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VOORBERICHt'

Op uitnoodiging der Uitgevers heb ik mij met de herziening
en aanvullinq van dit bij het Nederlandsche publiek zoo be,kende Woordentolkje betas& Het is aanzienlijk vermeerderd,
vooral wat bel,ft de nit het Engelsch en andere nieuwe talen
ontleende woorden, benevens allerlei inzonderheid Latijnsche
spreekwUzen en citaten. Ocerigens is de inrichtiny dezelfde
gebleven. De grooter lettersoort, gepaard aan het handige formaat, mag zeker als eene groote verbetering beschouwd warden.
IY ie omtrent de vreemde woorden, hun afleiding enz. meer
welen wil, dan deze beknopte verzameling geven kan, nerve
den door mij bezorgden Vierden Druk van den Kunstwoordentolk*) ter hand, die onl ngs rerschenen is.
H. W. F. BONTE.
Mei 1887.
Deze Twaalfde Druk is weder zorgvuldig herzien en 'net
de nieuwste woorden vermeerderd.
11. W. F. B.
1896.

.) KRAMERS—BONTE, Algemeene Kmustwoorden461k, bevattende de Vertaling en Verklaring van alle Vreemde
Woorden en Zegswijzen, die in gesehriften van allerlei aard, in
41e Taal der Samenleving, in Handel, Bedrijf, enz. voorkomen.
Met aanduiding van de uitspraak en den Klemtoon dier Woor.den en Nauwkeurige Opgave hunner Afstamming en V o r.
ming. Vierde druk. Geheel herzien en aanzienlijk vermeer.
deed en verbeterd naar de beste bronnen f 9,15. Iu linnen
band geb. f 10,25. In naltlederen band f 10,15.

Verklaring
der verkortingen en teekens.

= adjectivum, bijvoegelijk naamwoord.
= adverbium, bijwoord.
= afgekort.
= afkorting.
= algemeen.
bet.
= beteekenis; heteekent.
by.
= bij voorbeeld.
d. i.
= dat is.
e a.
= en andere.
eig.
= eigenlijk.
eng.
= Engelsch.
enz.
— en zoo voort.
fam.
= familiaar; gemeenzaam.
fig.
= figuurlijk ; oneigenlijk.
fr.
= Fransch.
gl.
= gulden.
gr.
= Grieksch.
hd.
= Hoogduitsch.
inz.
= inzonderheid.
iron.
= ironisch, boertend.
it.
= Italiaansch.
lat.
= Latijn.
N.
= Noord.
ned.
= Nederlandsch.
0.
= Oost.
o. a.---.- onder anderen.
nl.
= namelijk.
pl.
= pluralis, meervoud.
pop.
= populair, bij 't y olk thuis behoorend.
port.
:-,--- Portugeesch.

adj.
adv.
afg.
afk.

VERKLARING DER VERKORTINGEN EN TEEKENS.

- roomsch-katholiek (e),
r. k.
Roonisch-Katholieken.
R. K.
- Romeinsch.
roni.
Russisch.
russ.
= singularis, enkelvoud.
sing.
= Spaausch.
sp.
= van.
v.
vgl.
vergelk.
W.
= West.
Zuid.
Z.
- zie.
z.
z. ald.
= zie aldaar.
Het teeken = beduidt gelijk aan, gelijkstaande suet,
zooveel als.
Het korte streepje (-) moet somwijlen het eerste gedeelte
van het onmiddellijk voorafgaande woord, sours ook
het laatste gedeelte van een volgend woord vervangen
(b y . overladen, -stelpen, lees : overstelpen ; toot)- of
klankleer, lees : toonleer). Dat hetzelfde teeken, waar
het tusschen twee woorden staat (be. to-goes, de sanienkoppeling dier woorden aauduidt, behoeft wel niet
gezegd to worden.
De konnua-punt ( ; ) strekt ter afscheiding van de verschill, nde of gewijzigde beteekenissen van een en hetzelfde woord.
De woorden aan 't hoofd van ieder artikel heginnen bf
met eene kapitale, bf met eene kleine letter. Door de
eerste worden de zelfstandige naamwoorden, ook do
van eigennamen afgeleide bijvoeg,lijke naamwoorden aangeduid ; al de andere woordsoorten hebben een kleine
aanvangsletter.
Het woord, dat aan 't hoofd van een artikel staat, wordt
bij herhaling daarvan in dezelfde alinea, vaak uitgedrukt
door de eerste letter met een punt daarachter ; ook
wel door een lang streepje (—).
Krijgt zoodanig herhaald woord een buigingsletter (bier
doorgaans de e) achter zich, dan geschiedt die herhaling
dikwijls door de voorletter gevolgil door eon hyphen
en de buigingsletter (b y . apostolisch ..... ; a-e kamer,
lees : apostolische kamer).

A.
a, (fr. N) voor. tegen, om (b. v. de meter a 1 gl., tegeri
(1 gl. de meter.)
A°, — anno, in het jaar.
(voor Christus.
A. — are, vierkante roede.
A. a. c. (of Ch.) Anno ante Christum, bet (in het) jaar
/la
A. C. — anno Christi, in 't jaar van Christus, d.
(boorte.
Christus' geboorte.
A. C. (Ch.) n. (ante Christum natum) voor Christus geA. D. — anno Domino, in 't jaar oozes Heeren.
A. M. — anno mundi, in 't jaar der -wereld ; ook : — artium magister, meester der vrije kunsten.
a. m. (op het adres van brieven) — amica manu, met
vriendenhand.
A. & 0. — Alpha & omega (eerste en laatste letter van
't gr. alphabeth), begin en einde, eerste cn laatste.
ab, van
ab extra, van buiten af.
AbaliOnãtie, vervreemding, overg.ang van eigendom.
abalieneeren, vervreemding; afkeerig of afvallig maken.
Abandon, afstand, overg,ave ; read van afstand ;
(looze toestatul.
AbandOno, gelaten (in de nun )
abandonneeren, verlaten, laten varen, opgeven.
Abandonnement, verlating, afstanddnening, afstand.
ilt bas! naar beneden ! er onder ! weg met !
Abat-jour, keldervenster, koekkoek ; (ook :) sierlijk uitgesneden papier over den ballon v. een lamplieht.
Abattement, neerslachtigheid, verslagenheid, uitputtiam
Abattoir, slachthuis, slachtplaats.
abattO, neerslachtig, moedeloos ; afgemat.
(of prove lieeft.
, vader .
Abba,
Abbe, abt; wereldgeestelijke in Frankrijk, die nog geene abdv
Abbreviatie, verkorting, af korting. (inz. van een woord).
Abbreviatuur, verkorting, z. Abbreviatie.
Abbrevieeren, verkorten, af korten, (inz. een woord).
Abcds, of Abscds, gezwel, ettergezwel, etterbuil.
Abderiseeren, beuzeltaal, zotteklap uitslaan, beuzelen.
Abderieten, inwoners van de oude gr.-stad Abdera, wegens hunne onnoozelbeid vermaard ; (vandaar in 't algenieen :) onnoozele menschen, stumperds, sukkels.
Abderitisch, onnoozel, zot, ongerijmd, belachelijk.
TWAALFDE DAM
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Abdicatie—h bon droit

Abdicatie, vrijwillige nederlegging van een waardigheid ;
vrijwillige afstand van een recht. (opgeven
abdiceeren, abdiqueeren, afstand doen ; zijne aanspraak
abdominaal, tot het onderlijf behoorende.
Abductie, af- of wegvoering.
Aberratie, afdwaling, afwijking, onregelmatigheid.
ab hoc et ab hac, in 't wild, in 't honderd, zonder orde
of regel, van den os op den ezel.
abhorreeren, verafschuwen, ecn afgrijzen hebben.
Abhorrentie, Abhorrescentie,a fschuw, afgrijzen.
Abime, afgrond. (cooed benemen.
abimeeren, te gronde richten, in een afgrond storten, den
ab initio, van het begin af.
ab intestãto, zonder uiterste wilsbeschikking of testament.
ab irato, in een vlaag van toorn
Abiturient, hij die eene school verlaat om naar eene boogere te gaan b. v. van bet gymnasium naar de academie,
Abiturienten-examen, eindexamen.
abject, laag, verachtelijk, laaghartig.
Abjectie, wegwerping, laaghartigheid, zelfverlaging.
Abjudicdtie, gerechtelijke ontzegging.
abjudiceeren, gerechtelijk ontzeggen.
A bju rdtie, afzwering.
abjureeren, afzweren, met een eed loochenen.
Ablactatie, bet spenen der zuigelingen.
Ablata, gestolen dingen.
Ablativus, Ablatief, zesde naamval (nemer, derver).
Ablegaat, pauselijk gezant.
AblUtie, wassching, reiniging, enz., die door dezen en genen godsdienst wordt voorgeschreven, handwassching.
Abnegdtie, verloochening ; weigering, ontzegging.
abnOrm, abnormaal, tegen den regel; gebrekkig, misvormd.
Abnormiteit, afwijking van den regel ; misvormdheid.
aboleeren, afschaffen , opheffen (b. v. wetten).
Abolitie, opheffing, afschaffing.
Abolitionist, afschaffer, inzonderheid iemand, die de afschaffing der slavernij begeert of voorstaat.
abomindbel, afscbuweNk, verfoeielijk.
Abomindtie, verfoeiing ; verwensching.
abomineeren, verfoeien, vervloeken. eenen afschuw hebben.
abondant, Abondantie, enz., zie abundant. enz.
a bon droit, met recht.

a bon marchê—absolument
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a bon marcha, goedkoop.
Abonnement, voorafbestelling, inteekening.
abonneeren (zich), intcekenen, vooruitbestellen.
Abonnent, inteekenaar.
abordage, aanlanding ; entering; het aanspreken.
abordeeren, aanlanden ; enteren ; aanspreken.
ab origine, van bet begin af. (land.
Aborigines, oorspronkelijke of eerste bewoners van een
aborteeren, eene miskraarn krijgcn, te vroegtijcl. bevallen.
AbOrtus, ontijdige bevelling, miskraam ; (in rechten) :
abortus procuratio, opzettelijke vruchtafdrijving.
aboucheeren, een mondgesprek houden
Abouchement, mondeling onderboud
a bout, op bet uiterste ; radeloos ; a bout portant, van
zeer nabij (b. v. op iemand schieten).
ab ovo, van het begin af.
ab ovo usque ad mala, van het begin tot het eind.
Abracadabra, niets beteekenende, zinledige taal ; tooverwoord, als amulet op een driehoekig briefje geschreven.
Abrega, uittreksel, korte inhoud.
abregeeren, verkorten, kort samenvatten.
Abreuvoir, drenkplaats, wed.
abrêvieeren, zie abb—.
Abri, schuilplaats ; a I'abri, beschut, veilig.
Abri vent, windscherm.
Abrogatie, afschaffing, opheffing, b. v. van eene wet door
eene latere, die de voorgaande te niet doet.
abrogeeren, afschaffen, buiten werking stellen. (bereid.
abrupt, afgebroken, onsamenhangertd, plotseling, onvoorabruteeren, abrutisseeren, verdierlijken, tot een beest
maken, geheel verstompen.
Abriiptie, afbreking, het plotseling zwijgen in de muziek.
Absces, zie abces.
absent, afwezig ; verstrooid van gedachten.
absenteeren (zich), zich verwijderen.
Absenten, afwezigen.
Absentie, afwezigheid ; verstrooidheid van gedachten.
Absentisme, het gedurig afwezig zijn, inz. de gewoonte
der Iersche grondeigenaars om buiten Ierland te woven.
Absint, alsem, alsemdrauk.
absit invidia, nijd of afgunst ter zijde.
absolument, volatrekt, gebiedend, noodzakelp,
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AbsolUtie—Accapareur

(voering.
Absolatie, vrispreking van zonden.
Absolutisme, willekettrige heerschappij, onbeperkte gezagAbsolutist, aanhanger d. onbeperkte alleenheerschapptj.
absoluut, volstrekt ; op zich zelven ; Onbcpaald,
kelijk ; onvoorwaardehjk.
Absoluutheid, onbeperktheid, onbepaaldheid,
absolveeren, vrijspreken, de absolutie geven, voleinclen•
absorbeeren, inzuigen, opslorpen, verzwelgen.
AbsOrptie, inzuiging, opslorping.
abstineeren (zich), zich onthouden.
abstinent, onthoudzaam, matig.
Abstinentie, onthouding, inz. van sAs en drank.
(dacht.
Abstinentie-dagen, vastendagen.
abstract, afgetrokken ; op zich zelf beschouwd ; enkel geAbstrActie, afzondering ; -verstrooidheid van gedachten.
abstraheeren, afzonderen, aftrekken; uit eene zaak lets af(leiden.
absurd, ongerijmd, zot, onverstandig, onnoozel.
Absurditeit, ongerijrndheid, strijdigheid met de cede, on(zin. bespottelijkheid.
Abuis, vergissing, misrekening.
Abundant, rijkelijk, overvloedig.
a bundantie, overvloed, rijkdorn.
abundeeren, overvloeien, overvloed Itebben.
ab uno disce omnes, uit een enkele rnoogt gij de everige leeren kennen.
ab urbe condita (a. u. c.), van den bouw der stall, d. i
van de stichting van Rome. (zich vergissen.
abuseeren, misbruik maker' ; misleiden ; zich abuseeren,
abusief, per abuis, bij vergissing ; bedrieghjk.
abusus non tollit usum, het misbrulk sluit het (behoorlijk)
gebruik niet uit.
a. C. anno currente, in den loop van het jaar, anni cur.
rentis, van 't loopend jaar.
Academie, hoogere oefenschool voor een of ander vak of
faculteit ; gezelschap van geleerden, van kunstenaars,
(ook, maar minder good, voor :) hoogesehool, universitett.
Acajou, sualioniehout.
a capella, zonder begeleiding (in de muziek).
a capite ad calcem, van het hoofd tot de voeten (eig. Mel),
accarezzevole, streelend, vleiend.
accableeren, overladen, -stelpen, bezwaren, nederdrukken.
Accablement, neerslachtigheid ; hartzeer.
Accapareur, vvoekerachtige opkooper.

accedeeren—aeclimatisnren
accedeeren, bijvallen ; toestemmen.
Acceleratie, versnelling, bespoediging,
accelereeren, bespoedigeu, versnellen, verhaasten.
Acsdnt, de toon en nadruk op lettergreep en wooed, klemtoon ; een toonteeken op eene letter ; gewestelijke of
-plaatselijke uitspraak, tongval.
(toonteekens.
Accentudtie, toonaanduiding, klenilegging ; plaatsen der
Accept, z. Acceptatie.
acceptabel, aannemelük, aanneembaar.
Acceptant, degene, die eon op heirs getrokken wissel door
zijue naaniteekening goedkeurt.
Acceptatie, aanneming. (lien verstaat daaronder de bandteckening eens koopmans wider mien wissel, met bet
wooed geaccepteerd ; het is cone formeele verklaring,
dat men dien op den vervaltijd zal betalen)
accepteeren, aanuemen; met zijue naainteckening voor
geldi,z en goed erkennen. (woord.
Acceptie, aanneming ; aangenomen beteekenis van een
Acres, toegang, vergunning, inz. de toestemming tot verkeer over een meisje ; aanval (b y . van cone koorts).
accessibel, toegankeltjk, gennakbaar.
Accêssie, aanwas, vermeerdering, toeneming ; (ook :) toestemming, toetreding (be. tot een verdrag).
Accêssist, iemand, die onbezoldigd wordt aangesteld met
bet nitzielit om eene boo gere phials met bezoldiging to
Accessist, de tweede prijs, bijprijs. (verkrijgcn.
accessoir, bijkomend, toegevoeg,d, bijheboorend.
AccessOrien, bijbeboorende zaken, aanbangsels.
acciaccato, onstuimig.
Accident, toeval, voorval ; (ook :) liehanieNk ongemak.
Accidentalia, toevalligbeden.
accidenteel, toevallig.
Accidentiên, toevallige ambtsvoordeclen, buitenkansjcs.
Accidenti musicali, bijtonen (in de nine )
Accijns of Accijs, waren-impost, verbruiksbelastinpz.
Acclamatie, toejuiebing, luide goedkeuring; bij acclamatie aannemen, ztjne gocdkeuring in vergaderingen met
bandgeklap, getrappel, eenparig uitbrengen, zoodat de opneming der bijzondere stem men onnoodig wordt.
Acclimatatie, gewenning aan 't klimaat.
acclimatiseeren, aan eene vreeinde pleats, hemelstreek
Qf klimaat 5ewennen, inbeemsch maken,
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accludeeren—Accubatie

accludeeren, aan-, bij- en insluiten.
AcciUsum, ingesloten of bijgaand stuk, bijlage.

Accoglienza, aanneming van een wissel.
Accolade, omhelzing ; ridderslag ; haakjes ter verbinding
van woorden of regels of wel van noten.

accoleeren, omarmen; samenvatten, ompalen,
Accommoddtie, aanpassing, schikking; toegevendlieid; inschikkelijkheid; A. van het oog, vormverandering der
ooglens, waardoor het oog, om duidelijk to zien, zich
accommodeert of schikt naar den afstand der voorwerpen,

accommodeeren (rich), een vergelijk treffen, met zijne
schuldeischers eene overeenkomst, schikking in der minne
treffen ; accommodeeren, in orde brengen, opmaken.
Accommodement, inrichting, toerichting ; schikking, vergelijk, inz. van een koopman met zijne schuldeischers.

accompagneeren, vergezellen, begeleiden ; den tang met
muziek begeleiden, medespelen.

(speelt of zingt.

Accompagnement, begeleiding, wat men met een ander
Accomplissement, vervulling, voltrekking.
Accoord, verdrag, vergelijk ; overeenstemming, welluidende
samenklank van speeltuigen.

accorddbel, overeenstemmend, vereenigbaar, voor bewilliging vatbaar. (overeenstemmen.

accordeeren, een vergelijk treffen ; toestaan, bewilligen,
accostdbel, genaakbaar, handelhaar.
accosteeren, op zijde komen ; aanspreken.
Accouchement, bevalling, verlossing.
Accoucheur, vroedmeester ; Accoucheuse, vroedvrouw.
Accountancy-office, bureau voor verificatie en controle
(dateur en admistratief expert.
van administration.
Accountant, controleur van boeken en rekeningen, liquiaccoupleeren, paren, samenvoegen, koppelen.
Accoutumance, verwendheid, kwade gewoonte.
accrediteeren, in vertrouwen brengen, krediet verschaffen,
iemand door aanbeveling bij eenen derde vertrouwen doen
schenken; een geaccrediteerd gezant is zulk een, die
zich bij een vreemd hof aan den worst heeft doen voorstellen en deze zijne kredietbrieven overhandigd heeft.
Accres, Accrescdntie, aanwas, toeneming.
accresseeren, aanwassen, toenemen ; aanbesterven.
Accubatie of Accubitie, het aanliggen aan tafel (op de
Nir i4ZC der Ouden).

Accueil--a couvert
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Accueil, onthaal, ontvangst, bejegening.
accueilleeren, ontvangen, ontbalen ; verwelkomen.
acculeeren, in het nauw drijven ; zich te ver achter op
bet kruis zetten (van paardrijders).
Accumulatie, aangroeiing, ophooping, opeenstapeling.
accumuleeren, opeenhoopen, sarnenhoopen.
accuraat, nauwkeurig, stipt, juist. (liefde tot orde.
Accuratesse, nauwkeurigbeid, stiptheid, zorgvuldigheid ;
accusdbel, beschuldigbaar, te besehuldigen.
Accusdtie, beschuldiging, aanklacht.
Accusativus, Accusatief, vierde naamval (voorwerp, lijder).
accuseeren, beschuldigen, aanklagen ; bericht geven (van
de ontvangst eens briefs, enz ) (heid.
Acerbiteit, wrangheicl ; bitterheid, hardheid, onvriendclijkAcetum, azijn.
Acetdten, azijnzure zouten.
achalandeeren, beklant maken, klanten of koopers lokken.
a charge, ten laste ; getuigen a charge, tegengetuigen,
getuigen die ten nadeele des beschuldigden spreken,
d. i. door het openbaar ministerie zijn opgeroepen.
achemineeren, den weg banen ; in gang brengen.
Acheron, rivier der onderwereld, de onderwereld zelf.
cheval, te paard, scbrijlings.
acheveeren, afrnaken, voltooien ; volmaken.
Achilles-hiel, eene kwetsbare plaats.
Acholie, gebrek aan gal; Indische cholera.
Achor, hoofdzeer, melkkorst bij kinderen.
Achromasie, opheffing, verniettging der kleuren.
achromdtisch, kleurloos, ongekleurd (van kijkglazen).
Achromatopsie, onvermogen om de kleuren te onderschei(den.
Acidum, een zuur.
Acidotie, verzuring.
Aciditeit, zuurheid.
Acidimeter, zuurmeter.
Acoliet, altaardienaar ; volgeling, aanhanger.
compte, ter gedeeltelfte bepaling, op afrekening, in
a condition, op voorwaarde. (mindering.
Aconiet, wolfswortel.
a Onto, op rekening, in vermindering.
a Onto nuOvo, op nieuwe rekening.
a cdsti, aldaar, op uwe plaats, ten uwent, in uwe stad,
6 couvert, beschut,
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acquiesceeren—actueel

acquiesceeren, bewilligen, zich laten welgevallen.
acquireeren, verkrijgen, zich eigen niaken. in bczit krijgen.
Acquisitie, verwerving ; vcrworven eigendom.
Acquit, kwijting, quitantie, ontvangbewijs (bij wissels wordt
het gewoonlijk op de kcerzijde geschreven, en beteekent
dat men de in den wissel staande son; ontvangen heeft);
eerste stoot, uitstoot; plaats waar de geruaakte biljartbal wordt gezet.
(ven.
acquiteeren, verrichten, tot stand brengen ; quitantie geAcre, een morgen lands (in Eng. en Amer.) = 40,5 are.
acroamatisch, boorbaar ; op de rede gegrond ; moeilijk
te verstaan ; geheim acroamatische leervorm, samenhangende voordracht, waarbij de leeching slechts lu;stert.
Acrobdten, koordedansers ; acrobdtische kunsten, koordedanserskunsten ; halsbrekende toeren.
AcrOstichon, naamdicht, waarin de eerste letters der
verzen een naam vormen.
a cruce salus, verlossing door bet kruis.
Acte, handeling, bedrijf van een tooneelspel; bewijsstuk
in rechten; stuk, door een notaris opgesteld of door de
burgerlijke overheid afgegeven.
Acteur, touseelspeler, tooneelist.
Actie, bewijs van aandeel, van inschq ring ; handehing;
(bij den krijgsman :) een gevecht ; (in rechtszaken
eene aanklacht , rechtsvordering.
actief, werkzaam, bedrijvig ; in dienst; actieve handel,
uitvoerhandel eencr natie met eigen voortbrengselen ;
actieve schulden, uitstaande schulden, vorderingen.
Actief, werkelijk of baar vermogen (na aftrek van alle
schulden), z. Activa.
acti labres judindi, na gedaan werk is bet goed rusten.
Actionnair of Actionist, actiehandelaar, houder van eene
of nicer actien ; geldschieter op actithl.
Activa, uitstaande schulden of vorderingen, het te goed;
eigen vermogen, geld, waren, vaste panden.
activeeren, in werkzaantheid, in gang brengen.
Actr ice, tooneelspeelster.
Actualiteit, tegenwoordige .toestand, het thaw bestaande,
de werkelijkheid, wezenitjklieid.
Actuatie, de uiting der werkzaamheid van een middel
op levende lichamen.
aCtUeel, werkelijk, tegenwoordig; dienstdoend ; werkzaant,

actum—Adhésie
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actum, gedaan, verbandeld ; actum ut supra (A.. U. S.)
gedaan als boven (gezegd is).
Acupunctuur, de naaldsteek (bij operatidn).
Acustiek, geboorleer ; toon- of klankleer.
acuut, scherp, spits, snijdend ; acute ziekten, snel afloopende ziekten.
ad absurdum, tot in bet ongerijmde.
ad acta ieggen, bij de acten leg,gen, d. i. voor afgedaan
houden, ter zijde leegen.
admquaat, gepast, volkomen.
adagio, (in de muziek :) langzaam, gematigd, zacht,
adagissimo, zeer langzaam.
ad aperturam libri, met open boek, voor de vuist.
adapteeren, aanpassen, sluitend inaken.
Adat, gewoonte, gebruik ; gewoonterecbt.
a dab% van heden af, van de dagteekening at
ad captandum vulgus, om bet gemeen to vangen.
ad captum vulgi, voor bet begripsverniogen van het yolk
berekend.
ad decrêtum, volgens besluit, op besluit.
addeeren, bijeen- of samensinelten.
ad depOsitum, in bewaring (geven of nenien).
addiceeren, gereebtelijk toekennen.
Addictie, toezegging, toekenning, toewijzi lig.
ad dies vitae, levenslang, voor 't gansche leven.
(sel.
Additie, btivoeging ; samentelling.
additioneel, bijgevoegd, bij wijze van aanvulling of aanbangAdelphie, let onderling sainengroeien der meeldraden.
Adelphisme, verbroedering, broederbond.
Adept, goudinaker, wonderman ; ingewijde in eene geheime
wetenschap of kunst. (gebruik.
a deux mains, voor beide handen (ingericht), tot dubbel
ad exemplum, tot een voorbeeld, naar het voorbeeld of
(model.
ad extremum, ten laatste, eindelijk,
ad finem, tot het einde.
ad gloriam, voor den roan.
ad Graecas calendas, op den Griekschen kalender, d. i.
nooit, niet Sint Juttnis.
adhereeren, aonkleven, aanbangen ; toestemmen, bijvallen.
Adhasie,aankle% ingsk racht ; toestemming, toetreding, goedkeuring ; (in de staatkunde :) het erkennen en huldigen
van een nieuweu meester,
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ad hoc—Admiratie

ad hoc (negOtium), die tot zaak, daartoe ; de commissie
ad hoc, de tot die zaak benoemde commissie; ad hoc
antwoorden, reebtstrecks, bepaald antwoorden.
ad hdminem, op den man aan, zonder omwegen; ad heminem disputeeren, de tegenpartij met zgu eigen wapen bestrijden ; handgerneen wordeu,

ad honores, eersbalve, gratis.
adhuc sub judice lis est, de zaak is nog niet beslist.
adiaphaan, ondoorzichtig,
a die, van den dag.
adieu! vaarwel! God zij met u!
ad infinitum, in het oncindige.
ad interim, voorloopig, voorshands, tot nader orde.
Adipocera, lijkvet.
a ditto, van denzelfden dag.
adjacent, grensnabuur, dic tegen iemand aan woont.
Adjectief, bijvoeglijk naamwoord.
adjoint. z. adjunct ; in Frankrijk ook: wethouder.
(zorgt.
adjourneeren, z. ajourneeren.
Adjudant, medehelper, of icier, die de dienstbesteliingen beAdjudicatie, gerechtelijke toewijzing.
adjudicieeren, gerechtelijk toekennen, toewijzen.
Adjunct, helper, toegevoegde arubtgenoot,
adjungeeren, toevoegen (be. een helper).
Adlatus, helper, adsistent.
ad libitum, naar welgevallen of goedvinden.
ad litteram, letterIgk, volgens de letter.
ad majorem Dei gloriam, tot meerdere eer van God.
ad manddtum, naar bevel en verordening.
ad manus, N of voor de hand, ter hand. (voogd, regent.
Administrateur, Administrator, beheerder, bestuurder,
Administrdtie, beheer. waarneming ; het beheer en de
hewaking van het staatsvermogen; de handhaving der
bestaande wetten en verordeningen.
administreeren, beheeren, waarnemen, voor een ander
eene zaak bestnren.
Admiraal, vlootvoogd, opperbevelhebber der oorlogsvloot.
admirdbel, bewonderenswaardig.
Admiraliteit, zeeraad, college, dat het opperste toezicht
over het geheele zeewezen van een Staat voert.
Admirateur, bewonderaar ; aanbidder, diep vereerder,
AdmirAtie, bewondering; vervvondering.

admireeren—Adrbs
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admireeren, bewonderen.
admissibel, aannemel kjk, ontvankelijk, toe te laten.
Admissie, toelating, vergunning.
admissie-examen, toelatingsexamen.
Admitteeren, toelaten ; den toegang vergunnen.
admodiator, leverancier, pacliter.
admoneeren, lierinneren, vermanen, waarschuwen.
Admonitie, herinnering, waarschuwing,
admoneeren, aanvoeren, bprengen.
ad nauseam, tot walgens toe.
ad nOtam nemen, opmerken, in gedachten houden.
Adonis, schoon en behaagziek jongeling, koket heertje.
adoniseeren (rich), zich tot een Adonis waken, zich opschikken, optooien.
adopteeren, als kind aannemen; (ook in 't alg.:) sconeAdOptie, aanneming als kind.
(men, b y . eene meening.
adordbei, aanbiddenswaardig ; hoogst beminnelijk.
Adorateur, aanbidder ; vereerdev, niiunaar.
AdorAtie, aanbidding, huldiging.
adoreeren, aanbidden, hartstochtelUk liefliebben.
adorneeren, opsieren. opschikken.
adosseeren, schuins opw er pen, hellend waken; (14 krijgslieden :) deu rug (van een Leger) dekken of beveiligen.
ad ostentationem, voor de pronk, om te pralen.
adouceeren, adouclsseeren, verzachten, verzoeten, stillen, lenigen.
Adoucissement, verzachting, leniging; opbeuring.
ad pAtres gaan, tot de vaderen gaan, sterven ; ad —
zenden, dooden.
ad perpetuam rei memoriam, tot eenwige gedaelitenis.
ad pias causas of ad pios usus, tot vrome liefdadige
oogmerken of bedoelingen.
ad referendum, ter overweging, om er berieht van te geven.
ad rem, ter zake, gepast, behoorlijk, dienstig.
Adrés, aanwijzing waar te bezorgen, uitwendig opschrift
van brieven, pakketten, enz. ; (in politieken zin:) een
plechtig schrijven aan een bepaald persoon, aan een of
ander college, staatslichaam, enz., em daarmede zijne
gevoelens of begrippen open te leggen; expedier a
I'adresse beteekent: door de bemiddeling van eenen
derde koopmansgoederen verzenden ; adresse au besoin,
Ores in geval van flood,
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Adcbsboek—Adverthntie

Adresboek. ninianak met aanwijzing van de woonplaatsen
der bedrijvige en andere personen.
Adres-debatten, beliandeling van het adres van antwoorcl
op eerie troonrede.
Adreskantoor, inrichting, door Welke men huizen huren
en verhuren, dienstboden bekomen, geld nanvragen of
aanbieden tan, enz.
Adressdnt, indiener van een betoog of verzoeksclirift.
Adresse, vaardiglieid; opschrift van een brief, verzoeksclirift, aanwijzing van naain of woonplaats.
adresseeren, aan icmand richten; het adres op brieven,
enz. schrijven: aanbevelen.
adret, (gevorind van 't fr. adroit), geschikt, handig, vlug.
adrogeeren, een volwassen persoon als kind aannemen.
adscribeeren, toeschrijven, toeeigenen.
adscriptus glebae, tot den grond behoorend, lijfcigen.
Adspect of adspectus, z. aspect.
Adspirant, z. Aspirant.
adstringeeren, aanhalen, samentrekken
Adstringentia of adstringeerende middelen, samentrekkende middelen of artsemjen.
ad summam, in 't geheel, in summa.
ad summum, op zijn lioogst, ten uiterste.
Aduldtie, vleierij, pluinistrijkerth fliktlooierij.
aduleeren, vleien, lief koozen, flikflooren.
Adulteratie, echtbreuk ; vervalsching.
Adultereeren, echtbreken; vervalschen.
ad idtimum, ten laatste, ten slotte, cindelijk.
Adultus, volwassene, meerderjarige.
Adumbratie, schaduwontwerp, schets der ointrekken.
ad unguem, op 't zorgvuldigst, zeer nauwkeurig ,eig. tot
(ring.
den nagel).
ad Unum (omnes), tot den laatste toe, alien zonder uitzondcad Cisum, volgens gebruik, ten gebruike.
ad valorem, naar de waardc.
advenant (naar), naar verhouding, naar omstandigheden;
advenant, hupsch, voorkoniend.
Advent, de laatste vier woken vOor Kerstmis.
Adverbium, bijwoord; adverbiaal, ljwoordelitik.
Adversdrien, aanteekeningeu van allerlei, meiuorieboek.
adverteeren, bekend niaken, berichten door de dagbladen,
Advertentie, bekendtuaking in de nieuwspapieren,

Advies—afcopieeren
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Advies, (fr. Avis), rand, raadgeving; hericht, naricht.
adviseeren, aviseeren, maad geven ; berieht geven.
Advocaat, verdediger voor het gerecht, pleitbezorger.
advoceeren, tot zich roepen ; in rechten dienen.
ad vOcem, bij het woord (nil. op te zoeken, na te slaan).
adynamisch, krachteloos.
kgide, schild; beschutting.
zenignidtisch, raadselachtig, duister.
/Eolipite, windkogel, dampkogel.
€olus, de god der winden; de wind. (luid geven.
,Eolusharp, windharp, welter seamen door den wind geaequaal, gelijk, eveuredig
kquAtie, vergelijking.
/Equator, evenachtslijn, evenaar, linie.
zequidistant, op geldken afstand.
kquiliber of Equilibrium, evenwicht.
kquilibrist, koordedanser.
kquinktium, dag- en nachtevening.
zequipollent, gelijkgeldend, gelijkbeduidend.
/Equivalent, vergoeding van gelijke waarde ; datgene wat
tegen iets anders opweegt ; schadeloosstelling.
quo animo, gelijkmoedig.
/Era, Ajdrekening, jaartelling.
1E rarium, sehat, schatkamer, 's lands kas.
acre perennius, duurzamer dan metaal.
Aerobaat, luchtspringer . ; haarkloover.
Adrographie, luchtbeschrij ving.
Aerolith, luclitsteen.
Aerometer, luchtmeter.
Aerometrie, de luchtrneetkunst.
Aeronaut, luchtreiziger.
Aeronautica, de luchtvaartkunst. (king der lucht.
Aerophobie, de luchtschuwheid, de vrees voor de inwerAerostaat, luchthol.
Aerostatiek, de leer van het evenwicht in de lucht.
(smaak.
ksculaap, z. esculaap.
ksthetiek, sehoonbeidsleer, leer van bet gevoel en den
wsthètisch, smaakvol, schoon, volgens de regelen der kunst.
aeternum vale, eeuwig vaarwel.
Ether, z. ether.
,tiologie, de leer van de oorzaken, inz. van de ziekten.
atcopideren, — copieere n, afschrijven, naschrijven,
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afrabel—h gauche

affAbel, spraakzaam; vriendelijk, minzaam.
Affabiliteit, spraakzaaatheid; minzaantheid, innemendheid.
Affaire, zaak, aangelegenheid; voorval; gevecht ; affaire
d'honneur, eerezaak, tweegevecht.
affameeren, uithongeren.
Affect, gemoedsaandoening, hartstocht, your, warmte.
Atfectdtie, gernaaktheid, schijngevceligheid.
affecteeren, voorgeven, den schijn aannernen; zich gemaakt of gekunsteld gedragen.
(inz. eene ziekel;jke.
Affdctie, genegenbeid, gunst ; elke indruk op het lichaarn,
affectueus, hartelijk, vriendscliappehjk, innemend.
Affiche, aangeplakt berieht ; toegevoegd blad tot naricht;
(ook :) programnia van een tooneeivoorstelling of concert.
afficheeren, affigeeren, aanplakken, aanslaan, overal bekeml ntaken ; fig. met iets to koop loopen.
Affiliatie, aanneming als kind; (ook :) aanneming als lid
van een genootschap of orde (zonder de gebrnikelijke
(aann emen.
formaliteiten).
affilideren, vereenigen, verhroederen ; Ills kind, als ordeslid
cffineeren, verfijnen, zuiveren, louteren„
Affiniteit, verwautschap, maagschap.
AffirmAtie, bevestiging, bekrachtiging.
affirmatief, bevestigend.
Affirmeeren, bevestigen, bekrachtigen, beamen.
Affixa, aanhangsels, toevoegsels.
Afflictie, droefenis, hartzeer, ljjden.
Affligeeren, bedroeven, neerslachtig maken.
afflueeren, toevloeien, toestroomen,
Atfluentie, toevloed, toeloop.
aftrettando of affrettdso, gezwind (in de muz.)
affreus, verschrikkelijk, ongehoord, afgrijselOk, akelig.
affrioleeren, aanlokken, yerlekkeren; door mooie praatjes verschalken.
Affront, beleediging, openl(jke boon.
affronteeren, braveeren, trotseeren ; hoonen, beleedigen.
Affuit, ouderstel van 't grof geschut; rolpaard, scheepsa fond, in den grond, grondig. (a ffuit.
a fortiori, met meer reden, meer grond.
agaceeren, tergen, aanhitsen; verliefd maken.
Agamie, echteloosheid.
AgApen, liefdemaalt(jden bij de eerste Christenen.
a gauche, links, links at,

Ageeren—agnosoeeren
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Ageeren, handelen, verrichten ; voorstellen als tooneelspeler ; tegen iemand ageeren, hem gerechtelijk aanklagen.
age quod agis, houd voet bij stuk.
Agenda, kerkboek, waarin al de ceremonien en formulieren staan aangeteekend, die de geestelijken bij hunne
ambtsverrichtingen hebben wear te neaten ; aanteekenboekje, zakboekje.
Agent, zaakwaarnemer, gevolmachtigde ; Agent van politie, gerechtsdienaar, diender; agent de change, makelaar in effecten ; agent provocateur, betaalde onruststoker, gehuurde opruier.
agentuur, ambt, werkkring of kantoor van een agent.
aggiustamente, zeer nauwkeurig te spelen (in de muz.)
Agglomerdtie, uitwendige aanzetting (als tot een bal of
kluwen); samenhooping.
Agglutinatie, aankleving, bijvoeging van buiten af.
Aggravatie, verzwaring (bv. van eene straf).
aggraveeren, verzwaren, strafwaardiger Timken.
Aggregaat, ophooping, samenvatting van veel gelijkeoor(nemen.
tige dingen.
aggregeeren, toevoegen, bijvoegen, in eene vereeniging opAggrdssie, aanval.
aggressief, aanvallender wijze.
Agiliteit, vlugheid, behendigheid, vaardigheid.
A'gio, opgeld, meerdere waarde eener muntsoort boven
de andere, of van het bankgeld boven het kasgeld.
a giorno, als de dag, zoo helder ale de dag.
Agiotage, handel met actien. staatsschuldbrieven en andere papieren van waarde ; kunstgrepen in den effectenhandel om de prijzen to doen rijzen of dalen.
agioteeren, met opgeld opwisselen ; woekerhandel drijven.
Agioteur, geldwisselaar ; woekeraar met wissels ; actiehandelaar.
AgitAtie, onrust, gemoedsbeweging, gisting of spanning
der gemoederen.
Agitato, onrustig, hevig, snel, gezwind.
Agitator, volksmenner, opruier.
agiteeren, aandoen, verontrusten; tot lets prikkelen of
aansporen, in gisting of spanning brengen.
AgnAten, naaste bloedverwanten van vaderszijde.
Agnitie, erkenning (bv. van een wissel).
agnosceeren, erkennen, voor geldig verklaren.
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Agnus Del—a la derobês

Agnus Da Lam Gods ; een gebed der R. K. en een gedeelte der mis gewijde wassen medaille met een lain
en vaantje aan de eene en een heilige aan de andere zijde.
Agonie, doodstrijd, benauwdheid.
•agoniseeren, met den g ood worstelen, op sterven liggen.
a governo, z. per governo.
Agrafe, haakje, spang, gesp.
agrandeeren, vergrooten.
a grand frais, met groote kosten.
Agrariers, politieke pa rtij, die hescherming van landbouw
voorstaat tegenover bet kapitaal en den handel.
agrarische wetten, akkerwetten bij de Rorneinen (ook
bij de eerste Fransche revolutie voorgeslagen).
(staan.
agreabel, aangenaam, behaaglijk, aannemelijk.
agreeeren, gunstig aannemen, zich laten welgevallen, toeAgrenient, bevalligheid ; kleedersieraad, garneersel.
agrest, boersch, landeNk, grof, lomp.
Agricultuur, landbouw, akkerbouw.
agronomisch, tot den landbouw behoorende. (bouwer.
Agronoom, Agronomist, wetenschappelijk gevormd landahead, VOOVNI afirtS, vooruit, vlug ; go ahead, ga vooruit.
Aide, p ulp, hijstand ; helper, handlanger. (helpen.
aide-toi, le ciel t'aidera, help u zelven en God zal u
aigrette, veil( rhos ; hoofdsieraad.
aimabel, heminnelijk, lieftallig, innemend.
Air, gelaat ; voorkonien, uiterlijk ; ho illing; ook aria, zang7
wijze, lied ; zich airs geven, zich voornaans. grootsch
aanstellen.
Aise, gemak ; welliehagen, schik ; op zijn a. zijn op zijn
gemak zijn ; er warmpjes in zitten, het goed kunnen
stellen.
a jour, doorzichtig, getralied, opengewerkt ; (in bet boekhouden:) tot op den loopenden dag in 't grootboek geb ra
ajourneeren, eene zaak tot een anderen dag verschuiven
of vow onbepaalden tijd uitstellen ; verdagen.
Ajouriement, uitstel tot een bepaalden dag.
a ('abandon, in bet wild, aan zichzelf overgelaten.
a la bonne heure! het zj zoo ! goed!
a ('abri, onder beschutting, onder dak, z. abri.
Alacriteit, revendigheid.
a la derobee, steelsgewijze.

a Ia francaise—al fresco
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a Ia francaise, op zjn Fransch.
a Ia Iettre, naar de letter, letterlijk.
Alambiek, distilleerkolf.
a Ia mode, naar de mode, naar hedendaagsch gebruik.
Alarm, oploop, woest getier ; ontsteltenis, schrik.
alarmeeren, schrik aanjagen ; opschudding maker.
Alarmist, alarmmaker ; oploOpstichter ; schrikverspreider.
a Ia tete, aan het hoofd, aan de spits.
a la vol6e, ter vlucht, in 't wild, onbezonnen.
Alba of albe, wit priestergewaad, mis- of koorhemd.
Albatros, de stormvogel (tusschen de keerkringen en aan
de Kaap).
Albinos, Witlingen, Kakkerlakken, witte Negers of IVIooren,
AI' bion, Grootbrittanje, het Britsehe rijk.
albo lapillo notare diem, een dag met een witten steen
als gelukkig beschouwen.
aanteekenen, d.
Al'bum, gedenkboek, vriendenrol.
Albumen, eiwit.
Albumine, eiwitstof.
Alcalde, Alcade, dorpsrechter in Spanje. ('t water.
Alcarraza, zeer poreuse waterkruik ter koelhouding van
Alchimie, goudmakerij, de steen der wijzen.
Alchimist, goudmaker.
Alcohol, beste ‘qngeest, hoogstgezuiverde wijugeest.
toestand ten gevolge van overmatig
Alcoholisme, ziekelijke
(gebruik van alcohol.
Alcoholometer, wijngeestmeter.
al cars% naar den wisselkoers.
Alderman, oudste ; Engelsch stedelijk overheidspersoon,
naam der gildehoofdcn, die gczainenlijk den lord-mayor
(burgemeester van Londen) kiezen.
Ale, Engelsch ongehopt bier, eel.
alea jacta est, de teerling is geworpen.
Alecto, eene der 3 Furien.
alert, wakker, vlug, levendig, handig.
Aleurometer, meelmeter, werktuig om de qualiteit van
't bakmeel to bepalen.
Alexandrijnen, Alexandrijnsche verzen, dichtregels van.
12 en 13 lettergrepen, doorgaans uit 6 jambische voeten bestaande.
Alfenide, metaalmengsel van 60 deelen koper, 30 deelen
tin en 10 deelen nikkel ; christophe-metaal.
al fresco, op versche, natte kalk.
TWAALFDE TRUE.
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Argebra—alla militaire

Argebra, letterrekening, stelkunst ; dat is algebra voor
mij, daarvan versta ik niets.
algebraisch, stelkunstig.
Alguacil, gerechtsdienaar in Spanje.
Alhambra, paleis der Moorsche Koningen to Grenada.
alias, anders, bovendien (bv. geheeten).
alibi, elders ; zijn alibi bewijzen, beteekent in rechten,
dat de beschuldigde of verdachte 't bewijs levert, dat hij
op het oogenblik van het gepleegde feit op eene andere
plaats dan die des misdrijfs was.
alienabel, vervreemdbaar ; verkoopbaar.
Alienatie, vervreemding, verkoop, verpanding; (in de
staatkunde .) afstand van grondgebied, van rechten enz.;
(ook:) verstandsv.erbijstering.
Alien bill, vreemdelingenwet, de door het Engelsch parlement in 1693 uitgevaardigde wet, volgens welke de
vreemdelingen onder streng toezicht gesteld worden.
alieneeren, vervreemden, overdragen, verpanden.
alieni appetens, sui profusus, begeerig naar eens anders
goed, kwistig met zijn eigen.
aligneeren, naar eene richtingstijn, op eene rij plaatsen.
Alignement, richting volgens een rechte lijn; richtsnoer.
Alimentatie, verpleging, onderhoud, voeding.
alimenteeren, onderhouden, verplegen.
a l'improviste, onvoorziens, onverwacht. (regel.
a linea, van de lijn af. Alinea, begin van een nieuwen
aliquando bonus dormitat Homerus, sons zelfs dut de
goede Homerus.
Alizarine, kleurstof van den meekrapwortel.
Alkali, loogzout.
Alkalisatie, loogzoutbereiding.
alkalisch, loogzoutachtig, loogzout bevattend.

Alkoof, z. AlkOve.
Alkordn, wet-, geloofsboek der Mohammedanen, de koran.
Alkdve, Alkoof, slaapvertrekje, afgesloten plaats in eene
kamer tot plaatsing van een ledikant; nis.

Alla breve, op korte wijze.
Alla camera, in den kamertoon. — stijl.
Alla diritta, volgens de toonschaal.
Allah, naam van God bij de Mohammedanen.
Allemente, onvoorbereid, voor de vuist.
alla militaire, op militaire wijze, krgshaftig.

Allantotoxicum—AllOtria
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Allantotoxicum, het worstvergift.
Alldrm, z. Alarm.
Allee, laan, wandelweg tusschen twee rijen boomen.
AllegAtie, aanhaling, verwijzing; vernielding.
Allege, Hater, hulpboot ; (ook :) = Tender (z. a.)
allegeeren, aanhalen (bv. eeue schriftuurplaats ) ; zich beroepen op, verwijzen naar.
(spraak.
Allegorie, zinnebeeldige, verbloemde voorstelling, beeldallegOrisch, zinnebeeldig, verbloemd, oneigenlijk.
allegretto, eenigszins vlug en levendig (te spelen).
allegrissimo, zoo vlug mogelijk (te spelen).
allegro, vroolijk, vlug, levendig (te spelen); allegro assai,
allegro di motto, zeer levendig ; — con moto, gezwind; — con spirito, met vuur ; — moderato, matig
vlug; — non tanto, niet zeer gezwind.
Allemande, een Duitsche of Zwabische dans.
allez ! ga heen! ga uw gang! och kom!
Alliage, metaalmeugsel, legeering; toevoegsel of allieersel.
Alliintie, verbond, verbintenis, bondgenootschap.
allieeren, verbinden ; vermengen, samensmelten, legeeren.
Allieersel, toevoegsel, metaal met een edeler vermengd.
Alligdtie, samenstelling, vermenging van verschillende metalen ; het toevoegsel.
alligeeren, vermengen, legeeren.
alliteratie, de gelijkheid der beginletters, het stafrijm.
Alloditie, aanspraak, inz. van den pans . , de vergaderde
kardinalen.
allodiaal, erfvrij, onleenroerig, vrij van leencijns.
AlIddium of allodiaal goed, een eigen, vrij erfgoed, dat
Alloi, z. Allooi.
(men vervreetuden mag.
AllOnge, verlengstuk. Allonge-pruik, staartpruik.
allongeeren, verlengen, uitrekken, longer makeu.
alloniem order anderen, vreemden naam.
allOns ! laten we gaan ! voorwaarts! kornaan !
Allooi, het gehalte der ntuntspecien; de hoeveelheid van
geringer metaal met een beter gemengd.
Allopaath, voorstander der allopathie; andersdenkende.
Allopathie, geneesmethode, naar welke men door de geneesmiddelen zulke uitwerkingen zoek voort te brengen,
welke tegenover de ziekteverschijnselen staan.
AllOtria, bijzaken; vreemdsoortige bezigheden; (ook:) on.
rechtmatigheid, schelmerijen.
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all' ottava—alterato

all' ottdva, in den aclitsten toon, octaafsgewijs.
allouatel, geldig, toe te staan.
alloueeren, billuken, toestaan, inwilligen.
all right, alles in orde ; begrepen.
alludeeren, toespelen, stekelige zinspelingen niaken.
allumeeren, aansteken, ontsteken, does ontbranden.
all' uniseno, in sameuklank.
Allure, gang, bonding ; gedrag.
Allitsie, toespeling, zunspeling, wenk.
alluviaal, aangespoeld, aangeslibd, opgespoeld.
Alluvium, op- of aauspoeling, aanshbbing.
Allavie-recht, recht der oeverbewoners om zich het aangeslibde land toe te eigenen.

Alluvium, bet aangeslibde land.
(siteiten).
alma mater, eerwaardige moeder (eernaam voor univerAI'manak, tijdwijzer, dagwijzer, kalender ; jaarboekje.
alma parens, weldoende moeder (d i bet vaderland).
al marco, naar bet marktgewicht der munten ; d. naar
hare eigenlUke metaalwaarde.

al nOrnero, naar bet getal.
(in ledigen tijd.
loisir, op zijn (hurt, Naar) gemak, zonder overliaasting,
aloof, loefwaarts, naar de windzUde toe.
Alpaka, bergschaap (der Andes, in Z. Anierika) met voortreffelijke wol.

al pari of pari, (bij kooplieden :) van gelpe waarde, geluk, zonder opgeld, zonder aftrek of verlies.

al peso, Haar bet gewicht.
al pezzo, stuksgewijze, b41 het stuk.
Alphabet, de letters in volgorde, bet A B C.
alphabetisch, naar volgorde der letters.
Alpha et omega, de eerste en de laatste letter van bet
gr. alphabet; bet begin en het einde.

al placere, naar verkiezing.
Al riverso, onigekeerd.
Alrunen, waarzeggende, heilige vrouwen.
Al segno, van bet teeken af.
Alt, tweede zangstetn, hooge middelstem.
Altaan, open uitstek aan een finis,balkon.
al tempo, volgens tijdmaat (in de muz.)
alterdbel, veranderhjk ; aan bederf onderhevig.
Alterdtie, verandering, verslimntering; ontsteltenis, scbrik.
alterato, veranderd (in de muz.)

Altercatie—ambigu
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Altercatie, oneenigheid, twist, tweespalt.
altereeren, veranderen (veelal ten kwade) ; versehrikken,
(gestrektste volmacht.
ontroeren, ontstellen.
plaatsbekleeder niet de uitAlter ego, ander, tweede
alter idem, elkander volkomen gelijk.
alter ipse amicus, een vriend is een tweede ik.
Alternatie, afwisseling, verandering.
Alternatief, gedwongen kens tussehen twee nweiNke of
bezwarende omstandigbeden, moeiNke tweestrijd.
(nemen.
alternatief, beurtelings, afwisselend.
alterneeren, afwisselen, omwisselen, hij beurten, waardlterum tAntum, bet dubbele, nog eens zooveel.
Altdsse, Hoogheid, Doorluchtigheid (als titel).
Altimeter, hoogterneter, (werktuig).
Altimetrie, hoogtemeetkunst.
Altist, altzanger, (vgl Alt). (zuchtig.
AltruIsme,menschetiliefde ; altruistisch, helangeloos, onzelfAlumnaat, Alamneum, kweek- en kostschool.
Alumnus, kosteloos kweekeling, seholier die nit de openbare kas vrij onderwijs en verpleging geniet.
Amabiliteit, heminnenswaardigheid.
it main armde gewapenderhand. (mengsel ; mengelmoes.
AmalgAma, mengsel van een of ander nietaal en kwik ;
amalgameeren, innerlijk met kwik verbinden; vermengen.
Amant, minnaar ; amante, minnares.
Amanuensis, handlanger; schrOver, klerk.
Amaril, smergel (zware en harde metallisehe Steen tot
pAsten en sqpen van metalen, glas, enz.)
amasseeren. verzamelen, opgaren, samenhoopen.
Amateur, — trice, liefliebber, -ster, kunstvriend, -in; hij
die sport beoefent niet als broodwinning, verg. professional.
Amathne, strijdbare vrouw, heldin ; damesrijkleed.
Ambages, ombaal, wijdloopigheden.
Ambassdde, gezantschap. Ambassadeur, gezant.
Ambe, twee uitgekomen nornmers van de vijf in zekere
(loterijen.
Amber, z. Ambra.
ambideren, streven, staan (hr. naar een post).
ambigeeren, aarzelen, weifelen, besluiteloos zijn.
ambigu, dubbelzinnig. Ambigu, maal, waarbij allerlei
warme en koude gerechteu, fruit en gebak to gelijk
worden opgedischt. AmbiguIteit, dubbelzinnigheid.
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Ambitie—Amnesie

Ambitie, eergevoel, eerzucht, eergierigheid ; lust, ijver.
ambitieus, eerzuchtig, eergierig ; ijverig.
Ambitioneeren, eerzuchtig naar iets streven. (gewend.
Ambra, grauwe, harsige stof, als liefelijk reukwerk aanAmbrosia, godenspijs.
Ambulance, ziekenwagen, veldlazaret, veldhospitaal.
ambulant, heen en weer loopend, rondtrekkend.
ambuleeren, been • en weergaan, rondtrekken, zwerven.
Amelioratie, verbetering, verfraaiing.
amelioreeren, verbeteren, veredelen.
amen, het zij zoo I het geschiede I
Amende, geldboete ; Amende honorable, openhare schuldbelijdenis.

amendeeren, verbeteren, wijzigen ; wijzigingen voorstellen.
Amendemant, verbetering, inz. voorslag ter verandering
of wtjziging van een wetsontwerp.

ameneeren, aanbrengen, aanvoeren ; teweegbrengen.
AmAniteit, minzaarnheid, liefelijkheid, aanvalligheid.
a mensa et thorn, van tafel en bed.
Americanisme, eigenaardige Amerikaansche zegswijze.
Amerij, een oogenblik, ommezien (het woord is eene samentrekking van Ave Marij, Ave Maria, z. aid.)
a merveille, opperbest, voortreffelijk, wonderschoon.
a meta, ter helfte, voor de helft.
Amethodist, knoeier, kwakzalver.
ameubleeren, met huisraad voorzien.
Ameublement, huisraad, stoffeering.
Ami, vriend. Arnie, vriendin.
Amiant, z. Asbest.
amicaal of amicdbel, vriendschappelijk.
Amice, vriend ; Amicissime, beste vriend (beide als toespraak of als opschrift in brieven).

Amicitia, vriendschap.
Amicus humani generis, de vriend van het mensebdom.
Amicus Plato, sed magis arnica varitas, ik ben een vriend
van Plato, maar nog nicer van de waarheid.

Amiraal, z. Admiraal ; (ook :) zeildoeksche slagputs om
water to hijschen bij 't schoon-schip maken.

Amirante, admiraal ; veldmaarschalk.
Ammoniak, vluchtig loogzout.
Ammunitie, z. Munitie.
Amnesie, verlies of zwakte van het geheugen,

Amnestie—Amulet
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Amnestie, het vergeven en vergeten van gedane beleedigingen, kwijtschelding van straf. (Zoo wordt bij opstand soms aan een geheel land amnestie geschonken,
omdat de straf naar de strengheid der wet niet uitvoerbaar zou zip. (den.
a'mnestideren, vergiffenis schenken, de straf kwijtschelA l mor, de liefdegod, Venus' noon ; amor patriae, vaderAmoretten, kleine liefdegoodjes. (landsliefde.
Amortisatie, ongeldigverklaring, b y . van verloren papieren van waarde ; inz. rente-uitdelging, vernietiging der
openbare schuld door geregelde aflossingen.
amortiseeren, een document voor ongeldig verklaren; een
leen cijnsvrij makers; aan de doode hand verkoopen ; door
aflossing uitdelgen (inz. de staatsschuld).
Amotie, verwijdering, opruiming, slechting, slooping, ontzetting (van een ambt).
Amourette, voorbijgaande minnarij of minnehandel.
amoureus, verliefd.
Amour-propre, eigenliefde, ijdelheid.
amours maken, vren. (ten, afbreken, wegruimen.
amoveeren, ontzetten, (bv. van een post); sloopen, slechamovibel, afzetbaar.
Amovibiliteit, afzetbaarheid.
ampel of ample, wijdloopig, breedvoerig, in bijzonderheden (b y. vertellen). (koudbloedig longdier.
Amphibie, dier, dat op 't land en in 't water kan Leven,
Amphibolie, dubbelzinnigheid.
Amphion, naam, soms aan een groot toonkunstenaar gegeven (naar een beroenid lierspeler der oudheid).
Amphitheater, halfronde schouwplaats met schuins oploopende zitplaatsen tegenover het tooneel.
Amphitryon, mild gastheer of onthaler ; horendrager.
Amphora, kruik of kroes met ooren.
Ampliatie, uitbreiding; duplicaat dat men van eene rekeBing enz, geeft; verdaging van een rechtsgeding.
Amplificatie, uiteenzetting, ontwikkeling ; vergrooting.
amplissimus, Hoogaanzienlijk, Hoogedel (titel van een
aartspriester ; ook eeretitel aan universiteiten).
Amputatie, de afzetting -van een lichaamsdeel.
amputeeren, een lid of lichaamsdeel afzetten.
Amulet, gewaand voorbehoednaiddel des bijgeloofs tegen
ziekte, tooverij en gevaren.
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amusint—anathematiseeren

amusAnt, vermakelijk, onderhoudend, tijdkortend.
amuseeren, vermaken, verlustigen, aangenaam bezighou(den.
Amusement, vermaak, uitspanning, tijdkorting.
Amylum, zetmeel.
Anabaptist, wederdooper.
Anachoreet, kluizenaar, spelonk- of boschbewoner.
Anachronisme, font in de tijdrekening bij de opgave van
gebeurtenissen, tijdverplaatsing.
anachronistisch, in strijd met de tijdrekening.
Anaemie, bloedgebrek.
Anaesthesie, gevoelloosheid.
Anagly'pten, half verheven beeldwerk.
Anaglyptiek, de kunst om gedreven beeldwerk te maken.
Anagage, geestverheffing, zielsverrukking.
Anagram, letterkeer, letterwisseling, wisselwoord (b y . neger, regen ; kurk, kruk ; rekel, kerel).
anakathartisch, braakwekkend.
Anaklase, straalbreking.
Analecta, Analecten, leesvruchten, bloemlezing, uittreksels
van bet gelezene.
Analdpsis, herstelling der krachten, genezing ; analdptisch, versterkend.
Analogie, overeenkomst, overeenstemming, inz. taalovereenstemming.
analoog, overeenstemmend, overeenkomst bebbende.
Analy'se, Analysis, ontleding ; ontbinding, oplossing.
analyseeren, ontleden ; oplossen, ontbinden.
analy'tisch, ontledend ; oplossend, ontbindend.
Anamndsis, het terugroepen in het geheugen.
AnamorphOse, omvorming, gedaanteverandering.
Anapaest, de opspringer, een versvoet (v v —).
Anaphora, herhaling van hetzelfde woord aan het begin
van verscheidene op elkander volgende zinnen.
Anarchie, regeeringloosheid, wettelooze toestand.
Anarchisten, zulken, die door omverwerping van alle gezag en orde in den Staat regeeringloosheid zoeken teweeg te brengen, onruststokers, woelgeesten ; aanhangers der door Bakunine gegronde leer van een volkomen
Anastrophe, woordverplaatsing, (communisme.
Anathema, vervloeking ; banvloek, kerkban ; anathema
esto, hij zij vervloekt.
anathematiseeren, vervloeken ; in den kerkban doers.
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Anatocisme, ergerlijke woeker, rentewoeker, woeker-interest, rente van rente; (oak :) coneersie der reuten in
Anatomie, ontleedkunst ; snijkamer, (k4pitaal.
anatOmisch, ontleedkundig.
anatomiseeren, ontleden, inz. het menschelijk lichaam.
Anatomist, ontleedkundige.
anch io sono pittore, ook ik ben schilder.
Anchor-line, stoombootdienst tusschen Londen en NewYork (Boston-Glasgow).
Ancienniteit, voorrang near den dienstouderdom, opvolging near de dienstjaren.
Ancien regime, de Dude beerschappij of staatsvorm, die
door eene revolutie of hervorming vernietigd is, inz.
de nude monarchie voor de fr. revolutie.
andante, Diet te schielijk, gematigd (te spelen), andantino, eenigszins langzaam.
Androgenie, mensehenschepping.
Androide, ledepop.
Andromanie, mansdolheid.
Androphaag, menscheneter. (aardig voorval.
Anecdote, kleine korte gesebiedenis, historische trek,
Anemologie, de leer der winden.
Anemometer, windmeter. (zelf aanteekent.
Anemometrograaf, werktuig dat de windveranderingen
Anemoscoop, windwijzer, weerhaan.
Anerie, ezelachtigheid, ezelsstreek, groote domheid.
Aneroid-barometer, droge barometer d. i. zonder kwik (metalen bums met verdunde luck).
Aneurisma, ziekel(jke hartverwijding, slagaderbreuk.
angeliek, engelachtig, hemelsch, allerbekoorlijkst.
Angelus, engel ; katholiek gebed, de groetenis des engels
aan de H. maagd.
Anglaise, Engelsche dans ; vrouw of meisje uit Engeland.
Anglicisme, eigenaardige Engelsche zegswijze.
Anglicomanie, = Anglomanie.
Anglicaansch, Engelsch; de A-e Kerk, de Engelsche hisschoppelijke kerk. (Engelsch Timken.
angliseeren, kortstaarten (een paard) op Engelsche wijze ;
Anglomaan, voorstander, naeper van al wet Engelsch is.
Anglomanie, voorliefde tot Engeland en zijne staatsregeling, wetten, zeden, enz., zotte zucht voor al 't Engelsche.
A'nguis latet in herba, er zit een adder onder het gras.
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angulair—Anomalie

angulair, hoekig.
Angustatie, vernauwing, beklemming.
Anhydrie, waterloosheid. (kleurstof.
Analine, een uit indigo of uit steenkolenteer gedistilleerde
animilisch, dierlijk.
animaliseeren, in dierlijke stof veranderen, verdierlften,
Animalisme, de dierlpe levensverrichting.
Animdtie, bezieling.
animeeren, bezielen, opwekken, aanmoedigen.
Animisme, stelsel, waarin de ziel als beginsel van bet
verstand en van het onfanische leven tevens aangenoAnimositeit, v*indelijkbeid, verbittering. (men wordt.
Ankylose, vergroeiing, gewrichtsstijf heid.
Anndlen, jaarhoeken, geschiedboeken.
Annaten, jaargelden, datgene wat van de inkomsten der
eerste jaren van een geestelijk ambt in de pauselijke schatkist moet gestort worden ; jaarmissen in de r. k. Kerk.
annex, aanhangend, Nbehoorend., verbonden.
Annexa, aanhangsels, bijlagen. Annexie, aanhechting.
AnnexAtie, inlijving (van een land).
(een land.
annexeeren, aanhangen ; verbinden, bijvoegen, inlijven
annihileeren, vernietigen, voor nietig verklaren.
Anniversaire, verjaardag ; jaarlijksche gedenkdag.
Anno domini, in bet jaar onzes Heeren.
Anno mundi, in bet jaar der wereld.
Annence, bericht, aankondiging.
annonceeren, aankondigen, berichten ; aandienen.
Annotitie, aan,, opteekening.
annoteeren, aan-, opteekenen, aanmerkingen schrijven.
annueel, jaarlijksch ; jaarlijks.
Annuiteiten, jaarrenten ; jaarlijksche aflossing der renten
van een kapitaal, to gelijk met een gedeelte van dat
annuileeren, vernietigen ; afschaffen. (kapitaal.
Annuncidtie, aankondiging, inz. Maria-boodschap.
Annus grdtim, gunstjaar voor weduwen en weezen van
bezoldigde ambtenaren, inz. het dienstjaar, dat na bet
overlijden van een predikant ten voordeele van de weduwe door de ringbroeders wordt waargenomen.
Annus mirabilis, het wonder jaar.
Anody'na, pijnstillende middelen.
anomaal, van een regel afwijkend, onregelmatig.
Anomalie, onregelmatigheid, afwijking van den regel.

Anomie—AntichAmbre
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Anomie, wetteloosheid.
anoniem, naamloos, ongenoemd.
Anonimiteit, naamsverzwijging (het ongenoemd-blijven).
Andnymus, een ongenoemde.
anorgdnisch, onbewerktuigd ; onhezield.
Anorganisme, de levenlooze natuur.
anormaal, onregelmatig, van den regel afwijkend.
Antagonisme, tegenwerking, bestrijding, vijandschap.
Antagonist, tegenwerker, vijand, partij.
antapoplektisch, tegen beroerte dienende.
antarktisch, tegen den Beer (een sterrenbeeld aan de
Noordpool) over staande, tot de Zuidpool behoorende.

ante, voor.
antecedeeren, voorafgaan ; den voorrang hebben.
Antecedent, vroeger gebeurde zaak, voorafgaand geval ;
iemands antecedenten, iemands vroegere verrichtingen,
denk- en handelwijze, iemands verloopen leven.

A ntecessor, voorganger.
antedateeren, op vroegere dagteekening stellen.
Antediluvidnen, wie vOor den zondvloed geleefd hebben.
Anteloquium, voorrede, het voorrecht om eerst to spreken.
ante meridiem, vOor den middag.
Antennen, de voelhorens der insecten.
Anterioriteit = prioriteit.
Anthelmintika, wormverdrijvende middelen.
Antheren, helmknopjes der bloemen, meeldraden.
Anthologie, bloemlezing, verzameling van kleine gedich(ten of opstellen.
Anthraciet, koolblende, glanskool.
Anthrax, pestkool, pestbuil.
Anthropogenie, de wording, het ontstaan van den mensch.
Anthropologie, natuurleer van den geest en het lichaam
der menschen, menschkunde.

Anthropometrie, het meten van menschen, d. i. van de
verhoudingen van het menschelijk lichaam inz. door de
politie ter herkenning der misdadigers vgl. Bertillonnage.
Anthropomorphose, de verzinnelijking van God in menAnthropophaag, meuscheneter. (schelijke gestalte.
Anthropophobie, menschenschuwheid.
anti (Grieksch voorzetsel), tegen.
Anti-aristocraat, tegenstander van de heerschappij des
(karner.
adels, der grooten.
Antichambre, voorkamer in de huizen der grooten ; spreek-
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antichambreeren, vaak zijne opwachting bij de grooten
maken ; lang wachten eer men toegelaten wordt.

Antichrist, tegen-Christns, bestrijder van het Christendom.
Antichronisme, font tegen de tUdrekenkunde
Anticipâtie, het vooruitnemen ; beschikking bij voorraad;
voornitbetaling ; het hij voorraad verstrckte of genotene.

anticipeeren, vooruitnenien ; vooruitgenotene ; vooruitbeschikken (bv. over de staatsinkomsten).

anticonstitutioneel, met de grondwet strijdig.
Anticritiek, weerlegging eener (hoek)beoordeeling.
antidateeren, z. antedateeren.
Antidotum, tegengif, behoedmiddel tegen vergiftiging.
antiek, oud, ouderwetsch, in den smaak of trant der Ouden.
Antifebrine, z. antipyrine.
Antilogie, tegenspraak.
anti-ministeridel, tegen de ministers of het ministerie.
antimonarchaal, tegen de monarchic ; republikeinsch.
(de natie.
Antimbnium, spiesglas, spiesglans.
antinationaal, strijdig met de belangen, met den geest tan
Antimonie, strijdigheid van (twee) wetten met elkander ;
(onwettigheid.
antipapistisch, den pans vijandig.
antipatriotisch, onvaderlandslievend.
Antipathie, natuurlijke afkeer.
antiphlogistisch, ontstekingwerend.
Antiphonie, wisselgezang; logische strijdigheid.
Antiphora, tegenstelling.
Antipeden, tegenvoeters ; fig. wederstrevers.
Antipyrine, kleurloos, in water gemakkelijk oplossend middel tegen de koorts.

Antigua, eene der hoofdsoorten van drukletters, romein.
AntiquAilles, kleine oudlieden van weinig waarde ; oude
vodden, rommel.

AntiquArius, oudheidkenner ; handelaar in oudheden, met
onde boeken.

Antiquiteit, oudheid. Antiquiteiten, oudheden, voorwerpen, gebruiken, zeden enz. der Ouden.

antirepublikeinsch, wie of wat tegen de republiek is.
Antirevolirtie, tegenomwentelin g.
antirevolutionnair, tegenstander der omwenteling en hare
gevolgen ; wat de omwenteling wederstreeft.

Antiroyalist, vijand van 't koningschap.
antiroyalistisch, tegen het koningschap.

Antisemiet—apocrief
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Antisemiet, vijand der joden ; anti-semietische partij.
politieke partij die den strijd tegen het jodendom ten

antiseptisch, bederfwerend. (doel heeft.
antisociaal, ongezellig, onmaatschappelp, in strijd met
de burgerlijke orde.

Antispasmatica, krampstillende middelen.
Antistrophe, tegenzang.
A ntithese, tegenstelling.
Antceci, tegenwoners, die menschen die onder denzelfden
nieridiaan maar onder tegengestelde breedten van gelijke graden wonen.

Antonomasie, naamsverwisselin o.r,.
Antonomist, tegenstander van de wet.
apagogisch bewijs, terugvoering op een ongerijmdbeid.
apaiseeren, stillen, bevredigen, doen bedaren.
Apanage, jaarwedde van niet-regeerende vorstclijke personen, prinsen-lpocht.

A. P. anni prmsentis, van het loopend jaar; anni prwteriti, van het verschenen jaar.
apart, ter zijde, voor zichzelven, afzonderlijk.
Apartement, vertrek, btjzondere woonkamer ; afdeeling,
inz van een aanzienlijk huis ; ook bet heimeltjk gemak.

Apathie, gevoelloosheid; onverschilligheid.
Ap- en dependOntie, al bet aan- en bjbehoorende.
Apepsie, onverteerbaarheid.
Apercu, kort overzicht, hoofdinhoud; ontwerp, schets.
a perte de vue, vender dan het oog reikt.
aperto libro, met open boek, voor de vuist.
Aphaeresis, of korting, wegneming.
Aphelium, verste afstand eerier planeet van de zon.
aphlogistisch, onverbrandbaar.
A phonie, stemmeloosheid.
Aphorismen, korte sprenken, stellingen, voorschriften,
regels enz., zonder schijnbarcn samenhang.

Apirie, gebrek aan ondervinding.
Aplomb, loodrechte stand ; nadruk, vastheid van handeling, van karakter, van gedrag.

Apocalyp'sis, openbaring; de Openbaring van Johannes.
A poco a poco, zoetjes aan, niet op eens.
Apocope, eindverkorting van een woord.
apocrief, verdicht, ondergeschoven, geen onvoorwaardelijk geloof verdienend, verdacht, niet geloofwaardig.
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Apocriefen—appassionato

Apocriefen, of apocriefe boeken, door de Berk niet als
echt erkende bijbelschnften.

apodictisch, bewijzend, onwederlegbaar ; apodictisch bewits, volkonien klaar en voldingend bewijs.
Apogaeum, aardverbeid ; dat punt in de baan der maan,

als zij het verst van de aarde verwijderd is.
a point, van pas ; om niet (in 't biljartspel) ; ook eene nitdrukking, die de juiste ontvangst en uitgaaf eener rekening aanduidt.
Apollo, god der zon, der dicht- en toonkunst, der geneeskunst, de welsprekendheid enz.
Apoloog, leerfabel.
Apologetiek, de wetenschap der verdediging, inz. van het
Christendom tegen zjn tegenstanders.
Apologie, verweerschrift, verantwoording.
apologiseeren, een verdedigingsrede houden.
Apologist, verdediger.
Apophtegma, zede-, kernspreuk.
Apoplexie, beroerte, geraaktheid. [sluiten).
a posse ad esse, van het mogeNke tot het werkeltike (beApostaat, afvallige, geloofsverzaker, partijverloochenaar.
Apostasie, geloofsverzaking, afvalligheid.
Apestel, geloofsbode, naam van Jezus' jongeren ; voortplanter en verdediger van eene leer, van een stelscl of
gevoelen ; (ook :) bocgstuk, verlengstuk van den Steven
voor den boegspriet.
a posteriori, van achteren, aan de ervaring ontleend,
Apostil, Apostille, kantteekening, naschrift.
Apostolaat, apostelsehap.
apostelisch, van de apostelen komend ; a-e kamer, beheerders van 's pausen inkomsten to Rome; a-e stoel,
het pauselijk hof.
Apostrophe, afkappingsteeken ('), aanduiding van eene
of weer weggelaten letters ; (ook :) toespraak ; scherpe
vermaning, hard verwijt.
Apotheek, artsenij winkel.
Apotheese, vergoding, het plaatscn in den rang der goden.
Apparddt, toestel, toerusting.
apparent, oogenschijalijk, duidelijk ; waarschijnNk.
Apparentie, uitwendig voorkomen ; (ook :) waarschijnlijk(heid.
Appartement, z. Apartement.
appassionato, hartstochtelijk, gevoelvol.
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Appel, oproeping, verzamelen voor de soldaten ; beroep,
inz. op hooger rechtbank; vernieuwde inzet bij het spel,
om andermaal in dezelfde partij te mogen meespelen ;
nominaal appel, het afroepen der nanien.
appellabel, bevoegd om voor hooger rechtbank getrokken
te worden, geschikt voor appellatie.
Appellant, in appel gekomene, iemand die zijne zaak voor
hooger gerechtshof wenscht behaudeld te zien.
Appellatie, beroep op hooger rechtbank.
appelleeren. zich van de uitspraak eener lagere recbtbank
tot die van eene hoogere wenden ; opnieuw inzetten
(bij verloren spel).
Appendix, aanhangsel, toevoegsel.
Apperceptie, opvatting; waarneming; zelf bewustzijn.
Appertinentien, bijbehoorende zaken, toebehooren.
Appetantie, natuurdrift, geslachtsdrift ; lust, begeerte.
Appetijt, Appetit, eetlust, hooger, trek.
appetissant, lustopwekkend, gaandemakend, graagmakend,
applaneeren, geltjk maken, effenen ; in orde brengen.
applaudisseeren, toejuicheu, grooten bijval door handgeklap te kennen geven.
Applaudissement, Applaus, goedkeuring met handgeklap.
applicabel, applicatief, toepasselijk, van toepassing.
Applicatie, toepassing ; ijver, inspanning, leervlijt ; toediening van uitwendige geneesunddelen ; verband.
Applicatuur, vingerzetting (bij 't instrument-bespelen).
appliceeren, op-, aanleggen ; aanwenden (inz. een middel);
toepassen ; zich a., zich toeleggen, bevlijtigen.
Appliqué, op nicuw-zilver gelijkend metaaltuengsel,
appoggiato, gesteund, gedragen.
Appoint, pasmunt, kleinere mnnt tot vdlmaking eener
grootere ; (bij kooplieden :) sons, die op 't geheel bedrag
eener rekening te kort komt, saldo ; (ook:) eene remise,
uit vele kleine wissels bestaande.
appointeeren, bezoldigen ; de partijen bescheiden ; eene
rekening met de boeken vergelijken.
Appointement, bezoldiging ; rechtsbescheid.
apporteeren, aanbrengen, halen; apporte! zoek op !
Appositie, oplegging, aanhechting (bv. der zegels) ; (in de
spraakkunst :) bijstelling, ophelderend 14 voegsel.
(zen, schromen.
apprecieeren, z. appretieeren.
apprehendeeren, vatten, gevangen neruen ; duchten, vree-
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Apprehdnsie, gevangenneming; bezorgdheid,vrees, schroom;
begrips vermogen
apprehensief, bezorgd, vreesachtig uit inbeelding.
appreteeren, toebereiden, gereedmaken, inz. waren toerichten, laken glanzen, a eefsels pappen enz.
appretieeren of appreciberen, schatten, waardeeren.
Appretuur, toebereiding ; glanzing van stoffen ; datgene,
wat tot het appreteeren der weefsels dient, pap.
Approbatie, goedkeuring ; vergunning.
approbeeren, goedkeuren, billijken.
approcheeren, naderen ; (ook :) loopgraven maken.
Approches, aannaderingswerken (oni bkj eene belegerde
stad of vesting te komen), loopgraven.
approfondeeren, doorgronden ; grondig onderzoeken.
approprieeren, behoorlOk inrichten ; in overeenstemming
brengen met, gepast of geschikt maken voor ; toeeigenen.
approviandeeren, approvisioneeren, van proviand voor(zien.
Approximätie, raining, begrooting.
approximatief, bij raining' benaderend, geraamd.
Appunto, wissel van bepaald bedrag ; slotwissel ter verzekering der verschuldigde som.
appuyeeren, drukken ; ondersteunen ; aandringen op.
a prima vista, op het eerste gezicht, van het blad weg
(spelen); op zicht (te betalen).
a priori, van voren, vooruit, niet op ervaring berustend.
a proportion, mar evenredigheid.
a pro*, van pas, juist ter suede, ter rechter tijd, gelegen ; eer ik 't vergeet, wat ik wilde zeggen, zeg eens !
hij raakte van zijn apropos, hij dwaalde van zijn on(zoosverheid.
derwerp af, raakte van zijn stuk.
Apsiden, gewelfde bogen ; lijn tusschen zonsnabijheid en
apteeren, aanpas gen, geschikt maken.
Aptera, vleugellooze insecten.
Aptitude, aanleg, geschiktheid.
apyrisch, vuurvast, onbrandbaar.
Aquwthict, Aquedix, waterleiding.
aquamarijn, zeegroen. Aquamarijn, zeegroene edelsteen,
beril ; zeegroene verf of kleur.
Aquardl, teekening met waterverf.
Aquarium, kunstmatige waterkom voor levende dieren
en planten. Aquarius, de Waterman (sterrenbeeld des
dierenriems).
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Aquatinta, een soort van waterkleur in de graveerkunst.
A'qua Toffdna, zeer langzaane doodend giftwater.
a quatre mains, voor of met vier handen (te bespelcn).
ti quatro mani, voor vier handen.
a quatro voci, voor vier stemmen.
Aquavita, afgetrokken en verzoete brandewijn.
Aquediic, z. aquzeduct.
A'quila non cdpit muscas, een arena vangt geen vliegen.
Arabesken, Arabische sieraden aan huizen, raeubelen enz.;
versierd loofwerk ; bonwsieraden.

Arachniden, dieren van het spinnengeslacht.
Armometer, dichtheids- en zwaartemeter voor vloeistoffen,
vochtmeter, vochtweger, melt-, wi,jn-, zuurweger enz.

Ardk, rijstbrandewijn.
a ravir, verrukkelOk, schoon, overheerlijk.
Arbiter, arbitrator, scheidsman, srheidsrechter.
Arbitrage, earning, benadering; beslissing door scheidsrechters ; (bij kooplieden :) vergelijking der koersen en
specien van verschillende plastsen.

arbitrair, willekeurig, eigenrnachtig, naar goeddunken.
arbitreeren, geld of wisselkoersen berekenen.
Arbitrium, de meening, beslissing van den scheidsman.
Arcade, boogvormige opening, booggewelf, verwelfde 1 oog ;
overwelfde gang tusschen zuilen.

Arcddisch, berderlijk, landelijk ; boersch ; onschuldig.
Arcanum, g,eheimenis, geheim geneesrniddel.
Arceeren, bij 't graveeren en teekenen kruiswijze streepjes trekken ter aanwijzing van de schaduw enz.

Archaisme, veronderde uitdrukking, verouderd wooed.
Archeologie, oudheidkunde, kennis van de kunstgewroch(ten der Ouden.
Acheoloog, oudheidkenner.
Archidiakenus, eerste (geestelijke) amhtshelper.
Archief, bewaarplaats van seltriftelijke oorkonden, acten
enz ; verzameling van zulke stukken.

Archimandriet, overste van een klooster, Grieksche abt
ACchipel, Archipdlagus, eilandenzee.
Architect, bouwmeester.
Architectenisch, bouwkunstig, overeenkomstig de regelen der bouwkunst.

Architectuur, bouwkunst. (onder- of bindltaik.
Architrddf, onderste gedeelte der krooniijst of kornis ;
Archivdris, bewaarder of opzichter van een arehief.
TwAALenz pang.
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drctisch, noordseh, noordelijk.
arco, strijkstok, streek met den strijkstok ; coil' arco,
met den strijkstok (te spelen).

A're, eenheid der vlakte- of landmaten in het metrieke
stelsel, vierk. Ned. roede = 100 vierk. meters of ellen.
a regret, met weerzin of tegenzin, ongaarne.
Arena, kampplaats.
Ardometer, liever Araeomeier, (z. aid.)
Areopagus, oud gerechtsliof te Athene ; (fig.) vergadering van wijzen, geleerden.
a revoir, tot weerziens.
Argdndsche lampen, lampen met eene holle rolvormige
pit en eene glazen Buis condom de vlam.
Argentaan, kunstzilver, nieuw diver (mengsel van koper,
zink, ijzer en nikkel).
Argent comptant, contant geld.
argenteeren, verzilveren.
Argenterie, zilverwerk
Argentum vivum, kwikzilver. (gingen veroveren.
Argonauten, Grieksche zeehelden, die het golden vlies
Argot, dieventaal ; omgangstaal van een bepaald beroep.
Argument, bewijsgrond,
Argumentitie, bewijsvoering, betoog.
argumenteeren, betoogen, bewijzen, bewijsvoeren.
Argumentum ad h6minem, een weerleggend argument,
genomen nit de eigen beginselen des tegenstanders (een
argument op den man af)
argumentum ad invidiam, bewijsgrond waarbij men zich
op de lagere hartstochten beroept.
Ar'gus-oogen, altijd opene, waakzame oogen.
A'ria, lied, gezang, zangstuk voor eene stein of partij.
Ariaan, aanhanger van het Arianisme of de leer van Arius
(4de eeuw), die Jezus' godheid loochende.
Ariddne (de draad of het kiuwen van), het middel om
uit een netelige omstandiglieid te geraken, of om een
ingewikkeld vraagstuk op te lossen.
Ariditeit, dorheid, di oogtieid, magerheid.
A'ries, de Ram (sterrenbeeld des dierenriems).
Arlon, toonkunstenaar van veel invloed op zijue hoorders.
arias°, voor zang geschikt, te zingen.
arische talen, de talen van indo-germaanschen stain in Perzie
en Indie; ook de indo-germaansche talen in het algemeen,
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Aristdrch, streng, niaar billijk beoordeelaar.
Aristocradt, voorstander, lid van de aristocratic.
Aristocratie, heerschappij der adellijken of voornameri,
regeering der edelsten ; (ook :) de gezamenlijke grooten.

aristocratisch, wat tot de aristocratic behoort.
Aristocratisme, geheclitheid aan de adelheerschappij.
Aristo-democratie, adel- en volksregeering.
Arithmética, rekenkunde Arithmeticus, rekenkundige.
drithmetisch, rekenkunstig ; rekenkundig.
Arithmometer, rekenmachine,
arktisch, noordelijk.
Armada, uitgerust leger, krijgsvloot, int. de zoogenaarnde
onoverwinnelijke Spaausche vloot van 1588.

Armadilla, eskader, kleine vloot.
Armatuur, bewapening ; wapenrusting; (ook :) de ijzeren
banden, het beslag, waardoor de deelen eener machine
enz. samengehouden worden.
Armee, krijgsleger, leger, heir.
Armee-corps, legerafdeeling, die zelfstandig handelt en
waartoe troepen van elle wapens behooren.
armeeren, wapenen. uitrusten, toerusten.
Armida, eene bij uitstek schoone en verleidelijke vrouw.
Armilla, armband, armtooisel.
Arminianen, z. Remonstranten.
Armoriddl, wapeuboek, boek met geslachtswapens.
Arnica, wolverlei (een krachtig geneesmiddel).
Aroma, gear, geurstof der planten en kruiden.
aromdtisch, kruidig, specerijachtig, geurig,
aromatiseeren, kruidig, geurig maken.
Arpeggiato, afgebroken t0011.
Arpeggiatura. reeks van afgebroken tonen.
Arpeggio, het afbrcken der tonen.
Arpent, een Franscbe morgen lands.
arracheeren, uitrukken, losrukken, afrukken, wegscheuren.

Arrak, z. Arak.
arrangeeren, in orde brengen, rangschikken; eene schikking maken, bijleggen. (king.

Arrangement, rangschikking; inrichting; vergelijk, schikArrest, verzekerde bewaring, inhechtenisneming; beslaglegging ; z. ook Arret.
Arrestint, aangehouden persoon, gevangene.

Arrestitie, aanhouding, gevangenneming; beslaglegginge
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arresteeren, aanbouden, vastzetten ; beslag leggen ; vaststellen, bekrachtigen (b y . raadsbesluiten, notulen enz )
Arrdt, ook Arrest, rechterlijke uitspraak, vonnis.
arrideeren, aanlachen, toelachen.
ArriOre-garde, aeltterboede.
Arriere-pensee, een voorbehoud in gedachten (r e s e r y at io men t ali s), dat een Jezuiet volgens zijne ordensregelen bij het afleggen van een eed mag hebben ; geheim voorbehoud , bijoogmerk.
Arrimage, bet stouwen of schikken der scheepsgoederen.
arrimeeren, stuwen of stouwen, schikken, stapelen.
arriveeren, aankomen ; gebeuren.
Arrivement, aankonist.
arrogant, verve nand, laatdunkend, aanmatigend.
Arrogantie, aanmatiging, verwaandbeid, laatdunkendbeid.
arrogeeren, aanmatigen.
arrondeeren, afronden ; in samenhang brengen.
Arrondissement, afronding ; onderafdeeling van eene provincie, van een departement.
arroseeren, bevochtigen, hesproeien, begieten.
Arrowroot, zetmeel van den Indiaanschen pijlwortel.
Arsenaal, tuighuis, wapenmagazijn.
Arsdnicum, Arsenik, een enkelvoudig metaal van hoogst
vergiftigende eigensehap ; eene zijner verbindingen, het
Arsenigzuur, of wit arsenicum-oxyde draagt in de wandeling den naam van rottenkruid.
Arsis, de stem- of toonverheffing, het opheffen der hand
bij het maatslaan.
Arsjine, de Russisehe el (0.71 meter).
ars Tonga, vita brevis, de kunst is lang, het leven kort.
Arterien, slagaderen, polsaderen.
Artesische putten, geboorde welputten, die bet water uit
eene diepliggende waterader opbrengen.
Aries liberates, de schoone wetenschappen en kunsten.
Arthritis, de jicht.
Articulatie, de geleding, gewrichtsverbinding ; de bepaaldheid en duidelijkheid van de uitspraak.
Articuleeren, duidelijk de woorden uitspreken ; iets van
lid tot lid ontwikkelen of uiteenzetten. (m oord.
Artikel, lid, stuk, afdeeling, boofdpunt ; handelswaar ; lidartificieel, kunstmatig, kunstig.
artificitus, listig, slaw.

Artillerie—Aspiratie

37

Artillerie, grof geschut ; geschutkunde ; legerafdeeling, die
't veschut bedient Artillerie-park, reserve der artillerie.
Artillerist, soldaat, die het grof geschut bedient.
Artist, kunstenaar. Artiste, kunstenares.
artistiek, artistisch, tot de kunst behoorend ; naar de
regels of eischen der kunst ; kunstlievend.
Artium (liberalium) magister, nieester der vrije kunsten.
Artolatrie, brooddienst, dienst om brood, aanbidding van
bet brood.
Asa foetida, duivelsdrek (harsig sap eener Perzische plant).
a salvo, onbeschadigd (op vrachtbrieven).
Asbest, vezelsteen (in het vuur onverbrandbaar), ook
steenvlas, bergglas, amiant geheeten.
Asceet, vrome ; fijnvrome.
Ascendenten, verwanten in opklimmende Nn.
Ascenseur, toestel om personen en goederen naar boven
te brengen ten einde het trappenklimmen in hotels enz.
te verniijden ; vgl. hoist, lift.
Ascinsie, opstijging, khnuning ; bemelvaart.
Ascèse, deugdoefening, dooding des vleesches.
Ascetiek, de leer van een godzolig Leven, deugdoefening.
ascetisch, fijnvroom ; a-e schriften, stichtelijke schriften.
Ascites, de buikwaterzueht.
asdptisch, niet verrottend, aan geen bederf onderhevig.
Asiel, toevluchtsoord, vr jplaats ; bewaarschool ; gesticht
ter verpleging van hulpbehoevenden.
A'sinus asinum fricat, de eene ezel prijst den ander.
Asitie, bet vasten ; gebrek aan voedsel.
Asmodeus, Asmod6e, AsmOdi, vorst der demons ; huwehjksduivel ; koningsslang in Japan.
a son aise, op zijn gemak, ongedwongen.
a son gout, naar zijn smaak.
Aspect, aanblik, voorkomen ; voorteeken ; uitzicht in di.
toekomst. A-en, verschillende standen der planeten. onAsperiteit, ruwbeid, scherpte, hardheid. (derliht;,
Aspêrsie, besprenging, besprenkeling (vooral met wij water,
Asphalt, jodenlijni, jodenpek, berg- of steenhars.
Asphyxie, hoogste graad van onmacht, schijndood.
asphyxiöeren, schijndood worden of zijn ; doen stikken.
Aspic, gelei ; aspic d'dcrevisses, kreeft in gelei.
Aspirant, dinger (naar een post, een graad enz.)
Aspiratic, aangeadenide uitspraak; het streven, trachteit,
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Aspirator, opzuiger, zuigmachine.
aspi reeren, naar iets streven ; met aanademing uitspreken.
Assa fcetida, z. Asa fcetida.
assaison nee ren, toebereiden, kruiden, sausen, peperen enz.
Assaut, aanval, bestorming; soort van schermoefening.
Assemblie, bijeenkomst ; voornaam gezelschap.
a,senteeren, toestemmen, goedkeuren, b;jval sehenken.
assermenteeren, beèedigen.
Assertie, bewering; het beweerde.
asser tOrisch, bewerend. (teraad enz.
Assessor, bijzitter in eene rechtbank, in eenen gerneenassez, genoeg.
assidO, aanhoudend vlijtig, volhardend, onverpoosd.
Assiênto-compagnie, nutatschappsj tot slavenhandel.
Assiette, tafelbord, kleine schotel ; fig. gemoedotemming;
hij is niet in zijne gewone assiette, hij mist ziju gewone kalmte, bezadigdheid, opgeruimdbeid.
assignaat, fransch papierengeld ttjdens de eerste revolutie.
Assignatie, schrifteluke aanwijzing op betaling.
assigneeren, eene aanwij7.ing op betaling geven.
Assimilatie, vereenzelviging.
assimileeren, vereenzelvigen ; in voedingstof veranderen.
Assises, openlijke rechtszittingen ; hof van a. (tour d'assises), hof van gezworeneu ter lOstraffelsjke rechtszstassisteeren, helpen, btjstaan. (ting (in Frankrijk).
Assistant, helper, pulp ; toegevoegd persoon.
Assistentie, hulp, bijstand ; onderstand.
Associatie, vereeniging, maatschap, vennootschap.
Associe, deelhebber ; handelsgenoot, vennoot, compagnon.
Associteren (zich), zieh vereenigen; in een handelsgenootschap treden, eene vennootschap aangaan.
Assonantie, gelijkheid van klank, van toon.
assorteeren, naar soorten uitzoeken (sorteeren); zich a.,
zich suet verscheidenheid van waren wel voorzien.
Assortiment, warenvoorraad ; toestel, volledige verzanteling van bij elkander passende dingen. z. Sortiment.
AssOmtie, opneming ; Maria-hemelvaart ; sterfdag van een
heilige.
Assuradeur, verzekeraar ; waarborger tegen schade van
brand, van hagelslag, van zee enz.
assurAnt, stout, vermetel, aanmatigend. (In het dagelijkeche levee hort meli het vaak verbasterd tot astrànt).
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Assurantie, verzekering, waarborging tegen schade ; stout.
heid, driestheid, zelfvertrouwen ; brutaalheid.

assureeren, verzekeren, waarborgen tegen schade.
Asterisk, asterisque, sterretje (als verwijzingsteeken in
eeu bock) '• courantartikel met sterretjes geteekend.

Asteroiden, kleine planeten tusschën Mars en Jupiter.
Asthenie, krachtelousheid, zwakte.
asthenisch, krachteloos, zwak.
Asth'ma, aamborstigheid, borstbenauwdheid.
asthmatisch, aamborstig, kortademig.
Astraal-lamp, sterren- of glanslarup (zonder schaduw).
Astrffla, de godin der gerechtigheid.
Astrolabium, graadboog, sterren- of poolshoogteineter.
Astrologie, sterrenwichelarij, voorzegkunde nit de sterren.
Astrologist, Astroloog, sterrenwichelaar.
Astrometer, sterrenmeter, werktuig ter meting van de
grootte der sterren.

Astronomie, sterrenkunde.
Astronomist, sterrenkundige.
Astroscoop, sterrenkijker ; - scopie, sterrenkijkerskunst,
astutieus, geslepen, sluw.
Asyl, z. asiel,
Asymmetrie, wanverhouding, onevenredigheid.
Asymphonie, wanklank, wanluidendheid.
Asymptoot, steeds nader komende, maar nooit rakcnde
hjn ; het onbereikbare.

a talons, op den tast.
Atavisme, overerving van lichaamsvormen en verstandshoedanigheden, inz. gelijkenis op den grootvader.

Ataxie, wanorde ; ataktisch, onregelmatig.
Atelier, werkplaats, inz. eens kunstenaars.
Athanasie, onsterfelijkheid.
Athaisme, Atheisterij, godverzaking, godloochening.
Atheist, godloochenaar, godverzaker.
Atheistisch, godverzakend, godloochenend.
Athenfflum, doorluchtige school of inrichting van hooger
onderwijs.

Athleet, kampvechter, worstelaar (bij de oude Grieken),
zeer zwaar gebouwd en sterk man.
at home, to huffs, in eigen land.
Atlantisch, tot het Atlas-gebergte behoorend (vandaar
Atiantische zee); reusachtig, groot en sterk,
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At'las, hooge berg in Afrika; verzameling van landkaar.
ten ; zware zjden stof ; eerste halswervel, draaier.
Atmologie, leer van de verdamping des waters.
Atmometer, verdampingsmeter.
Atmosheer, dampkring (die den aardbol orugeeft),
atmosferische drukking, die drukking, welke de dampkring op de lichamen uitoefent.
Atmospherologie, dampkringskunde, weerkunde.
Atol, atolle, ringvormig koraaleiland.
AtOme, z. Atoom.
Atonie, verslapping, ontspanning, zwakte des lichaams.
Atoom, AtOme, lichamelijk bestanddeeltje der stof (als
volstrekt ondeelbaar gedacht) ; zonnestofje.
a tort et a travers, zonder overleg, onbezonnen; in 't
wild.
a tout prix, tot elken prijs, het koste wat het wil.
atrabilair, atrabileus, zwartgallig ; (fig.) ijzegrimmig.
Atrabiliteit, de galzucht, zwartgalligheid.
a tre. voor drie stemmen ; — vOci of parti, driestemmig.
Atresie of atretisme, sluiting van een kanaal des lichaams.
Atrium, voorhof, voorzaal ; een bet voorhuis vormende zaal.
Atrociteit, afschuwelijkheid, ijselijkheid.
a trois, met z0.1 drieen ; a trois voix, driestemmig.
Atrophie, wegkwijning, uitteritig.
Attaché, de aan een gezantschap of legatie toegevoegde,
onbezoldigde leerling-diplomaat.
attacheeren, aankleven ; zeer genegen zijn ; lief knjgen.
Attachment, verkleefdheid, gehechtheid, genegenheid.
Attique, aanval.
attaqueeren, aantasten, aanvallen, aangrijpen.
Attelage, bespanning, span paarden ; paardentuig,
attendeeren, acht geven, opmerken, letten op.
attdnt, opmerkzaam, oplettend.
Attentaat, inbreuk op de rechten eens anderen, aanranding, gewelddadigheid ; beproefde, maar mislukte aanattenteeren, een aanslag waken. (slag.
Attentie, opmerkzaamheid, oplettendheid, aandaclTt.
attenueeren, verzwakken.
Attest, Attestätie, getuigschrift.
attesteeren, getuigen, verklaren, bekrachtigen.
Atticisme, attisch spraakgebruik ; tijnheid in taal en sq.
Attirail, gereedschar, toerusting ; reisbagage,

Attisch—AuditOriurn
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Attisch, met den goeden smack der bewoners van Attica
(tie Atheners) overeenstemmend, smaakvol, vernnftig ;
Attisch zout, fijne scherts, vernuftige taal, geestigheid.
Attitude, iichaamshouding, lichaamsstand.
Attorney, (in Engeland :) gemachtigde ; procureur, attorney
general, procureur des konings.
Attouchemênt, aanraking, betasting.
Attrdctie, aantrekking ; aantrekkingskracht. z. great.
attraheeren, aantrekken.
AttrahOntia, aantrekkende middelen.
Attraits, bekoorlijkheden, aanloksclen.
Attrdpe, valstrik, misleiding; op A. spelen, iemand in de
val zoeken te krijgen, hem willen beet hebben.
attrapeeren, betrappen, beet hebben ; misleiden.
attribueeren, toeeigenen ; toeschrkiven ; wijten.
Attributie, injlegging, y erleening; volmachtiging.
Attribuut, zinnebeeldig kenteeken, onderscheidingsteeken
(bv. tie knots is een attribuut van Hercules).
Attritie, wrijving van twee lichamen tegen elkander.
attroupeeren, te hoop loopen, samenscholen.
Attrou pement, oploop, samenscholing, volkshoop.
Atypisch, ongeregeld, onregelmatig.
au, aux, met de b y . aux contitures, met confituren ,
au four, gebraden, gebakken.
Aubdde, ochtendbegroeting met muziek of zang.
Auberge, herberg, klein logement.
au contraire, integendeel.
au Courant, in den loop (bv. der maand); tegen den lot,
penden prijs ; au courant zijn, met den tijd en zijne
nieuwste verschijnsels gelkiken tred houden; (ook:) des.
samenhang eener zaak begrijpen, op de hoogte ziji.
Auc'tie, openbare verkooping. veiling.
auctioneeren, aan den rneestbiedende y erkoopen, veile).
Auddces, (of audentes) fortima juvat, die waagt, what.
Audidtur et dltera pars, men hoore ook de and.cre part.:.
Audientie, gehoorverleening ; toegang; rechtszitting.
Auditeur, toehoorder ; read en tnjzitter in gerechtshoven •
a. militair, openbaar aanklager 14 een krijgsraad.
Auditie, muzikale bijeenkomst van uitgenoodigde (niet br.talende) toehoorders, waarop zicli meestal steeds 661
(onhekend) kunstenaar laat hooren.

Auditorium, gehoor, gezarnenlijke toehoorders,gehoortaitt.
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au fait--Autocratie

au fait, ter zake ; au f. zijn, ergens van weten, op de
hoogte zijn, in een geheine ingewijd zijn.
au fond, in den grond, in 't wezen der zaak, wel ingezien.
Airgias-stal, zeer moeilijk en onaangenaam, ja schier ondoenlijk, onmogelkjk werk.
Augment, vermeerdering, toevoegsel.
Augmentdtie, vermeerdering, versterking.
augmentatief, vermeerderend, vergrootend.
augmenteeren, vermeerderen, bijvoegen, verhoogen.
Augur, vogelwichelaar, waarzegger uit de vogelvlucht.
Augarium, waarzegging, voorspelling der toekomst.
Aida, open zaal, groote vergaderzaal aan universiteiten.
au large, ruim, breed, gemakkelijk.
au moment, op het oogenblik.
au pair = al pari (z. aid )
au porteur, aan den brenger, aan toonder.
aurea mediOcritas, de gulden (gelukkige) middelmaat.
Aureool, licht- of straalkrans one 't hoofd der heiligen.
au reste, overigens, voor 't overige.
Auripigment, z. arsenicum.
auri sacra fames, de verwenschte gouddorst.
Aurera, godin des dageraads ; het morgenrood.
Auscultdnt, hoorder, toehoorder, inz. jong rechtsgeleerde,
die de rechtszittingen tot zijne vorming bijwoont.
Auscultatie, het onderzoeken door 't gehoor (bv. van eene
borstziekte.
ausculteeren, toehooren, luisteren.
a (no, A usdnce, naar wisselgebruik, op gewoon zicht.
Auspicien, voorteekens ; beseherming, toezicht.
Austeriteit, strengheid, strafheid, stugge ernst.
q ustraal, zuidelijk. (is.
Austriomanie, blinde gehechtheid aan al wat Oostenrijksch
Autarchie, zelfheerschappij, zelfheheersching.
ant Caesar aut nihil, of Cesar of ambteloos burger (zijn).
Auteur, schrijver van een hoek ; bewerker, oorzaak.
Authenticiteit, echtheid, geloofwaardigheid.
authentiek, geloofwaardig, echt ; in rechten geldig.
Autobiographle, eigen-levensbeschrijving.
A Omar, zich zelf voortbewegend rijtuig.
Autochthonen, oorspronkelijke bewoners van een land.
Autocraat, zelfheerscher, eigenmachtig vorst.

Autocratie, zelfheerschappij, onbeperlete heerschappij.

Auto-da-fe—avant Ia Iettre
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Auto-da-fê, geloofs- of halsgericht, ketterverbranding btj
de inquisitte.

Autodiddctus, zelfoefenaar, iemand, die alleeu door selfoefening geleerd heat,
autodyndmisch, zelfwerkend.
Au tognosie, self tennis.
Autograaf, copièer-machine, zelfschrijver ; (oak .) eigenhandig schrift.
autogrdphisch, eigenhandig geschreven.
Automaat, kunstige machine, in welke alles zich van self
schijnt te bewegen ; dons mensch, die, zonder eigen gcestof wilskracht, als eene machine handelt, stroopop.
automdtisch, zich van zelf bewegend werktuiglijk, onwillekeurig, ale een automaat of machine.
Autonomie, het reek om zich zelven wetten te geven,
zclfregeering.
Autwathie, zelfervaring, eigen gewaarwording.
Autopsie, eigen waarneming, in tegenstelling met de
blechts van anderen door vertellen verkregen aanschouwing ; lijkopening.
Autor, dader, vervaardiger, schrijver.
Autorisätie, volmacht, wettelkike goedkeuring.
autoriseeren, machtigen, voltnaclit geven.
Autoriteit, erkende geloofwaardigheid ; gezag, gestelde
macht ; getuigenis (uit schriften).
Autoty'pe, eerste of oorspronkehjke afdruk zelfafdruk.
autumnaal, herfstachtig, tot den terfst belloorende.
aut sincere, aut mOri, over winnen of sterven.
aux acmes, te wapen.
auxiliair, hulp verleenend, hulp....
auxiliaire troepen, hulptroepen.
Avd1, wisselhorgtocht.
Avdnce, avans, winst ; voorsehot ; vooruitbetaling ; a-s
maken, de (eerste schreden (bv. tot eene verzoening) doen.
avanceeren, voorwaarts gaan, voorttitkomen ; voorschieten ; bevorderen ; bevorderd worden.
Avancement, bevordering, standsverhooging.
Avantage, voordeel, winst ; overhand.
avantageeren, bevoordeelen, avantageus, voordeelig.
Avant-garde, voorhoede.
avant Ia Iettre, vOor het onderschrift ; eeratc en beste
afdrukken van koperen platen,
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Avant-propos—Azuur

Avant-propos, voorrede.
Averie, Averij, z. Haverij. [Kerk z. Amerij).
Ave Maria, Wees-gegroet-Maria ; klein gebed der r. k.
avenant, minzaam, innemend, z. advenant.
Avenue, toegang tot eene plaats, voorplein, oprijlaan.
a verbis ad verbera, van woorden tot slagen.
Avers, voor- of beeldzijde van een muntstuk of penning.
Aversie, afkeer, tegenzin, walging.
Avertissement, bericht, kennisgeving ; waarschuwing.
Avicultuur, vogelteelt.
Aviditeit, hegeerigheid, gretigheid ; belustheid.
Avilissement, verlaging, vernedering.
Avis, aviseeren, z
a vista, op zicht, op vertooning der wissels (te hetalen).
avitailleeren, van le venstnidd?len voorzien, proviandeeren.
aviveeren, verlevendigen ; helderder, glanziger Timken.
avoceeren, afroepen, terugroepen.
a voce sola, voor eene stern alleen.
avoir, hebben ; have, goed ; het credit (in fr. handelsboeken).
Avoir-du-poids, het handelspond in Eugeland -,-- 0,508 kilo.
a vol d'oiseau, in vogelvlucht ; als nit de lucht (b y . geteekend) ; (ook .) hemelsbreed, in rechte lkjn.

avontureeren, avonturen, wagen, op het spel zetten.
Avontiiren, lotgevallen ; z. ook avontureeren.
Avonturier, gelukzoeker ; waaghals.
Avontuur, zonderling voorval ; gewaagde onderneming.
avorteeren, z. aborteeren.
a votre sante, op uw gezondheid.
Avouê, pleitbezorger ; z. Procureur.
avoueeren, hekennen, erkennen. [drinken).

a vous, aan u (bij het spel); op uwe gezondheid (bij het
a vile, op zicht (betaalbaar).
Avulsie, de af- of losscheuring.
axillair, de oksels betreffende.
Axiema, axioom, onloochenbare grondstelling, onomstootelijke en klaarblftelijke, geen bewijs vorderende waarAxiopistie, geloofwaardigheid van een geschrift. (heid.
A'zimuth, boog van den horizon, begrepen tusschen den
meridiaan eener plaats en een of anderen verticaal- of
hoogte-eirkel, toppuntslio .k.
Azetum, stikstof, stiklucht, stikgas.
Azuur, hemelsblauw (in de heritldiek :) blauw,

B.,—badineeren
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B.
B., Bc„ Bco. = banco (z. a.)
B L. = Bendvole Lector (z. a.)
B. M. = beatae memoriae, zaliger gedachtenis.
Bto. = bruto (z. a.)
Baar, nog onbevaren matroos, nicuweling aan boord.
Baba, varier.
Babel, Babylon, verwarring, warboel; (ook :) uitschot.
Babiche, klein ruigharig hondje, schoothondje.
Babillage, gesnap, gekal, gebabbel, gekakel.
Babillard, babbelaar.
Babiolen, speelgoed, beuzelarijen.
Baboe, Indische min of kindermeid.
Baby, klein kind, dat nog op den arm gedragen wordt.
Baccalduretis, gelauwerde ; iemand die de la,igste academische waardigheid heeft verkregen (in opklimmende
orde . baccalaureus, licentiaat, magister, doctor),
Baccarat, een franseli hazardspel met kaarten.
Bacchanalian, Bacchus-feesten ; drinkgrlagen, zuippartijen.
Bdcchdnten en Bacchantinnen, dronken dwepers en
dweepsters ; tierende lichtmissen.
bacchdntisch, dronken, door den drank bezeten, tierend.
Bacchus, de god van den wijn, van de dronkaards; (ook .)
de wijn zelf ; een groot wijndrinker.
Baccillen, Baccilldrién, stofdiertjes, drnadbacterien (infosiediertjes).
Backwardätion, b(j de Eng. effectenbandel ; renten die de
verkooper nog dragen moet = deport.
Backwoodsmen, de blanke bewoners en bebouwers der
backwoods (achterwouden) in 't eerie Westen der
Vereenigde Staten vau N. Amerika.
Bacterien, stafvormige infusiediertjes.
Baculdtie, afrossing met den stok (bdculus).
Badaud, onnoozele bloed, uilskuiken.
Badinage, kortswijl, scherts, grap, schalkerij.
Badine, dun wandelrietje, speelrottinkje, rijzweepje.
badineeren, kortswijlen, schertsen, boerten ; stoeien.
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Bagage—Ballet

Bagage, het gezamenlijke reisgoed ; passagiersgoed; veld-,
krugs- en legertuig; slecht y olk, gespuis.
Bagatel, kleinigheid, nietigheid, armzaligheid, vodderij.
[tinopel) ; badliuis.
Bagijnen, z. Begijnen.
Bagno, gevangents der galeislaven ; galeistraf (in ConstanBag-pi pe, doedelzak.
Baguette, roetje, gardje ; laadstok ; tooverroede.
Baignoire, badkuip ; loge in 't parterre met zitplaatsen,
die van achteren breed en van voren mai zujn.
Bailli, anibtman, baljuw ; sellout.
Bain-marie, warm-waterbad, vat (pot, bak) met beet water, waarin men een ander vat ter verwarming, nit(tuiging, plichtpleging.
damping enz. plaatst.
Baise-main, handkus als huldiging ; nederige dienstbeBalser, kus ; hol, met schuitn gevuld suikergebak.
Baisse, het dalen der staatspapieren ; a la baisse speculeeren, op de daling der effeeten handelsplannen toaken.
Baiss'er, speculant op daling der effecten ; vgl. Haussier.
Bajadere, Oostindische danseres.
Bajazzo, hansworst, potsenrnaker.
Bajert, zooveel als Chaos (z. ald.)
Bajonet, geweerdolk.
Bal, danspartij, dansgezelschap. Bal masque, gemaskerd
bal. Bal pare, pronk- of prachtbal, staatsiebal. Bal
champetre, landelijk bal, bal in een turn, in de open
(lucht.
Baladin, balletdanser, hansworst.
Balance, z. Balans.
Balance, danspas, waarbij men zich van den eenen voet
op den anderen in evenwicht houdt of balanceert.
balanceeren, zweven, het evenwicht houden; weifelen,
besluiteloos 4n ; eene rekening afsluiten.
Balans, evenwicht ; weegsehalen, elk werktuig, waarmede
men 't gewicht der lichamen bepaalt ; (bij kooplieden :)
slotrekening, afsluiting der rekeningen of handelsboeken.
Balcen, uitstek of buitentred vOor aan den buitengevel
Baldaquin, troonhemel ; draaghemel. (van een huis.
Balein, vischbeen.
Baljuw, landrechter, drost, schout. (beurtenis.
Ballade, verhalend gedieht over eene avontuurlijke geBallerino, dansrueester.
Ballerina, kunstdanseres.
Oallet, tooneeldans, opera met dans.

Ballistiek—Banianen
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Ballistiek, werpleer, werpkunde.
BallOn, luchtbal ; ballon d'essai, proefballon om de windrichting te bepalen ; courant-artikel om de meening van
I et publiek te leeren kennen.

Bal!otage, Balloteering, het stem uitbrengen door middel van zwarte en Witte balletjes of boontjes, door
briefjes, enz.

balloteeren, met balletjes, boontjes enz. stemmen.
Balneograaf, beschnjver van baden.
Balneologie, de wetenschap der baden.
Balneatherapie, genezIng door middel van baden.
Balneum, een bad.
Balustrade, eene op kleine kolommen of sti,jlen ruetende leuning, hekwerk.

Bambochades, onnatuurlijke schilderijen, wonderlijke gedrochten, laaggrappige voorstellingen,

Bambache, hanssop ; draadpop ; dwerg, dreumes.
bambocheeren, zwieren, rinkelrooien.
Bamboes, Indisch net.
Ban, Bannus of Banus, Slavonisch beer, oude rijkswaardigheid in Ilongareje, Croati6 enz.

banaal, aan dwang onderworpen ; voor ieder gereed, veil;
alledaagsch, gemeen, plat, afgezaagd.
Banaliteit, rechtsban, dwan,ggerechtigheid ; alledaagsch,
gemeen, afgezaagd gezegde.
Banco, bankgeld, muntvoet, waarnaar het geld bij de bank
berekend vrordt ; banco intacceeren, meer in banco op
zich laten schrijven, dan men te vorderen heeft ; bancoconto, bock, dat een koopman tot afrekening met eene
bank houdt.
Bandage, chirurgisch verband, windsel, breukband.
Bandagist, breukbandmaker ; (ook :) breukmeester. (zijn.
bandeeren, spannen, in spanning brengen ; in spanning
Bandelier of Bandoulibre, schouderriem, draagband der
soldaten ; sabelkoppel, natroontaschkoppel.
Bande noire, de zwarte bende ; speculanten die landgoederen opkochten om te sloopen ; gezelschap uitdragers
die voor gezamenlijke rekening alles bij aucties goedkoop opkoopen.
Bandiet, landlooper, straatroover, sluipmoordenaar.
Banianen, onderhandelaars en tolken in Indic, die tot de
liandelskaste behooreu.
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Banians—Barbacane

BAnians, Chineesche of Oost-Indische slaaprokken van gewatteerde zijde.

Banter, vaandel, vendel, standaard, veldteeken.
Banjerheer, (verbastering van baanderheer), groot beer;
pronker.

Bank-actidn, bewijsstukken van de aandeelen, die iemand
in eene bank heeft. Bank-actionnair, bank-actionist,
bonder van zulke bewijsstukken.

Banket (Banquet), groot prachtig gastmaal ; zeker gebak.
Bankier, wisselaar, wlsselkoopman, geldhandelaar ; (ook
bankhouder bij kansspelen.

Bankroet, staking der betalingen en handelsverriel:tingen
van een koopman of handelshuis, wegens een (wezenlijk of geveinsd) onvermogen om zijde sehulden to begeveinsd onvermogen noemt men 't een
talen.
frauduleus bankroet). (rekenmunt.
Bank-valeta, bankgeld als louter verdichte of gefingeerde
Bannaat, het onder een ban of banns staande staatsgebied, inz. de landstreek in Hongarije, aan gene zijde
der Theiss.
Bannissemênt, verbanning, uitbanning ; ballingschap.

Bannus, z. Ban.
Banqueroute, z. Bankroet.
Banquet, z. Banket.
banquetteeren, smullen, brassen ; een groot feestmaal houNnus, z. Ban. (den.
baptiseeren, doopen.
Baptist, de dooper, doopende ; doopsgezinde.
Bar, sluitboom ; gerechtszaal ; de balie (advocatenstand);
schenktafel of buffet.

Barak, Baraque, veld- of legerhut, soldatenhut ; (ook :)
slecht, bow vallig huis, krot, nest.

baratteeren, waren tegen andere onizetten, verruilen ;
(ook :) op tijd koopen en terstond beneden den koopprijs verkoopen.
Baratterie, vcarenvervalsehing ; bedrog der schippers met
de koopmanswaren ; elk feit ter benadeeliug der renders of assuradeurs.
BarAtto, warenomzetting, ruilhandel.
Barbaar, (bij Grieken en Romeinen :) ieder buitenlander ;
(bij ons :) een ongevoelig, wreed mensch, woesteling.
Barbacane, scbietgat ; wachttoren.

Barbarêsken—Barroom
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Barbardsken, de liarbarijsche of Noord-Afrikaansche landen ; de be woners daarvan.
Barbarisme, font tegen de zuiverheid der taal, taalvervalsching, wantaal, vreemde woordvorming.
barbouilleeren, bezoedelen kladschilderen ; stotteren.
Barcarole, gezang der gondoliers te Venetic.
Barchent of Parchent, wollen stof met linnen ketting.
Barden, priesters, zangers, dichters der oude Celten.
Bardot, pakezel ; zondebok.
Bardge, wollen, niet gekeperde stof voor sjaals.
Bark, routs der r. k. geestel;jken ; riddermuts ; doctorshoed.
Barge, soort van volksschuit in Nederland, ook Bargie,
Bergie geheeten.
Baril, vaatje, tonnetje.
Bariolage, bonte schilderij.
Bariton, z. Baryton.
Barkan, z. Bercan.
Barkas, de groote boot van eon zeeschip.
Barkeeper buffethouder, bediende in de koffiekamer.
Barley, gerst.
Barn, schuur ; barn-floor, dorschvloer.
Barn-burners, scheldnaam der radicale democratische
partij in N. Anierika.
Barnum, iernand die uitstekend de reclame verstaat, inz.
impresario die zijn voorstellingen weet aan te prijzen.
bar6k, scheef, vreernd, wonderlijk, helachelijk.
Barometer, luchtzwaartemeter, weerglas.
Baron, vrijheer. Barones, vrij vrouwe.
Baronet, Engelsch edelman, die 't niidden houdt tusschen
den pair of rijksharon en den k night of ridder, met
den titel Sir.
Baronie, vrijheerlijkheid.
Baroscoop, chemisch weerglas.
Barouchet, licht rijtuig met twee wielen, halve koets.
Barquer011e, pleizierschuitje zonder mast ; (ook :) gezang
der visschers en gondoliers in Italie.
Barrel, eon eng. vat van 36 gallons = 163,6 liter.
Barricade, versperring, straatversperring.
barricadeeren, versperren, straatverschansingen opwerpen.
Barridre, slagboom, hek ; grensweer, grensvesting.
Barrister, voor de rechtbank pleitend advocaat (in Engeland).
Barroom, koffiekamer, buffetkamer.
TWAALFDE DAME.
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Baryt—Bathometrie

Baryt, zwaarspaath ; zwaarde. (eene stem heeft.
Bdryton, hooge basstew, diepe tenoi stem ; hij, die zulk
Basar, z. Bazaar.
Basalt, grauwe rotssteen.
Bas-bleu, blauwkous, geleerde vrouw.
Bascule, tegenwicht ; wip, zwengel ; zekere weegtoestel.
Bascule-stelsel, het weifelen in de grondstellingen der
staatkunde ; het dienstbewijzen op hoop van wederdienst.

baseeren, grondvesten, den grond leggen.
Basilica, -liek, boven de graven der heiligen gebonwde
kerk in den vorm van een Romeinsch gerechtshof (langwerpig vierkant met dubbele zuilengangen).
Basilicum, koningskruid ; ettermakende zalf.
Basiliscus, een fabelachtige door zijn blik doodende koningsdraak.
Basis, grondslag, gron ivlakte, zuilvoct, voetstuk ; hoofd.bestanddeel van een scheikundig praeparaat.
Basket, korf, mand.
Bas-relief, half verheven beeldhouwwerk of gietwerk.

Bdssa, z. Pasja.
Basse-lisse, tapijtweverij met waterpas liggende ketting,
met ingewerkte figuren ; vgl. haute-lisse.
Bassisse, laagheid, gemeene denkwijze.
Bassin, bekken, kom ; veilige ankerplaats in eene haven,
Bassist, basspeler, baszanger. (dok.
Basso continuo, generale has ; — repieno, aanvullingsbas ; — violoncello, basviool.
BassOn, baspijp, blaasbas, fagot.
Basta, genoeg ! halt ! (ook, in sommige kaartspelen:) de
naam van klaveren-aas, de derde in rang.

Bdstaard, Bdsterd, onecht, buiten 't huwelijk geboren
kind ; Bier of plant, uit tweeerlei snort ontstaan ; een
fijne wolstof. [vernield).

Bastille, voormalige staatsgevangenis to Parijs (in 1789
Bastion, bolwerk eener vesting. [(Turksche straf).
Bastonndde, stokslagen, afrossing ; slagen op de voetzolen
bastonneeren, stokslagen uitdeelen ; afrossen, afranselen.
Bataille, Batdlje, slag, veldslag, gevecht.
BataljOn, gedeelte van een regiment voetvolk.
Batelage, goochelarij ; Bateleur, goochelaar. [ding.)
Bathometer, zeediepte-meter (werktuig van Nederl. yinBathometrie of Bathymetrie, dieptemeting.

Bathos—Begijnen
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Bathos, het diepe, verbevene ; (nu.) bet lage, platte en
kruipende in schrijf-, dicht- en spreektrant.
Batist, fijnste linnensoort, kamerdoek.
batonneeren, met den stok ,baton) schermen of vechten ; afrossen.
Batonnier, deken der advocaten (in Frankrijk).
Batonnist, vechter of Schermer met den baton of stok.
Battement, het tegen-elkander-slaan der in de lucht opgeheven voeten (bij 't dansen).
Batterij, geschutwal, schietschans; het geschut zelve;
geschutlaag aan booed ; raj flesschen tot electrische proeven; de metaalzuil bij het galvanisme.
Battologie, ijdel geklap, noodelooze omhaal van woorden.
Baume, balsem.
Ba y ard, snapper, wauwelaar, zwetser.
bavardeeren, wauwelen, klappeien.
Bavaroise, warme thee met stroop.
Bazaar, Oostersche overdekte marktplaats ; (bij ons :) warenmagazijn, groote winkels en verkoopplaatsen.
(len stof.
Bean, boon.
Beargrease, berenvet ; Bearskins, berenvellen, dikke wolBeatificAtie, zaligspreking.
Beati possidentes, zatig zljn de bezitters.
beau, schoon ; Beau-monde, de beschaafde deftige stand;
beau sexe, het schoone geslacht.
Beau td, schoonheid ; schoone vrouw, schoon meisje ; beaute
du diable, duivelsche schoonheid, die in verleideltjk
gezicht en gebaren bestaat.
Beaux-esprits, geestige mannen.
Bebe, klein kind, zuigeling.
Becassine, poelsnip.
Bedlam, naam van een groot hospitaal voor krankzinnigen to Londen. Bedlamiet, gek, dolleman.
Bedoelenen, rondzwervende, roofzuchtige Arabieren.
Beef, rundvleesch; Beefsteak, snelgebraden rundvleesch(joe.
lappen (bij ons doorgaans biefstuk geheeten).
Beelzebub. opperduivel ; (ook :) zekere gestaarte aap, sapaBeg, ook Bey, heer, titel van zekere Turksche beambten.
Beglerbeg, heer der heeren opperstadhouder van een
groot landschap in Turkije.
Begijnen, geestelijke zusters zonder ordesregel, die gezamenlijk op een hofje leven.
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Behemoth—Berline

Behemoth, een reusachtig slier (olifant of nijlpaard).
Beignet, ni. soort pannekoekje.
Beiram, hoofdfeest der Turken.
Belemnieten, versteening van een gestorven schaaldier.
Bel-esprit, fraaie geest, zinrijk, vernuftig mensch.
Bel-êtage, voornaamste verdieping, eerste verdieping van
een huis.
(mensch.
Bélial, hellevorst.
Belials-kind, deugniet, doorslecht
Belladonna, schoone dame ; vergiftige wolfskers.
Belldnde, een plat, in 't Noorden gebruikehjk zeilschip.
Belles lettres, Belletrie, de fraaie letteren, schoone wetenschappen, letterkun de.
Belletrist, kenner en vriend der schoone wetenschappen.
belletristisch, vat tot de fraaie letteren behoort.
Bellevue, Belvedere, schoonztcht, huis of plaats met een
BellOna, de oorlogsgodin.
(schoon uitzicht.
Bench, bank ; gerechtshof.
bêne, goed.
Benedictie, zegenspreking, priesterlijke zegen.
benedijen, zegenen, prijzen, zaligspreken.
Beneficie, weldaad ; geestelfte standplaats met fondsenkomen ; een uit guest verleend ambt; onder beneficie
van inventaris, onder voorrecht van boedelbeschrijving;
Beneficie-representhie, voorstelling van een tooneelstuk ten voordeele van een tooneelspeler (die dan de
Benificiant heet).
beneficieeren, eene weldaad of guest bewijzen.
Benevole lector (B. L.), welwillende lezer.
Benevoldntie, welwillendheid.
Bengaalsch of lndisch vuur, mengsel van zwavel, salpeter enz., dot ee e buitengemeen heldere, witte, sterke
vlam afgeeft.
Benigniteit, goedheid, minzaarnheid.
ben trovato, goed gevonden.
Benzoe, Indische liars.
Bercdn, van geitenhaar en wol gemaakte stof, barkan.
Barceau, wieg ; bakermat; pried ; overdekt tuinpad;
booggang ; gewelfboog. (wenkapsel.
Bergere, herderin ; gemakkelijke ruststoel ; zeker vrouBergerie, schaapskooi; herderslied.
Bergie, z. Barge.
Berilne, lichte reiswagen die nice kan openslaan.

Bersaglieri--Bibliotheek
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Bersaglieri, de scherpschutters in het Italiaansche lever.
Berserker, geducht krijgsheld; berserker-woede, dolle
strijdlust.

Beryl of Bevil, zeegroene of gele doorzichtige edelsteen.
Bertillonnage, het photographeeren en meters van verschillende lichaamsdeelen van misdadigers (ter eventueele herkenning) volgens de methode van Bertillon.

BesOgne, bezigheid, drukte, lastig werk ; (in de staatstaal:) raadpleging van ministers en hooge ambtenaren.

besogneeren, arbeiden ; beraadslagen.
Bessemerstaal, naar den Zweed Bessemer genoemd staal,
vervaardigd nit ruw ijzer, volgens diens methode door
inbiazen van heete lueht ontkoold en gezuiverd.

Bestialiteit, dierlijkheid, beestachtigheid.
beest, domkop; bete worden, zijn spel verliczen,
',vest worden.

Betel, betelpeper, Indisch blad dat gekauwd wordt.
Me noire, (eig. zwart beest) iets of ieniand daar men
bang voor is of niet van houdt.

[Wise, domheid, domino streek.
Bet6n, snort van weeke metselpecie uit waterkalk en
kiezelzand, die zelfs order water steenhard wordt.

Betting, het wedden; bettingbook, boek om de weddenschappen 14 wedrennen aan te teekenen; bettingmen,
de wedders ; bettingroom, lokaal voor de wedders.
Beurre, boter ; beurrd, boterpeer.
Bevile, verziening, feil uit onaclitzaamheid, abuis.
Bey, titel der vorsten van Tunis en Tripoli; (in 't algemeen.) heer.

Biais, schuine reep, als sieraad op vrouwenkleederen.
Bidnco (bldnco) krediet, verlof tot het trekken eener
som op zekeren tijd, order voorwaarde van de zijde des
trekkers, de traites voor den vervaltijd te dekken.

Biblia, (eig. boeken) de Bijbel.
Bibliognosie, boekenkennis.
Bibliograaf, boekbeschrijver ; geleerde boekenkenner.
Bibliographie, boekbesehrijving.
Bibliomaan, Nrerig boekverzamelaar, boekengek.
Bibliomanie, hartstochtelijke liefhebberij voor boeken.
Bibliophiel, boekenvriend, lief hebber van boeken.
Bibliothecdris, opziener eener boekerij.
Bibliotheek, boekverzameling, boekerij.

C4

Biblistiek—Billonnage

Biblistiek, bijbelkunde.
Bicamerisme, het staatsselsel met twee Kamers.
Bicarbonaat, dubbelkoolzuurzout.
biceps, tweehoofdig, twee gezichten hebbende.
Bichen, klein langharig hondje, leeuwtje.
Bicinium, tweestemmig zangstuk.
biconcaaf, aan weerszijden holrond, dubbelholrond.
biconvex, aan weerszijden bolrond, dubbelbolrond.
Bicycle, tweewielige velocipede, tweewieler.
Bicyclist, velocipedist die een tweewieler berijdt.
Biduum, tijd van twee dagen.
Biennium, tijdruimte van twee jaar.
Bien public, het algemeen welzijn, het gemeene best.
Bienseance, welvoeglijkheid.
Bienveillance, welwillendheid.
bienvenu, welkom.
(sing.
Bifurcatie, verdeeling in twee takken, gaffelvormige split,Bigamie, dubbele echt, tweewijverij, tweemannerij.
bigarreeren, bontkleurig, veelvervig maken.
bigot, schijnheilig, hijgeloovig, domvroom.
Bigotterie, schijuheiligheid, vrome huichelaq, geloofshlindheid, domvroomheid.

Bijou, kleinood, kostbaarheid, juweel ; puikstuk.
Bijouterie, allerlei meer of minder kosthare voorwerpen
tot opschik, galanteriewaren.

bilateraal contract, wederzijds verbindeud verdrag.
bilinguisch, tweetalig ; dubbeltongig.
Bilboquet, vangertje, balvanger (een kinderspeeltuig);
duikelaartje; lichtzinnig mensch, spring-in-'t-veld.

bilieus, gallig.
biljardeeren, twee ballen to gelijk voortstooten ; (ook :)
denzelfden bal tweemaal in den stoot met de keu raken.

Biljart, baltafel.
Biljet, briefje. (kwartiering.
Biljetteering, inlegering door middel van biljetten van inBiljoen, kopergeld ; slechte zilverniunt ; verwerpelijke zaak.
Bill, (in Engeland :) voorslag, ontwerp tot eene nieuwe wet ;
(ook :) geschrift, bewijs, wissel.

Billet doux, B. d'amour, minnebriefje.
Billioen, duizendmaal duizend millioen; (bij de Franschen :)
Billion, duizend millioen.
Billonnage, handel met verboden geld.

Bill-bizir
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Bill of credit, kredietbrief; bill of exchange, wisselbrief ;
bill of lading, vrachtbrief. (als munt.
Bimetallisme, m. de dubbele staudaard (goud en zilver
binair, tweedeelig, zich in tweeen splitsend.
Bindcle, kijkglas voor beide oogen, tooneelkijker.
binomisch, tweeledig, tweedeelig.
Biograaf, levensbeschrijver.
Biographie, levensheschrijving.
Biologie, levensleer, levenskunde, natuurbeschrijving der
levende wezens ; ook geeft men dien naam aan de voor
eenige jaren zoo veel geruchtmakende, geheimzinnige
kunstbewerking op den mensch, waarbij de wilskracht
en de zintuigen van den eenen mensch, zoo 't schijnt,
geheel onder beheer gesteld worden van den verrichter dier kunstbewerking: den Bioloog of Biologist.
biologiseeren, iemand de kunstbewerking der biologie
does ondergaan, hem van alle wilskracht berooven.
Biometrie, berekening van den levensduur.
Biosophie, levenswijsheid.
Biquadraat, dubbel vierkant, 4de macht eener grootheid.
Birch, berk.
Bird, vogel.
bis, tweemaal, nog eens.
Bisam = Muscus (z. ald.)
Bisbille, geschil, oneenigheid, gehaspel, gekijf.
Biscuit, beschuit, tweebak ; (ook:) onverglaasd porselein ;
halfgare stukken bij het kalkbranden.
bis dat, qui cito dat, die haastig geeft, geeft dubbel.
Biseau, schuinsch vlak, scheeve kant ; lip eener orgelpijp.
(aschtin, parelwit.
bismarck, geelbruine modekleur.
Bismuth, roodachtig wit, zeer bros metaal, spiegeltin,
Bisogne, nood ; al bisogno, in geval van hood, v. au besoin.
Bison, buffelos.
Bisque, krachtige soep.
Bister, roetzwart, roetbruin (tot graveeren en tot wasschen van teekeningen).
Bistouri, krom insnijdingsmes der heelmeesters.
bliumineus, aardpek of aardasch (bitumen) bevattende.
Bivouac, nachtwacht onder den blooten hemel.
bivouaqueeren, in de open lucht den nacht doorbrengen,
zonder tenten legeren.
bizir, zonderling, wonderlijk, grillig, eigcnzinnig.
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Bizarrerie—Bloque

Bizarrerie, ongerijmd, zot gedrag, grilligheid.
Blackleg, werkstaker die weer aan het werk gaat vacir
de strike is afgeloopen.

Blague, blufferij, grootspraak, opgnijderij.
blagueeren, bluffers, opsnijden, grootspreken.
Blagueur, bluffer, opsnijder, praalhans.
blamdbel, berispenswaardig, laakbaar.
Blame, blaam, schimp, kwade naam, eerschennis.
blameeren, in kwaden naam brengen, belasteren.
Blanc-manger, een gerecht van melk, suiker en amandelen.
blanco krediet, z. blanco. In blanco onderteekenen geschiedt zoo, dat men eene ruimte tot latere invulling
onheschreven laat.

blandeeren, naar den mond praten, flikflooien.
Blanket of Blangudt, Blanc-seing, oningevulde volmacht.
Blasé, door overmatig zingenot uitgeput, geblaseerd.
Blason, Blazoen, wapenschild, veldteeken ; (ook :) de wapenkunde of kennis der geslachtwapens.

blasoneeren, wapens volgens de regels der kunst verklaren of schilderen.

blasphemenren, God lasteren, godlasterlijk spreken.
Blasphemie, lastering, godlastering, majesteitshoon.
Blazoen, z. Blason.
Blennorrhma, slijmvloed, slijmontlasting. (leedigen.
blesseeren, wonders, kwetsen; beschadigen, krenken, beBlessuur, woad, kwetsuur.
bleu-mourant, bleekblauw, matblauw.
Blikvuur, nachtsignaal, dat door aansteken van los kruit
gegeven wordt.

Blizzard, hevige sneeuwstorm (in Amerika).
Blockhouse, huis gebouwd uit bij elkander gelegde behouwen boomstammen

Blokkade, blokkeeren, z. Blogu---.
blond, lichtkleurig, lichtgeel (van het haar).
Blonde, kant van roode zijde, naar de gele kleur genoemd.
Blondin, Blondine, een jongeling, een meisje met lichtkleurig hoofdhaar.

Bloom, bloem, bloesem.
Bloquicle, Blokkeering, insluiting, omsingeling van eene
haven, van eene vesting.

Bloguë, een rechtuit en met forschen stoot to maken of
gemaakte bal (op het biljart).

bloqueeren—Bombast
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bloqueeren, of-, insluiten, de toegangen eener plaats met
troepen of schepen onmingelen ; een biljartbal met forschen stout maken of in den zak werpen.
Blouse, kiel, voermanskiel ; ruim geplooid clameskleed ;
(ook :) de biljartzak.
Blue-stocking, blauwkous, al to geleerde vronw ; z. bas-bleu.
Bluffs, hooge oeverstreken langs de Amerik. rivieren.
Blunder, font, misgreep, domme zet, bok
Boa, de konings- of reuzenslang ; (ook :) lange damespels.
Board, plank ; tafel ; kast ; reclitbank, terechtzettting.
Boardinghouse, kosthuis.
Boat, boot.
Bocage, boschje, boschage.
Bodega, Spaansche wijnkelder of wijnhuis.
Bodemerij, geldleening op een schip als onderpand.
Bod:nerie, z. Bodemerij.
Boeddhaisme, n. vereering van den Indischen god Boeddha
en de door hem gestichte leer.
Boekdnier, z. Boucanier.
Boernoes, Bournous, Arabische mantel van witte wollen
stof met een kap ; soort van nieuvverwetsche vrouwenmantel.
Boeuf a la mode, gestoofd of gesmoord rundvleesch,
Bohea of Bohea-thee, theeboei, zwarte thee.
Bohdmiens, in Frankrijk wat wij Heidens noemen ; z.
Zigeuners. (en eiwit gemaa.kt wordt.
Bois durci, houtachtige massa, die kunstmatig uit zaagsel
Boiserie, houtbekleeding.
Boite, doos. (landen.
Bojaar, adellijk grondbezitter, vrijheer in vele Slavonische
Bokaal, groote drinkbeker, hansebeker.
boksen, vuistvechten op de Engelsche mauler.
Bokser, Engelsch vuistvechten.
Bolero, Spaansche volksdans, met castagnetten begeleid.
BMus, Lemnische aarde, zegelaarde ; artsenijballetje, slikbrok ; zeker gebakje.
bombardeeren, met bommen beschieten ; beschieten : bij
iemand onstuimig aandringen. (kogels ; beschieting.
Bombardemdnt, beschieting met bommen of holle werpBombardier, bommenwerper ; kanonnier.
Bombast, woordenpraal, brommende uitdrukkingen, hoogdravende, gezwollen, maar vaak zinledige voordracht.

5 8bon—Bordage
bon, goed ; een bon, aanwijzing op betaling, bewijs van
ontvang, van levering enz. ; bon jour! goeden dog !
goeden morgen ! bon soir ! goeden avond ! bon voyage!
goeden reis ! (trouw.
Bella, goederen, vermogen, bezitting ; bona fide, to goeder
Bona immobilia, onroerende goederen.
Bona mobilia, roerende goederen.
Bona venia, met welwillende toestemming.
Bonbon, suikergoed, snoe [Toed, lekkers. Bonbonniêre, door
met lekkers. (nigheden hunner ouders.
Bon Chien chaste de race, kinderen hebben de hoedaBond, schuldbekentenis, obligatie.
ben gre mat gre, goed- of kwaadschiks, willens of onwillens, tegen wil en dank.
Bonheur, geluk ; gelukkig voorval; buitenkansje ; par
bonheur, bij geluk. (onnoozelheid.
Bonhomie, natuurlijke goedhartigheid ; guile eenvoudigheid;
Bonhomme, goed en eenvoudig mensch, goede ziel ; onnoozele hals, goede sukkel, sul.
Bonificatie, vergoeding, schadevergoeding.
bonificeeren, vergoeden, schadeloosstellen.
Boniteit, goedheid, deugdelijicheid, degelijkheid.
Bon met, geestige zet, kwinkslag.
Bonne, kindertoezienster, kindermeid, gouvernante, die
niet met het onderwtjs der kinderen belast is.
bonne bouche, lekkerbeetje.
Bonne fool verbastering van bonne foi, goede trouw;
op de bonne fool, in goed vertronwen, op goed geluk af.
Bonnet, muts, kap ; bijzeil, broodwinder.
Bon sens, gezond verstand.
Bon ton, goede, beschaafde gezelschapstoon, wereldtoon.
Bon-vivant, vroolijke broeder, losbol, doorbrenger.
Belize, Japansch en Chineescb priester.
Bookmaker, boekhouder der weddenschappen bij wedrennen, makelaar bij wien men op renpaarden wedden kan.
Bookmaking, de gewone wijze van wedden bij wedrennen
in tegenstelling met totalisator (z. aid.)
Boot, laars.
!Wax, Boraxzure soda, de natuurlijk voorkomende verbinding van het boraxzuur met soda, vaak ale smeltmiddel voor de metalen gebezigd.
Bordage, seheepsbekleeding.

Bordeel—Bouillants
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Bordeel, huis der ontucht, hoerenhuis. (lijk is.
Bordelaise, wijnvat, wijnflesch zooals in Bordeaux gebruikeBordereau, Borderdl, speciebriefje, lijst der geldsoorten,
waarmede men betaalt op handelsplaatsen, alwaar verscbillende vreemde munten gangbaar zijn ; uittreksel
uit eene rekening.
bordaren, bloem- of loofwerk in een weefsel naaien, stikken.
boreaal, noordelijk.
Boreas, de Noordenwind,
borneeren, begrenzen, beperken (z. geborneerd).
Borough, marktvlek.
Borussomanie, overdreven zucht, blinde voorliefde voor
(al wat Pruisisch is,
Bosquet, boschje, dreef.
Bosse, bolt, buil. (figuren vervaardigen.
bosseeren, uit gips, was of andere weeke stof verheven
bosseleeren, gedreven werk in good, zilver enz. maken.
Boston, eene naar bet whist gelljkend kaartspel.
Botânicus, z. Botanist.
Botanie, plantenkunde kruidkunde
botAnisch, plantkundig, kruidkundig; botanische twin,
plantentnin, kruidtuin.
botaniseeren, planten of kruiden zoeken.
Botanist, plantenkenner, kruidkundige.
Bottelier, hofmeester (op scbepen) ; keldermeester.
Bottine, halve laars.
Bottomland, vruchtbare, mar ongezonde vlakten langs de
Amerikaansche rivieren.
boucaneeren, vleesch naar Indiaansche manier rooken.
Boucanier, Amerikaansche roofjager, buffeljager ; ook =
Flibustier (z. ald.)
Bouche close! mondje dicht ! gezwegen ! Bouche, que
veux-tu, (woordelijk : mond, wat wilt ge ?) allerlei lekBoucle, gesp ; lok. (kere spijs.
boudeeren, pruilen, grijnen ; mompelen, pruttelen ; (iemand)
wrevelig behaudelen.
Boudoir, dames-vertrekje of -kabinetje.
Bouffante, pof kleed, bolstaand kleed; lange en dikke
mansbalsdoek, snort van overdas.
Bouff6n, windbuil ; nar, grappenmaker, komiek.
Bougie, waskaars.
Bougre, (hoogst onwelvoegl(jk woord), schoft, rekel.
Bouillants, warme vleeschpasteitjes.
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Bouilli—Bramarbas

Bouilli, gekookt rundvleesch.
Bouillon krachtig vleeschnat ; samengerold goud- of zilverdraad ; opbolling aan vrouwenkleederen.

Bouilloire, waterketel, theeketel.
Bouillotte, een hazardspel met kaarten.
Boule, kogel, bal.
Bouletten, balletjes van fijn gehakt vleesch.
Boulevard, bolwerk ; walweg, als wandelplaats aangelegd ;
nap s : breede straat met boomen aan weerszijden.

bouleverseeren, het onderste boven keeren.
Bouquet, bloemruiker ; kruidige geur van den wijn.
Bouquinist, boekenkramer, kooper en verkooper van (ule
boeken.

(orgelreeister.

Bourdon, brombas, diepste ,)assnaar ; het 16- of 32,voets
Bourgeois, burger, tot de bezittende klasse behoorende.
Bourgeoisie, de burgerij, in tegenoverstelling van den
adel en de niet-bezittenden.

Bournous, z. Boeruoes.
Bourrasque, plotselinge stormwind, bui.
Boussole, zeekompas.
Boutdde, vreemde gril, snelle, wonderlijke in val, uitval.
Bouteille, flesch, bottel.
Boute-selle, het signaal om op to zitten (bij de cavalerie).
Boutique, winkel ; kraam : (ook welt) boel, warboel, santenkraam (of santenboutiek), sitsenwinkel.

Bouts-rimes, gedicht op gegeven eindrijmen ; ook die
eindrijmen zelven.

[den ongeveer 7096 AP 3

Bouw, landmaat in Ned. Indie (= 500 vierk. rijnl. rocBowie-mes, Amerikaansch jacht m es met sikkelvormige punt.
Bowl, Bowie, kom, drinkschaal, ponskom.
boycotten, van alle verkeer afsluiten, 1 oor dood verklaren.
BrabancOnne, het Belgisch patriottiseh lied van 1830.
Braceletten, armbanden.
Brachygraaf, snelschrijver door middel van verkortingen.
Braconnage, wilddieverij, strooperij.
braconneeren, wilddieverij plegen, stroopen, op verboden
grond jagen. Braconnier, wilddief, strooper.
brageeren, den pronker laws straat spelen.
Brahminen, priester der Hindoes (naar hunuen oppergod

Brahma). (schreeuwen.

brailleeren, luidruchtig, veel en ten onpas spreken,
Bramirbas, grootspreker, windbuil, snoever.

Brancard—Brigadier
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Brancard, draagzetel, draagberrie. (zaak.
Branche, tak; inz. van een geslacht, wetenschap, handelsBrãndpiket, soldaten met de handhaving der orde
brand belast; waclithoudend schip bij eene vloot.
Brandy, brandewijn.
bras-dessus, bras-dessous, arm in arm, gearmd.
Brasdro, kolenpan, gloedpan one te warenen.
Bravade, opgeblazenheid, snorkerej, snoevende uitdaging.
braveeren, trotseereu, tarten ; hoonen.
bravissimo! opperbest! uetmuntendi heerlijk !
Bravo, inoedig strijder ; gehuurd sluipmoordenaar in Italie.
brand! braaf ! goed zoo ! feria! (ger.
Bravour-aria, meesterzang, aria voor een nieesterlijk zanBravoure, dapperheid, onverschrokkenheid.
Break, vierwielig Licht rijtuig met ingang van achter en
(banken op zij.
Breakfast, ontbijt.
Bredouille, verwarring, verlegenlieid. (hangen.
Breloque, sierldke kleinigheden, die aan horlogekettingen
Bretailleur, snoeshaan, opsn;jder, vechtersbaas.
Bretel, draagband, broekdrager, galg.
Breve, pausehjk schrijven aan vorsten of staten.
Brevet, open geschrift, waarbij iemand eene gunst, een
titel, een pensioen enz. wordt toegestaan ; uitvindingspatent, octrooi.
breveteeren, zulk een octrooi verleenen.
Breviatuur, verkorting, kort begrip.
Brevier of Breviarium, Latijnsch gebedenboek der r. k.
geestelijkheed.
brevi manu, kort en goed, zonder omstanliglieden.
Bric-a brae, onde romneel, meubelen, schilderkjen enz.
Brick, baksteen ; brickhouse, huis nit baksteen.
Bricdle, terugsprong, terugstuiting van den dal tegen den
band op het biljart.
bricoleeren, door afstuiting van den band een bal maken ; (ook slinksche wegen gaan, oneerlijk handelen.
Bride, braid; bridegroom, bruidegom.
brideeren, gevogelte oppinnen en de pooten samenbinden
one te braden.
Brigade, legerafdeeling uit eenige regimenten bestaande.
Brigadier, (weleer .) aanvoerder eener brigade (thane bij
de ruiterij :) de krijgsman, wiens rang met then van
korporaal bij 't voetvolk overeenkomt.
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Brigand—Brusquerie

Brigand, roover, struikroover.
Brigantijn, galeivormig schip met laag board.
brigeeren, door kuiperijen, door guest of medewerking
van anderen zoeken to verkrijgen; najagen, met drift
naar iets staan.
Brightsche ziekte, acute waterzucht met afscheiding van
er witstofhoudende urine.
Brillant, geslepen edelgesteente, de diamant, ins. als deze
zoodanig is geslepen, dat ziju bovendeel een vlak (tafel)
heeft, dat door vele vlakken is omringd.
brillant, schitterend, voortreffelijk ; 't is brillant, of 't is
bride, 't is heerlijk, schitterend schoon, uitniuntend.
brilleeren, blinken, prijken; uitruunten.
Brimborions, kleinigheden, nesterijen.
Brio, vuur, levendigheid.
brioso, levendig, vurig.
Brit, inboorling van Brittanje, van Engeland, Engelschman.
Brocade, Brocaat, zijden stof met good of silver geborBrocanteur, kunsthandelaar. (duurd.
BrOccoli, snort Italiaansche bloemkool.
Broche, borst- of doekspeld der dames.
brocheeren, innaaien (boeken). omvang.
Brochure, vlugschrift, gelegenheidsgeschrift van weinig
Broderie, borduurwerk.
Broeder Jonathan, z. Jonathan.
Broker, makelaar.
Bromatogie, leer van de voedingsmiddelen.
Bronchade, struikelen van het paard, mispas.
broncheeren, struikelen, een misstap doen.
Bronchitis, ontsteking der luchtpijpen.
Brontophobie, vrees of bangheid voor 't onweder.
Brougham, rijtuig met een paard voor twee personen naar
lord Brougham (pr. broem of brawn) zoo genoemd.
Brouhaha, woest geschreeuw, wild gejuich.
brouilleeren, oneenig makeu, verwarren, onrust verwekken.
BrouillOn, ontwerp tot een opstel, klad ; planteekening.
Brumaire, nevelmaand (22 Oct.-20 Nov).
brunet, bruinharig, donkerharig.
Brunette, vrouw of meisje met bruine, donkere harem.
Brusk, -que, norsch, barsch ; oploopend.
brusqueeren, onheusch bejegenen, toesnauwen.
Brusquerie, norsche, barsche bejegening ; beleediging.

brutaal—Byzantijners
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brutaal, beestachtig; onbeschoft, onbeschaamd.
brutaliseeren, onbeschoft bejegenen.
Brutaliteit, lomp gedrag, onbeschoftheid, woeste drift.
briito, brUtto, ruw ; 't gewicht der handelswaar met hair
inpaksel samen ; bruto-bedrag, het beloop zonder aftrek
der onkosten.
Bucephaal, lievelingspaard, staatsiepaard (eigenlijk het
paard van Alexander den Grooten).
Buckskin, (eig. bokkevel) een wollen modestof.
Buckwheat, boekweit.
Widget, staats- of gemeente-rekening, raming der waarsebijnlijke ontvangsten en uitgaven.
Buen retiro, lustoord (oorspronkelijk kasteel bij Madrid).
Buffa, grap, klucht; buffo, z. bouffon.
Buffet, schenktafel, aanrechttafel, tafelkas ; ververschingslokaal, kofllekamer.
bukolisch, herderlijk; b-e gedichten, herdersdichten.
Bull, domme streek of zet; John Bull, spotnaam voor
een Engdschman.
Bull-dog, groote eng. bond, bullebijter.
Billie (bulla), pauselijk mandaat of voorschrift, wet.
Bulletin, dagbericht ; legerbericht ; dagorder.
Bull-finch, aarden wal met heg als hindernis bij wedrennen.
Bunker, kolenruim op stoomschepen.
Bureau, schrijftafel; schrijfvertrek, kamer voor de amhtsbezigheden, kantoor. (beambten.
Bureaucratie, willekeurige heerschappij van ministers en
Bureaulist, beambte, schrijver op een bureau.
Bureel, kantoor of bureau yin administratie.
(dentsch.
burlesk, -que, koddig, kluchtig, belachelijk.
burschikOs, (in Duitschland .) studentikoos, op zi,jn stuBushel, eng. en amerk. korenmaat (= 36,35 liter).
Baste, borstbeeld (hoofd, schouders en borst).
But, doel, oogmerk, wit, voornemen.
Butcher, slager.
Butineur, vrijbuiter.
Butler, hofmeester in voorname Eng. huizen.
Butter, boter.
buvable, drinkbaar.
Buvette, gelagkamertje ; vriendenkransje.
Byzantijners, geschiedschrijvers en ook munten van bet
Byzantijnsche (Grieksche) keizerrijk.
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C.—cache

C. *)
C. als Romeinsch getalmerk beteekent 100

c. a. = cum annexis, met het bijbehoorende.
= circa, ongeveer, omtrent; condom. (dat is.
C. a. d. = c'est it dire, dat is te zeggen, dat wil zeggen,
Co. of Comp. = compagnie (z. ald.)

Ca.

C. s. = Cum suis, met de zijnen.

Ct. = courant (z. ald.), ook cent en centime, (Nederl.
en Fransche kopermunt).

Ctr. = centenaar (z. ald.)
Cab, soort van eng. huurrijtuig met den paard.
Cabaal, geheirn verbond, samenspanning, geheime aanslag
tegen iemand, geheime, sluwe tegenwerking.

cabaleeren, arglistige, bedekte aanslagen of plannen maken, samenspannen.

Caballeros, soort van Spaansche wol.
Cabãne, hut, stulp ; scheepskooi, stuurmansvertrekje.
Cabaret, herberg, kroeg.
Cal:ids, biezen vijgenkorfje ; platte biezen vrouwentasch.
Cabbage, kool.
Cabbala, mondeling voortgeplante leer der Joden, geheinaeer, geheime wijsheid.

Cabin, hut ; kajuit.
Cabinet, z. Kabinet; cabinet separe, afzonderlijke kamer.
Cable, kabel, touw ; ankertouw. (vocal; narrenkap.
Cabochon, schoenspijker; edelgesteente in natuurlijken
Caboose, scheepskeuken, kabuis.
Cabotage, kustvaart, kusthandel.
caboteeren, kusthandel drijven. [nen.
Cabret, Cabretleer, jonge-geitenleer (inz. voor handschoeCabriolet, licht rijtuig met den paard en twee wielen ;
voorste zitplaats in diligences.

(beim houden.

cache, geheim verborgen ; cache houden, verbergen, ge*) Om menigvuldige verwijzingen te voorkomen, zij
hier aangemerkt, dat men de woorden, die niet onder
deze letter te vinden zijn, onder K moet zoeken.

cacheeren—Caduceus
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cacheeren, verbergen, verhelen; geheim houden.
Cachelet, potvisch, kazelot (de walvisch, in wiens kop
inz. het zoogenaamde walschot [spermaceti] gevonden
wordt).

Cachemir, Cachemir-sjaals, zeer fijne en zachte wollen
weefsels, van de haren der Cachemir-geit vervaardigd.

Cache-nez, (eig. neusbedekker, neusverberger) hooge winterdas of halsdoek, die 't heneden-gelaat bedekt.

Cachet, zegelstempel; briefsluiter, signet.
cacheteeren, met een signet dichtmaken, verzegelen.
Cachexie, ziekelijke bloedmenging; ongezondheid.
Cachet, diepe, duistere kerker.
Cachoterie, geheime samenspraak over nietigheden.
Cachette, tabakspijp zonder hieltje.
Cachou, Japansche aarde (samentrekkend, maagsterkend
aftreksel uit de Pinang-noot), katsjoe. (Amerii.a.

Cacique, stamhoofd bij de Indiaansche volkeren in Z.
Cacojraphie, het schrijven tegen de spel- en taalregels;
verzameling van gebrekkige opstellen (ter verbetering
voor de scholieren).

Cadaster, openbaar register van den staat der onroerende
goederen, orn daarop de belasting op de eigendommen
to gronden, schattingsregister.

Cadastraal, wat tot het cadaster behoort.
Cadastreeren, in het schattingsregister inschrijven.
Cadaver, Wk. dood lichaam; kreng, aas.
Cadavereus, lijkachtig. (stige pennetrek.
Cadeau, geschenkje, kleine vriendschapsgedachtenis; knnCadence, gelijke gang of maat in bet dansen, zingen;
nette, juiste stemval bij het redevoeren.

cadenceeren, een volzin afronden of welluidend waken.
Cader, z. Cadre.
Cadet, jongere noon; jong mensch, die voor den krijgsstand wordt opgeleid op eene militaire school.

Cadi, Turksche onderrechter.
Cadran, wijzerplaat; zonnewijzer ; windroos.
Cadre, lijst, omgevende rand; plan van een werk ; (bij
de militairen:) de stam der regimenten.

cadreeren, vierkant maken ; passen, voegen.
cadk, bouwvallig, vervallen; broos, vergankelijk,
en zwak, krukkend.

(Mercurius.

Caduceus, herautstaf, inz. de gevleugelde slangestaf van
TWAALFDE DAM
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Cad uciteit—Calderari

Caduciteit, vervallen toestand, bouwvalligheid ; gebre
kige, zwakke ouderdom, afgeleefclheid ; de vervalbas
heid van een erfenis of een legaat.
Caelatuur, half verheven werk ; de vormsnijkunst.

Caelibaat, z Celibaat.
Caesarisme, m. heerschappij, schijnbaar op constitutioneele
grondslagen maar inderdaad op geweld berustende.

Caesuur, verssnede, stemrust bij het lezen van een vers
na een zeker getal lettergrepen.
caetera desiderantur, de rest wordt begeerd, d. i. de
rest ontbreekt.
Ceateris paribus, onder gelijke omstandigheden.
Café complet, ontbijt met koffie ; café restaurant, koffiehuis met restauratie ; café concert, koffiehuis met muCafeTne, z. Coffeine. (ziekuitvoeringen.
Cafetier, koffiehuishouder.
CafetiOre, koffiekan.

Caftan, z. Kaftan.
Cagot, huichelaar, kwezel.
Cahier, schrij f boekje, boekje papier. C. des charges, opgave
ca iral dat zal gaan I (der verplichtingen en lasten.
Cairn, steebhoop uit den Keltischen tijd (inz. in Schotland).
Caisse, kas ; Caissier, kassier.
Caisson, kistwagen, legerkist, proviandwagen ; kruitwagen ;
kistje onder den bok van een rijtuig.

cajoleeren, lief koozen, fliktiooien.
Cake, koek, inz. soort Engelsche biscuits.
Calamiteit, algemeene nood, ellende ; ongeluk, landplaag.
calamiteus, ellendig, rampspoedig ; in nood verkeerend.
Calander, glanspers met rollen, mangel ; korenworm.
Calando, dalend, wegsmeltend (in de muz.)
calandreeren, mangelen, glanzen.
Calinge, bekeuring, aanhaling (van smokkelwaren).
calangeeren, beboeten, bekeuren, aanhalen.
Calcindtie, verkalking.
calcineeren, verkalken ; gloeien, door gloeiing oxydeeren
of met de zuurstof verbinden.

Calcium, grondbestanddeel der kalk.
Calc01, of Calculitie, berekening, rekening.
calculeeren, berekenen, uitrekenen.
Calderdri, ketellappers, naam van een geheim politiek genootschap in Italie, dat qn zetel to Napels had.

Caleche—Calvinismé
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Caldche, z. Kales.
Calecon, onderbroek.
calefacteren, allerlei aan de hand hebben.
CalefOctor, kamerstoker ; verwarmingstoestel ter bereiding van spijzen, ter verwarming van baden, enz. ;
(ook:) een oorblazer.

Caleidoscoop, schoonheidskijker.
Calembourg, geestige woord- of naamspeling.
Caldnden, eerste dag der maand (bij de Romeinen).
Calender, tijdwijzer, lijst der dagen van 't jaar, almanak.
Calico, CalicOt, tijne boomwol, katoenstof.
calineeren, lief koozen ; vertroetelen.
Calleus, eeltig, dikhuidig; callositeit, eeltachtigheid, verharding der huid ; callus, eelt.
Calliditeit, sluwheid, geslepenheid.
Calligraaf, schoonschrij ver.
Calligraphie, schoonschrijfkunst,
Callilogie, kunst van fraaispreken, welsprekendheid.
Calliope, de muze van het heldendicht.
calmeeren, stillen, bevredigen, doen hedaren.
Cabo di peso, tekort op het vereischte gewicbt.
Calomel, zoet kwik, zoutzuur, eerste kwikoxvde.
Calorifdre, warmtegeleider, verwarmingstoestel, grooto
kachel, die door buizen de warnite in vele deelen van
een gebouw brengt.
Calorimeter, warmtemeter.
CalOtte. priestermutsje, kruinkapje ; kardinaalswaardigheld ; deksel over de onrust van een horloge.
Calottinocratie, priester- of papenheerschappij.
Calque, doorteekening, doortrekking.
calqueeren, doorteekenen, natrekken (bv. door middel
van een met olie doortrokken papier).
Calumet, vredespijp bij de Amerikaansche wilden.
Calumnie, laster, achterklap.
calumnieeren, valsch benhuldigen, smaden, lasteren.
calumnious, lasterlijk, eerroovend.
Calvdrie, Calvarie-berg, hoofdschedelplaats, kruisheuvel,
elke hoogte, waarop een kruis is opgericht en werwaarts
men in den vastentijd ter bedevaart gaat ; altaarstuk,
dat den kruisheuvel van Jezus Christus voorstelt.
Calvinisme, het geloof der gereformeerden, gewijzigi nay'

de leer van Calqn.
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Calvinist—Camp-meeting

Calvinist, belijder der leer van Calvin gereformeerde.
Camdche-dienst, krijgsdienst in vredestijd, garnizoeng
(dienst.
Camdchen, knoop- of overkousen, slohkousen
Camayeu, Camayeu, soort van cantee ; Oenkleurig schilderwerk.

Camail, bisschopsmanteltje ; modern kort damesmanteltje.
Camarade. z. Kameraad.
Camaraderie, kanteraadschap ; (meestal :) spitsbroederschap, samenbeuting tot een laakbaar oogmerk, bent,
kliek (vgl. clique).
Camarilla, engere geheime (kabinets-) rand van een monarch, elke verceniging of klub van ho velingen, die
invloed op de staatszaken en den wil des vorsten nitCambiaal recht, wisselrecht.
(oefent.
cambiéeren, wisselzaken drijven.
Cdmbio, wissel, wisselbrief.
Cambrai, Cdmbrick, kamerdoek, hatist.
Camee, gesneden edelgesteente, waarvan het verb even
werk eene andere kleur heeft dan de grond (Vertoont
de steen slechts twee kleuren, dan beet hij camaIeu).

Camelot, z. Kamelot.
Camera, kamer. C. Weida, heldere kamer. C. obscara,
donkere kamer (optiseh werktuig tot teekenen).

Camerdlia, wetenschappen, die over bet beheer der vorstelijke inkomsten handelen ; in bet algemeen staatsweten(schappen.
Cameralist, beoefenaar der eameralia.
Cameralistiek, staathuishoudkunde, inz. wat het finantiewezen aangaat.
Camisdde, onverhoedsche aanval of overrompeling des
nachts of des ochtends zeer vroeg.
Camisards, gereformeerde bewoners der Cevennen.

Camisool, z. Kamisool.
Camcemen, de Muzen of zanggodinnen.
Camp, kamp, legerplaats.
Campagnard, buitenman, Boer.
Campdgne, landgoed ; veldtocht ; de dour van het werk
in een smeltoven of het koken in een suikerfabriek enz.
(z. ook Kampanje); a la campagne, buiten op het land.
Campeeren, in bet veld legeren, hetzij in oorlog of tot
wapenoefening.

Camp-meeting, vergadering in het veld, inz. godsdienatige bgeenkomst in de open lucht.

Campeador--canoniek
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Campeador, grout krijgstrian, held.

Can, bilk met geconserveerd vleesch enz.
Canaille, gemeen y olk, gepeupel, janhagel, grauw, janrap
en zip maat, gespuis; slecht, gerueen vrouwspersoon.
Canailleus, schelmachtig, schaudalig, nietswaardig.
Canapé, Lange leuningzetel, ruststoel, kussenbank.
Canard, (eigenlijk: eend) foppenj; inz. verzonnen courantenbericht.
Cancan, geraas, opschudding (om Diets); praatjes,achterklap; onfatsoenlijke dans.
cancelleeren, in lick- of traliewerk besluiten; traliesgewgze doorschrappen.
Cancer, de Kreeft (sterrenb,eld des Dierenriems).
Candeldber, arm- of kroonluchter, kroonkandelaar.
candeeren, met suiker overstrooien; in suiker confijten.
Cdndeur, openhartigheid, oprechtheid, braaf held.
Candidaat, ambtzoeker; ieder, die zijn examen heeft afgelrgd en bevoegd is naar eene aanstelling to dint en.
Candidatuur, het staan of dingen naar een ambt of vvaardiglierd; optreding als candidaat.
Candide, oprecht, ongeveinsd.
Candle-coal, eene liclit brandbare snort steenkool.
Canecou, vestvormige halsdoek der vrouwen
Canevds, Canefds, netvoruiig geweven linnen; schets,
Canna, Canne, net ; de el. (eerste ontwerp.
canneleeren, groeven, met groeven of ribbetjes voorzien.
CannelÜren, gootsgesijce groefjes op mien of pilasters.
Cannetille (doorgaans Cantille), spiraalvormig samengedraard goud- en zilverdraad.
cannibaalsch, wild, woest, wreed, bloeddorstig.
Cannibalen, naam van de bewoners der Carabische en
audere erlanden; menscheneters; Wilde, wreedaardige
menschen.
Canoe, Cdnot, schuitje van boomschors of van een uitgeholden boonistam, Indiaansch bootje.
Canon, regel, wet, richtsnoer ; forinuher bij de r. k. mis;
geloofsregel; ketting-, beurtz .tug; zekere drukletter.
Candnicus, doruheer, kanunnik.
canoniek, volgens kerkelijke wetten; op kerkelijk gezag;
canonieke boeken, bpelboeken, door de kath. kerk
beschouwd, als door God ingegeven; canoniek recht,
T.

lorkrecht,
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Canonisatie—capituleeren

(gen opnemen.
Canonisatie, heiligverklaring.
canoniseeren, heiligverklaren, iemand in de r;j der he'llCant, z. argot; kwezelarij, zalvende vroomheid.
Cantdbel, cantabile, to zingen, zingbaar.
Cantaloep, de knobbel- of wratmeloen.
CantAte, plechtstatig zanggedicht (inz. tot kerkgebruik);
naam van den 4den Zondag na Paschen.
Cantatrice, zangeres ; inz. beroemde operazangeres.
Canthariden, Spaansche-vliegen.
Cantilene, liedje ; zangwijs.
Cantille, z. Cannetille.
Cantine, veldvlesch ; reiskelder ; marketentsterskraam ;
verkoopplaats van ververschingen in een kamp, kazerne
of in week- en verbeterhuizen.
Canto, gezang; C. fermo, rustige reciteerende zangwijze; C. fiCanton, z Kanton.
(gu rato, kunstmatig gemaaktgezang.
Cantor, zanger, voorzanger. [(d i. drinken gaarne).
CantOres amdnt humdres, zangers houden van vochten
CanCile, metalen pijpje.
CanzOne, lied, gezang.
Caoutch6Cic, veerkrachtige gom of hare, gom-elastiek.
capabel, bekwaam, in staat tot iets ; vatbaar, geschikt.
Capaciteit, inhoudsgrootte ; vatbaarheid, geschiktheid, heCapeline, zonnehoed.
(kwaamheid.
Capella, z a capella.
capillaire buizen, haarbuizen. Capillair-stelsel, haarvaatstelsel. (afstand.
Capillariteit, haarbuiskracht ; aantrekking op haarbuizenCapitaine, hoofdman, kapitein, bevelhebber van eene compagnie, ook van een schip.
Capitana, voornaamste schip eener vloot, admiraalschip.
CapitAtie, hoofdscliatting, aanslag naar het aantal hoofden in elk gezin, hoofdelijke omslag, personeel.
CapitOlium, citadel in het oude home; (ook schertsender wijs voor ;) hoofd, breinkast.
Capitonneeren, opvullen (van meubelen en wanden).
Capituldridn, geschriften welke vorsteljke verordeningen
bevatten.
Capituldtie, vergelijk, verdrag, overeenkomst tusschen de belegeraars en de bezetting eener plaats wegens de overgave.
capituleeren, een verdrag aangaan, omtrent de overgave
@met plaats haudelen, zich op verdrag overgeve4,

Capon—Caracole
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Capon, huichelaar, bedrieger.
caponneeren, bij 't spelen bedrieger.
Capon nière, schietkuil. (pen afleggen.
Capotage, de kunst om den afstand to meten, die acheCapOte, vrouwenregenmantel ; zekere diepe dameshoed.
Capdte anglaise, foedraal of scheede tegen de venerische besmetting.
Capriccioso, naar believen (in de muz.)
Caprice, grit, luim, eigenzinnigheid.
capricious, eigenzinnig, vol luimen, koppig.
Capricornus, de Steenbok (sterrenbeeld des Dierenriems).
Capriblen, bokkesprongen ; luchtsprongen; gekke streken.
Capsule, Capsuul, hulsel.
Captain, kapitein.
Captdtie, het bejagen van een oogmerk, inz. door sluwe
middelen. Captitio benevolentim, bede om een toegevend gehoor, one eene gunstige beoordeeling, gunstbejag, het zoete-broodjes-bakken.
Capteur, wegnemer van een sehip of van een lading, kaper.
Cdptie, verstrikking ; tegenstribbeling; captie maken,
aanmerkingen maken, uitvlucliten of geschil zoeken.
captief, gevangen, ki*sgevangen en tot slaaf gemaakt.
captious, sluw, arglistig, verstrikkend.
captiveeren, gevangen nemen ; de gunst winnen, boeien.
Captiviteit, gevangenschap. Captuur, vangst, buit.
CapuchOn, kap, mantelkap ; karpoetsmuts.
Capucijnen of Capucijners, kapnionniken, Franciskaner
monniken van den strengsten of desregel ; (ook eene
zekere soort van erwten
Capucine, tabakspijp zonder hieltje.
Cdpudan-pasja, groot-admiraal der Turksche vloot.
Caput, hoofd ; cdput-mortuum, doodekup (wat bij het distilleeren als dood overschot op den grond blijft).
Caquet, gesnap, gewauwel, gekakel.
caqueteeren, snappen, kakelen, wauwelen.
Car, Cart, klr ; spoorwegrijtuig inz. Amerikaanseh.
Carabds (Markies van), iemand die door de blinde fortuin groote rijkdommen heeft verworven en daarop
zich veel laat voorstaan.
Carabinieri, Italiaansche gendarmes.
Caracole, snelle zwenking van een ruiter, madraaiing
yin een jaard in heele of halve kringe4.
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caracoleeren—Carico

caracoleeren, het paard in vollen ren vlugge wendingen doen Timken.
Carafe, z. Karaf. (speelbal.
Carambolage, het raken van meer dan den bal bet den
Carambele, de rode bal op het biljart ; het spel met
edn rooden en twee Witte ballen ; ook z. v. a. carambolage
caramboleeren, meer dan den bal met den speelbal raken.
Caramboline, de gele biljartbal ; (ook .) het spel met 5
ballen (bij verkorting ca r o line gebeeten).
Caramel, bruine suikerkandij, gerstesuiker; bruine gelei
uit rund- en kalfsvleesch.
Caravelle, z. Karveel.
Carbolzuur, kool-oliezuur, een uit teer afgescheiden stof
ter ontsmetting.
Carbondde, op kolen geroost vleesch aan dunne schijven.
Carbondri, kolenbranders ; (ook benaming der leden van
een geheim politiek genootschap in Italia ter oprichting
van een vrijstaat ; vurige vrtjheidsgezinden.
Carbonisatie, verkoling.
carboniseeren, verkolen.
Carcdsse, z. Karkas.
Career, gevangenis, kerker,
Cardinaal, z. Kardinaal.
careeren, ontberen, vasten.
Careme, de vasten.
Carentie, ontbering ; het vasten als straf.
care of N. N., door goede bezorging, per adres den heer N.N.
caressant, lief koozend, streelend.
Caresse, liefkoozing; gevlei.
caresseeren, liefkoozen, troetelen, vleien.
Carette, fijnste snort van schildpad, karetschildpad.
Cdrga, z. Cargaison.
Cargadoor of Cargo, scheepsmakelaar, scheepsbevrachter ; koopman op een koopvaardijschip, die den verkoop
der goederen bezorgt. Supercargo, opperste onder meer
zulke cargadoors.
Cargaison ook Carga, scheepslading, vracht-, verkoopgoederen ; ook de factuur deer lading.
Cargo, z. Cargadoor. (af beelding.
Caricatuur, spotprent, lachwekkende overdqvin$ in de
Calico, last, ladiugsgewicht,
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Caries, de beeneter ; caridus, aangestoken (van beenderen).
Carillon, klokkenspel.
Caritas, ebristelijke liefde tot den naaste.
Carlisten, aanhangers van Don Carlos in Spanje ; ook
(weleer) van Karel X in Frank rijk.
Carmagnele, Fransch patriottisch volkslied niet dans van
1790 ., volhloed-jakobijn.
Carmelieten, monniken van de orde Onzer Lieve-Vrouw
van den berg Carmel en den Libanon. Carmelietenwater, melissewater, water van vrouwenkruid (dat in
de Carmelieten-kloosters bereid wordt).
Carmen, v,edicht, gelegenheidsgedicht ; (pl. Carmina).
Carmenade, verbastering van Carbonade.
Carnage, bleedbad.
Carnatie, vleeschschildering, de voorstelling van menschenvleesch door coloriet.
Carneool, vleesebkleurig edelgesteente.
Carnet, koopmansreisboek ; dog- en schuldregister.
Carneval, do week voor de 40daagsche vasten ; vastenof wintervermaken ; vastenavondsvreugd.
Carnifex, de scherprecister, heul.
CarnivOren, vleeschetende dieren.
Carnositeit, vleezig gezwel.
CarOgne, ondeugende, lastige vrouw ; oude heks, feeks.
Carol, in. rondedans ; geesteljk lied b.v. Christmas carol,
kerstlied.
Carolien, goudmunt ter waarde van 11 a, 12 gulden.
Caroline, z. Caramboline.
Garotte, gele peen ; ook tabaksrol die men tot snuiftabak
raspt.
Caroussel, z. Carrousel.
carpe diem, gebruik den qd, geniet bet tegenwoordige.
carpeeren, berispen, bedillen ; lets beter willen weten.
Carpenter, timmerrnan.
Carr& vierkant; vierhoekige slagorde.
Carreau, ruit, seheef vierkant met gelijke zijden ; ruiten
op de speelkaarten.
carreleeren, met vierkante tegels bevloeren.
Carreldt, vierkant liniaaltje.
Carreta, kleine koets, slecht rijtuig.
Carriêre, loopbaan ; levensloop ; anihtsbedieninp.., diensttOd ; renbaan; voile ren van een paard; zijne carriOre
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eindigen, sterven ; carriere maken, goed in de wereld
vooruitkomen, fortuin maken.

Carriere-attaque, stormaanval der ruiterij.
Carriole, licht, tweewielig rijtuig.
Carronaden, scheepsgeschut.
CarrOsse, koets-, pracht , of staatsiewagen.
Carrousel, plechtig ridderspel ; het ringsteken op houten
paarden, de mallemolen.

Carta bianca, volmachtshrief.
Carte, kaart ; spijskaart in logementen.
Carte blanche, een blad papier, enkel met een handteekening voorzien ; (ook :) onbepaalde volmacht, vrij spel.

carteeren, in een omtrek of teekening brengen.
Cartel, z. Kartel.
Carte-lettre, postblad.
Cartographie, de kunst om kaarten te teekenen.
Carton, modelblad, modelteekening, schets voor schilders,
tapijtwerkers enz. ; verbeterblad ; z. Karton.
Cartouche, randversiering, sierlijke lijst of zoom ; loofwerk of bijsieraden van schilder of beeldwerk ; schietpatroon ; kardoes ; (ook :) doortrPpte gauwdief.

Cariatiden, lastdragers, vrouwelijk e beelden als school.zuilen of pilasters.

Casa, hut, huisje.
Casaque, korte reis• of rijrok. Casaquin, korte overjas,
huisjas.

Cascade, kleine waterval.
Cash, baar geld, gereed geld ; cash-store, winkel waarin
alleen tegen kontante betaling gekocht of verkocht wordt.
Casco, scheepsromp ; (bij het kaartspel :) het koopen der
noodige kaarten, wanneer de speler, de beide zwarte
azen hebbende, zich op een bloot toeval verlaat.
Casemat, z. Kazemat.
Casimir, lichte gekeperde wollen stof, so rt van half laketi:
Casino, besloten gezelschap, waar men tegen een jaarNksche bijdrage in geld vergadert om te lezen, te praten, te spelen enz. ; de vergaderplaats dearvan.
Casquet, ijzeren helm, stormhoed ; pet, mats ; hij kreeg
op zijn casquet, hij kreeg klappen, slaag, ransel.
Cissa, kas, geldkas ; geldvoorraad, inz. gereede geldvoorraad van een handelshuis ; per cassa, tegen gereed geld,.
Cassidg, noodleugen, onwaarheid nit ocher*
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Cassdtie, vernietiging, uitdelging; ambt- of dienstontzetting.

Cassdtie-hof, oppergerechtshof, dat de uitspraak van een
lager kan vernietigen.

Cassatdrisch, de verplichting opheffend.
Cassatus, ieniand die van zijn ambt ontzet is.
Cassdve, brood van den wortel des manioks.
casseeren, vernietigen, voor ongeldig verklaren ; uit een
post zetten ; een soldaat casseeren, hem afdanken en
wegjagen (doch in dezen zin wordt het woord in Frankrijk niet meer gebruikt).

Casserole, z. Kastrol ; (ook :) lepel om het glas te schuimen in de glasblazerijen.

Cassette, kistje, koffertje ; geldkistje ; bijzondere schat
des konings. [geraffineerd).

Cassonade, keukensuiker, ruwe suiker (slechts eenmaal
Castagnetten, handklappers, kiaphouten, duimkieppers.
Caste. volksafdeeling, erfelijke familiestam in Indie.
Castel, burg. vesting; voor- en achterdek op een schip.
Castellaan, burchtvoogd, kastelein.
Castigdtie, tuchtiging ; castigeeren, tnchtigen.
Castoreum, bevergeil, een geneesniiddel.
Castraat, ontmande, gesnedene ; Italiaansche sopraanzanger.
Castrdtie, ontmanning.
castreeren, ontmannen ; verminken.
Cdstrum doldris, treurtooneel, catafalk of praalbed voor
vorstelijke lijken.

Casu, btj geval, toevallig ; casu quo, in het gegeven geval.
Casualia, toevalligheden.
Casualisme, stelsel waarhij men een bloot toeval als oorsprong en regeling van alle dingen aanneemt.

Casualist, die het casualisme aanneemt.
Casualiteit, toevalligheid.
casueel, toevallig, bij gelegenheid ; onzeker.
Casuist, beslisser van gewetenszaken.
Casuistiek, de leer of kunst om gewetensvragen op te
(oorlog.
lossen, gewetensleer.
Cdsus, geval, voorval ; toeval ; naamval ; — belli, reden tot
Catacemben, onderaardsche gewelfde begraafplaatsen ; bewaarplaats der doodsbeenderen te Parijs.

Catafdlk, stelling waarop de lijkkist rust (in de Kath.
jerk), of waardoor een 4k wordt voor- of tentoongesteW,
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Catalecten, verzamelde fragmenten nit oude werken.
catal2ctisch, in fragmenten, onvolledig.
Catalogus, Cataledg, lijst of register van voorwerpen ;
inc. van boeken bij den verkoop.
Catapult, oorlogswerptuig der Ouden.
catarrhaal, zinkingachtig, uit verkoudheid voortvloeiend ;
catarrhale koorts, zinkingkoorts.
Catastrddhe ontknooping, inn. ongelukkige afloop, droevige fortuinswending; groot onheil, volksramp.
Catenaria, kettingljn.
catechetisch, vraagsgewijs, in den vorm van een gesprek.
Catechisant,
die ter catechisatie gnat.
Catechisatie, vraagonderricht, inz godsdienstonderwijs ;
leeruur in den godsdienst, leering.
catechiseeren, al vragend onderwijs geven of ontvangeu,
inz. in de godsdienstleer.
Catechismus, vragenhoek, onderwijs, door vragen en antwoorden, inz. in de geloofsieer.
Catechumden, geloofsleerling, = Confirmant.
cateeren, doek persen, aan het dock den persglans geven.
Categorie, algemeen begrip waaronder een zaak gedatht
worth ; vers ands- of denkvoria ; hepaalde klasse of vak,
in 'e ling.
categerisch, onvoorwaardelijk, stellig, bepaald, zonder omwegen ; categorische imperativus, onvoorwaardelijk gehod der rede, wet der zedelijkheid.
Catheder, leer- of redenaarsgestoelte, spreekgestoelte.
Catheder socialist, ieniand die de sociale idee sleclits
verkondigt, zonder die practisch to verwezenlijken.
Calhedraal, hooftlkerk, donikerk, monster.
Catheter, Buis van zilver of buigzaam liars, tot aftapping
van 't water, of van de urine cut de blaas (valt
Cathetus, loodlijn, die op een andere lijn of op een vlsk
Catholicisme, catholiek, etc , z. Kath—.
Catoptriek, leer van de terugkaatsing der lichtstralen.
Cattle, vee, hoornvee.
Causa, grond, oorzaak ; rechtszaak.
causaal, oorzakelijk, redegevend ; C. verband, betrekking
tusschen oorzaak en gevolg.
Causaliteit, oorzakelftheid ; de oorzaak of aanleiding eener
zaak ; de wijze waarop eene oorzaak werkt. (kende zaak.
cause celebre, beroenid rechtsgeding ; veel geruchtuuk-

causeeten—Celebriteit

77

causeeren, veroorzaken, aanleiding geven.
Causerie, gepraat, gekeuvel, gekout.
Causeuse, kleine sofa voor twee personen.
Caute, voorziebtig!
Cauterisatie, het uit- of doodbranden ; bet zetten eener
fontenel en de daardoor voortgebrachte werking.
cauteriseeren, branden, uit- of doodbranden.
Caiitie, borgtocht, onderpand.
cautioneeren, borg blij yen, zieh tot borg stellen.
Cavade, zot gebaar, nialle streek.
Cavalcade, staatsierit, prachtige optocht te paard ; schitterende ruiteroptocht; pleizierrit in gezelschap.
Cavalerie, ruitenj.
Cavalerist, krijgsruiter.
Cavalier, ruiter ; begeleider eener dame; (in den vestingbouw .) eene kat, katbatterij. (vgl. Cicisbeo.
Cavaliere servente, dienstvaardig geleider eener dame
Cavatine, tort zangstukje, aria.
caveant consules, last de consuls waken; pas op, neem
cave canem, wacht u voor den hood! (u in acht.
caveeren, borg blijven, goedspreken; zich caveeren, op
zijne hoede z;jn.
cave ne cadas, pas op, dat ge niet valt
Cavent, borg, goedspreker.
Caverne, hol
Caviaar, z. Kaviaar.
(aan het staatsgezag.
Caviteit, Nolte, holligheid.
Cedant arma tegae, de militaire macht onderwerpe rich
cedeeren, afstaan, afstand doer, overlaten; zwichten.
Cedel, Ceel, briefje, lijstje ; (ook.) bewijsstuk (be. doodceel, bewijs van overlijden).
Cede majori, wijk voor u nieerdere.
Cedent, afstanddoener.
Cedille, teeken in den vorm eener omgekeerde c, Oat onder de c gezet wordt (9), om die voor a, o en u als
eene scherpe s te doers uitspreken.
Ceintuur, gordel, lendeband ; hjst, insluiting.
Celadon, smachtend minnaar.
Celebritie, viering.
celebreeren, vieren, feestelijk gedenken.
Qelebriteit, vermaardheid ; beroenide naam ; vermaard persoon, schitterend talent; feestelijkheid, plechtigheid,

7 8eeteriteit—Cent
Celeriteit, snelheid, vlugheid, spoed, gezwindheid.
Celibaat, ongehuwde staat.
Celibatair, ongehuwd levend man, vrijgezel, nude vrijer.
Cella, eel, kamertje.
Cellar, kelder.
Cello, z. Violoncel.
cellulair, in cellen, vakken, kamertjes afgedeeld ; cellulaire gevangenis, zulk eene, waarin de gevangenen elk
afzonderhjk in een eel of vertrekje worden opgesloten.

CelluloTde, mengsel van kamfer, pyroxiline en alcohol.
Cement, bindmiddel, metselkalk, mortel, tras.
CementAtie, Cementeering, het gloeien van een lichaam
in gesloten vaten tusschen een andere tot poeder (Cementeerpoeder) gebraehte zelfstandigheid.
cementeeren. door metselkalk verbinden ; gloeien, branden, louteren.

Cenchrieten, op gierstekorrels gelijkende steenen.
Cend re asehgrauw.
Cendrillon, asschepoetster ; onzindelijke keukenmeid.
ce n'est que le premier pas qui caste, alleen de eerste
step is moeilijk.

Cenobiet, kloosterbroeder, kloosterling,
Cenotdphium, ledig praalgraf, grafteeken. (rispen.
censeeren, beoordeelen, oordeelkundig onderzoeken; beCensor, (bij de Roneinen:) regeeringspersoon, belast met
de handhaving der goede zeden en openbare brde ; beoordeelaar, inz. van in 't licht te geven geschriften, z.

Censuur.
censurdbel, wraakbaar, verwerpelijk, berispelijk; (welecr
ook:) cijnsbaar, schatpliebtig.

censureeren, ongunstig beoordeelen, berispen, wraken;
disciplinaire straffen toepassen (inz. in de Kath. kerk)

Census, cijns, belasting; volkstelling; vermogens-opgave;
het verbinden der werkzame bemoeiing eens burgers
met de belangen van den Staat aan een zeker foi :Ali?:
of vermogen, aan eene zekere belastingsom, schattina,
naar inkomst of vermogen.
Censuur, meening of oordeel over eene zaak, inz. over
uit te geven boeken, boekengericht van wege den pans
of van wege een Staat, in welke geen drukpersvrijheid bestaat ; disciplinaire straf (inz. in de K. Hierarchie),
Cent, COntum, honderd. Cent, het honderdste gedeelte
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van den Nederl. gulden, ook van den Amerikaanschen dollar pro cent of per cent, ten honderd. (paardmensch.
Centaurus, fabelachtig monster, half mensch half paard,
Centenaar, gewieht van 100 tot 110 of 112 pond.
Centesimale rekening. honderddeelige rekening.
centesimeeren, den 100sten man uitnemen.
Cdnti, (als voorvoegsel btj namen van maten en gewichten) bet honderdste deel, b y . Centimeter, honderdste
deel der el, Nederlandsche duim.
Centiare, vierkante el.
Centigram, honderdste deel van een gram of wichtje.
Centiliter, honderdste deel van een liter (kan of kop),
vingerhoed.
Centime, honderdste gedeelte van den franc.
Centimeter, duim (honderdste deel eener el).
centraal, tot het middelpunt of het midden behoorend;
vandaar b y . Centraal-Amerika, Middel-Amerika ; centraal bestuur, het van een middelpunt uitgaande bestuur; centraal punt, middelpunt.
Centralisatie, samentrekking in den punt, vereeniging
van de macht der regeering in den middelpunt, in eene
hoofdstad enz.
(trekken.
centraliseeren, in den middelpunt vereenigen, sameucentrifugaal, middelpuntsch uwend.
centripetaal, middelpuntzoekend.
Cdntrum, middelpunt, punt van vereeniging; (in politicken zin :) het midden van de vergaderzaal der gedeputeerden, alwaar gewoonlijk de aanhangers der regeering
en de ministers hunne plaatsen hebben ; (ook :) de gematigde partij, die het midden houdt tusschen de linker- of de oppositie-partij en de rechterpartij of die
der regeering, des kabinets.
centupleeren, verhon derd voudigen.
Centiplum, honderd youd.
Centurie, schaar of aantal van honderd.
Centario, hoofdman over honderd.
Cephalalgie, hoofdpijn.
Cephalitis, hoofd- of hersenontsteking.
Ceramiek, pottenbakkerskunst, plateelbakkerij.
Cdrberus, naam van den driehoofdigen bond, die den ingang van den Tartarus of de hel bewaakte; norsche
',order of deurwachter.
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Cercle—Chair

Cercle, kring, societeit.
Cerealien, veldvruchten, graangewassen.
cerebraal, de hersens hetreffende.
CeremOnie, gel.ruik van wellevendheid, bof- of kerkgebruik ; plechtigheid. (tigheden, feesten, enz.

Ceremonieel, bet bepaald gebruik of gevorderde bij plechCeremOniemeester, regelaar der cerenionien ten hove,
bij maaltijden, enz.
ceremonious, vol plichtplegingen, lastig heleefd.
Ceres, godin des landbouws en der veldvruchten; (ook :)
eene planeet ; Ceres en Bacchus, (fig.) het koren en
den wijn.
Cerine, groen bars, een bestanddeel van bet was.
Cerium, een hard, slechts zelden onvertnengd voorkornenct
nietaal van witte kleur.
(door krijgstroepen.
cerneeren, insIniten, otnringen, b.v. eene belegerde stad
certeeren, wedijveren, str(jden.
Certe-partie, z. Cherte-partij.
Certificaat, getuigschrift, bewijs. (geven.
certificeeren, verzekeren, bevestigen ; een getuigsehrift
Certioratie, inlichting van hen die met het reelit met
bekend
Cervelaat, sterk gekruide en gekookte vleesch worst ; (sonstijds ook t) zult, hoofdkaas, hoofdvleesch.
cesseeren, ophouden, een einde nenien; vervallen.
Cdssie, afstand, afstanddoening, overlating van een recta
of eene zaak aan een ander.
c'est a dire, dat wil zeggen, dat is (te zeggen).
c'est la guerre, zoo gaat hot in den oorlog.
c'est tout comme chez nous, dat is joist zooals bij ons
c'est une autre chose, dat is iets anders.
Cetacden, walvischachtige dieren
cetera dèsunt, de rest ontbreekt.
ceteris paribus, voor 't overige Riles gelijk staande, onder overigens gelijke onistandigheden.
chacun a son gout, ieder naar zijn stnaak.
Chagrin, verdriet, kommer leed; (ook :) Segrijn, (z. aid.)
chagrineeren, bedroeven, kwellen, krenken.
Chaine, keten ; (in de danskunst:) kettingdans ; rij (by.
van uitgezette posters).
Chair, (fr ) vleesch.
Chair, (eng.) stoel; chairman, voorzitter.
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Chaise, stoel ; Held rijtuig met twee wielen, sjees.
Chalcograaf, plaatsnijder, kopergraveur.
Chalcographie, plaatsnijkunst, gra veerkunst op koper.
Chalet, alpenhut, Zwitsersch hums.
Chaleureirs, beet, vurig van aard, vol vuur, gloed of leven.
Chalk, kr1jt.
Chalen, wollen voeringstof.
Chamade, signaal met de trom dat een belegerde stad
zich overgeeft ; ook : kwakzalversgeschreeuw ; de chamade slaan, den krijgtocht beginners.
chamarreeren, beleggen, bezetten (met galons).
Chambellin, kamerheer.
Chambre, kamer. Chambre ardente heette in Frankrsjk
het gerechtshof, waar ketters en giftmengers gevonnied
werden en dat gewoonlijk den vuurdood tegen hen uitsprak. Chambre garnie, gemeubeleerde kamer.
Chambriere, kamermeisje ; dresseerzweep der rijders tin
de manege).
Chamois, gemskleurig, bleekgeel, roodachtig ?Tel.
Champêtre, landelijk, wat tot het land behoort. Gal
champëtre, landelijk bal, darspartij in een tuin, in de
open lucht. Garde champetre, z. onder Garde.
Champigndn, kampernoelje, paddenstoel ; (fig.) iemand
(schap.
die anal en onverwachts fortuin maakt.
Champion, kampioen, voorvechter ; championaat, kampioenChance, kans, mogelijkheid van gelukken of mislukken.
Chancre, kankerachtig, invretend gezwel.
Change, ruil, verwisseling.
changeant, veranderlijk ; met een weerschijn.
changeeren, veranderen, verwisselen, verruilen; verschieten (van kleuren)
Chanson, liedje, zangstukje ; praatje, sprookje. Chansons! praatjes voor den vaak !
Chantage, bedriegerij om iemand iets of te persen, inz
bedreiging om iemand te belasteren, indien hij niet een
coin gelds betaalt.
Chaos, warrel- of mengelklomp, bajert ; (fig.) warboel.
chadtisch, verward, ongeordend.
Chapeau, hoed ; damesgeleider (in Frankrijk is deze lastste beteekenis niet geldig; men zegt daarvoor c a v a1 i e r). Chapeau bas, den hoed in de hand, blootshoofds,
(onderdanig,
Chapelet, rozenkrans.
rwALI,DE .....

82

chaperoneeren—Chatelain

chaperoneeren, chaproneeren, een jonge dame tot geleider en beschermer strekken.

Chapitre, hoofdstuk onderwerp des gespreks. (zijden.
Char-i-bAncs, open bankwagen, met zitplaatsen langs de
Charade, lettergreep-raadsel.
Charcuterie, spekslagerij, handel in vleeschwaren.
Charge, eerepost, ambt ; last, vracht; aanval; losbran.
ding; (ook:) overdrijving; z. a charge.
Cchargd d'affaires, zaakgelastigde.
chargeeren, belasten, beladen ; gelasten ; laden (kanonnen, geweren); aanvallen (inz. van de ruiterij gezegd);
bezwaren (een heschuldigde); overdrijven.
Charite, mildheid, liefdadigheid ; ziekenhuis.
Charivari, ketel- of kattenniuziek ; oorverdoovend getier,
geschreeuw, standje ; allerlei sieraden aan een horlogeCharlatan, kwakzalver ; windbuil. (ketting.
Charlatanerie, kwakzalverij; pocherij, windbrekerij.
charmint, bekoorlijk, innemend, allerliefst.
charmeeren, verrukken, bekooren, betooveren.
Chdrons-boot, (fig.) overgang tot een ander leven, dood.
Charpie, pluksel, uitgerafeld linnen.
Chdrta-magna, de groote oorkonde of vrijheidsoorkonde,
eene merkwaardige grondwet der Engelschen, die nog
tegenwoordig door hen als het palladium banner nationale vrijheid vereerd wordt,
Charte-partie, z. Cherte-partij.
Charter of Charte, oorkonde ; grondwet of constitutie.
Chartisten, naam van de medeleden der volkspartij in
Engeland, die een algemeen kiesrecht, uitsluiting der
leden van het Lagerhuis van alle staatsambten, jaarlijksche nieuwe verkiezingen, afschatfing van den census,
enz. zoeken door te drijven.
Chartomantie, het keartleggen.
Charyb'dis, gevaarlijke draaikolk tusschen Calabrie en
Sicilie; z. Scylla.
Chasse, jacht ; (in de muziek klein jachtstuk.
Chasse, zijwaartsche pas, waarmede eene c o 1 o n n e op
en neer gedanst wordt. (neer dansen.
chargeeren, voortdr(jven, wegjagen ; de colonne op en
Chassepot, zeker fr. achterlaadgeweer.
Chasseur, jager. Ch. a cheval, jager te paard.
Chatelain, slotvoogd, kastelei u; chatelaine, een voor
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het lijf geslagen ketting, waaraan huisvrou wen sleutels
of derg. dragen.
juweelkistje ; privaatkas van den worst.
Chatouille,
Chaussde, straatweg, steenweg, kunststraat.
chausseeren, (zich) schoeien, kousen en schoenen, Schoenen of laarzen aantrekken ; (ook
een weg in eerie
kunststraat veranderen, plaveien, bestraten.
Chauve-souris, vleermuis ; een maskerkleedij.
Chauvinisme overdreven vaderlandsliefde of krijgshaftigheid, bliude vooringenomenheid net eigen land. (kept is.
Chauvinist, die met zotte vaderlandsliefde en krijgslust heCheck of Cheque, aanwkjzing op een kassier ter betaling,
kassiersbriefje; (ook :) zeker gernit weefsel.
Cheer, vreugdegeroep, j ubel, hoezeegeroep.
Cheese, kaas.
Chef, hoofd, opperhoofd, an v ,crder, overste.
Chef de cuisine, opperkok.
Chef-d'oeuvre, meesterstuk.
opperpriester der muzelmannen.
Chemicalien, chemische toebereidingen.
scheikundige.
Chemicus,
Chemie, scheikunde, leer van de bestanddeelen en de
eigenschappen der Hammen.
Chemin de fer, spoorweg ; (ook reistaschje.
chemisch, scheik undig. (dock- of borstspeld.
Chemisette, half hernd ; kraaghemdje. Chemiset-speld,
Chemist, scheikundige.
Chenille, rupsvormig boordsel van fluweelzijde.
cher, waard, lief ; mon cher, ma chêre, nun waarde,
mijne beminde. (zaak eerier misdaad).
Cherchez la femme! zoek de vrouw (als verborgen oorChersonn 6sus, schiereiland.
Cherte-partij, vrachtbrief, acte van overeenkomst tusschen
den vervrachter en de bevrachters opgemaakt.
Cherub, Cherubijn, hemelgeest van den 2den rang, yourof vlambode.
Cheval, paard;.Cheval de bataille, strijdpaard ; (ook .)
iemands lievelingsonderwerp.
Chevalerie, ridderlijkheid, ridderschap.
Chevalier, redder; Chevalier d'industrie. fortuinzoeker,
rondreizend, doorslepen bedrie j.,er, oplichter,
Cheviot, wol van Schotache bergschapen.
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Chevreau—ChlorofOrm

Chevreau, geitenleer.
Chevron, armstrepen, onderscheidingsteeken op de mouw
van

onderofficieren en militairen.

Chibouque, Turksche pijp.
Chic, gemakkelijke, vlugge en krachtige behandeling van
't pen seel ; geschiktheid ; slag, kilt . ,:i., ; zwier, laatste mode.

Chicane, rechtsverdraaiing ; ha.arklooverij ; uitvlucht.
chicaneeren, pleitstreken of rechtsverdraaiingen gebruiken ; vitten, haarklooven, het iemand lastig maken.

Chicaneur, pleitziek mensch ; haarklooven, lastig schepsel.
Chief justice, opperrechter in Engeland.
chiffonneeren, krenken, frommelen, verkreuken ; verontrusten, plagen ; onbetamelijk aantasten.

Chiffonnière, ladekas, hooge latafel
Chiffre, schriftteeken, cijfer ; willekeurig teeken in plants
van den naam ; cijferschrift, geheimschrift.

Chignon, nekhaar, -bundel of -vlecht.
Chip, Chijm, z. Chylus, Chymus.
Chilikle, duizendtal (inn. van jaren),
Chiliasme, leer van het duizendjarige rij'-, van een terngkomst van Christus, waarna de volinaaktste aardsche
gelukzaligheid zal beginnen ; geloof aan den vooruitgang
der menschen tot het doel van zedelijke volmaaktheid.
Chimaera of Chimêre, inbeelding, hersenschim ; ongerijmd
verdichtsel.
chimwrisch of chimeriek, ingebeeld, hersenschimmig.
Chinaware, porseleinwaren.
chineeren, vlammig weven, bewerken ; gechineerde stof.
fen, gevlamde, met vlammige patronen geweefde stoffen.

Chinine, z. Quinine.
Chinoiserie, sieraad enz. in Chineeschen smaak.
Chiragra, handjicht,
chirographisch, op een handschrift berustende.
Chirologie, handenspraak, vingerspraak.
Chiromantie, waarzeggerij uit de lijnen der hand.
ChirCirg, Chirurgijn, wondheeler, heelmeester.
Chirurgie, heelkunde, wondheelkunst
chi va piano va sano, langzaam gaat zeker.
Chloor, Chlorine, onverzuurd zontzuur.
Chloorkalk, verbinding van de chloor met kalk.
Chloriet, groene talksteen.
ChlorofOrm, chloorverbinding, die het gevoel geheel ver-

chioroformiseeren—Chronologie &c
dooft en alzoo den lijder bij operation voor pijn bewaart.

chloroformiseeren, door chloroform in een staat van volslagen gevoelsverdooving brengen.
Chlorose, bleekzucht, eene bloedziekte.
choisisseeren, kiezen, uitkiezen, uitzoeken.
Cholera of Cholera m6rbus, Aziatische braakloop.
choleriek, choldrisch, galzuchtig ; driftig, opvliegend.
Cholerine, goedaardige soort of lichte graad van cholera.
Chondrologie, de leer der kraakheenderen.
choquant, aanstootelijk, hinderlijk, beleedigend.
choqueeren, aanstoot, ergernis geven ; aanstootelijk zijn,
tegen de borst stuiten.
Chorograaf, land-, oordbeschrijver.
Chorographie, beschrijving van landen of oorden.
Chose, 'Leak, ding ; grap, choses maken, druktenmaker,
potsen uitvoeren ; c'est une autre chose, dat 's wat
anders Chose wordt fam. ook gebruikt voor alles, wearvan men den naam niet weet of niet noenien wil,
bijv. Monsieur chose, inijnheer dings ; Madame....chose,
mevrouw ..... hoe heet ze ook ?
Chosesmaker, complimentenmaker, grappenmaker.
Chouãns, aanhangers der Bourbons in 't westen van
Frankrijk, ten ttjde der Fransche revolutie van 1789.
Chresmologie, waarzeggerij.
Chrestomathie, uittreksel uit vele boeken, bloenilezing,
inz. uit prozaschrijvers.
Christologie, leer van of orutrent Christus.
ChrOmameter, steminstrument voor piano's.
C hromatiek, kunst der kleurmenging.
chromatisch, gekleurd ; in verschillende op elkander volgende halve tonen opgaanil en afdalend.
Chromolithographie, (ook Litochromie). kunst om met
olieverf op Steen to schilderen en het geschilderde op
doek of to drukken, kleurensteendruk; ook enkel Chromo.
Chronique scandaleuse, schandgeschiedenis, kletspraatjes
van eene stad, een dorp enz.
chronische ziekten, langdurige, slepende ziekten.
ChronogrAm, jaarletters, getal- of tijdspreuk, waarin de
letters M, 1), C, L, X, V en I, als Rotneinsche talletters
beschouwd, bij samenstelling eeu jaartal geven.
Chronographic, tijdbeschrij wing.
Chronologie, t3/4jdrekenkunde, Ajdieer.
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chronolegisch—cilindrisch

chronolOgisch, tijdrekenkundig, naar qdsvolgorde.
Chronoloog, tijdrekenkundige.
Chronometer, tijdmeter, zeehorloge.
Chrysalide, goudvlekkige vlinderpop.
Chrysoot, een naar goad gehjkend metaalmengsel.
ChrysostOmus, guldenniond, de welsprekende.
Church, kerk.
chut! stil l zwijg
Chy'lus, Chip, melksap, het vocbt, dat gedurende de
spijsvertering door de melkvaten der darmen wordt op-

Chymie, z. Chemie. (geslorpt,
Chy'mus, Chijm, spijssap, de brei in de maag, nit de geCibarien, eetwaren ; sppkast .(hruikte spijzen bereid.
Cibeben, de Neste en grootste rozijnen.
Ciborium, hostiekelk 14 den R. Kath. eeredienst.
Cicero, (rig) zeer welsprekend man, voortreffelkjk redenaar ; (ook :) de naani eener druklettersoort (tusschen
dessendiaan en augustijn).

Cicerone, wegwijzer of leidsman der vreemielingen.
Cichorei, surrogaat der koflie (verbasterd in suiker ij).
Cicisbeo, darnesgeleider, vertrouwde err ,rid en gezelachapbonder eener gehnwde Italiaansche viouw.

Cid, beer, opperhoofd, hijnaani van den Spaanschen

held der lle eeuw, Don Rodrigo Diaz, graaf van Bivar.

Cider, appelwijn, ooftwijn.
ci-devant, eertijds, wkjlen ; de ci-devants in Frankrijk,

de personen uit voormeala adellike en voratelijke fa•
milién.

Cigarette, sigaartje ; (zelfgemaakt) tahaksrolletje in papier ; damessigaartje.

Cigarritos, papiersigaren ; tabaksrolletjes in fijn rijststroopapier.
Cigarro, Spaansche naam van de sigaar of het tabaksrolletje om to rooken.
ci-git, bier ligt (begraven).
Cijfer, getalmerk ; schriitteeken, schrift dat inzonderheid
door diplomatische agenten in de berieliten atm hunne
hovers, en onigekeerd, gebruikt wordt.
Cijns, schatting, belasting.
Cilinder, Cylinder, rol, rolrond lichaam, besloten tusschen
twee ge4ke en evenwijdige cirkelvlakken.
cilindrisch, cilindriek, rolvormig; kokervorrnig.

Cimbaal—cisleithaansch
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Cimbaal, klankbekken; orgelregister van samensteniCingulum, gordel, inz. der priesters. (mende klokjes.
cinq premiers of cinq premieres, -(in 't omberspel.) de
5 eerste slagen van den sans-prendre-speler.
Cipier, gevangenbewaarder ; opzichter eener gevangenis.
Cippus, korte zuil.
Cirage, het overtrekken of insmeren met was ; smeersel,
(schoensmeer.
circa, onitrent, ongeveer ; rondom.
Circassienne, fijn gekeperde wollen stof, haltlaken.
Circe, verleidelgke boeteerster.
circuitus verborum, ouihaal van woorden.
circulair, kringvormig, rondachtig.
Circulaire, rondgaande brief, of hetzelfde bericht aan
ieder der belanghebbenden gezonden.
CirculAtie, kringloop, b y . van het bloed, van het geld enz.
circuleeren, in omloop 7ijn.
circulus in probAndo, cirkelredeneering, waarbij men
hetgeen bewezen moet worden als bewijzend deel opeircumantrisch, rondom het middelpunt. (neetnt.
Circumsicie, besnijding.
Circumferentie, omvang, omtrek.
Circumflex, omgebogen toonteeken (A).
Circumlocidie, omschrijving met woorden.
Circumscriptie, ornschnj y ing. insluiting binnen hepaalde
grenzen ; oinschrijving met woorden ; ronding der cede.
Circumspectie, omzichtigheid, behoedzaamheid.
Circumstantie, omstandigheid.
circumstantitel, onistandig, in 't breede, breedvoerig.
circumvenieeren, omgaan, omringen ; niisleiden.
Circus, ronde schouwplaats ; str;jd-, renbaan.
cireeren, met was bestrijken of insmeren.
Cirkel, in zich zelve terugkeerende kromme lijn, die
overal denzelfden afstand van een middelpunt houdt ;
vlak, door zulk eene regelmatige kromme lijn ingesloten.
Cirometer, wolmeter.
Cirque olympique, rijbaan voor kunstrijders, paardenspel.
Cirrus, haarlok ; veder- of schapewolk.
cis, aan deze zijde.
cisalpijnsch, aan deze zijde der Alpen.
ciseleeren, met de graveerstift werken.
Ciseleur, graveur op metaal.
cisleithaansch, aan deze ztjde der Leitha.
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cispadaansch—clandestien

cispadaansch, aan deze zijde van den Po.
cisrhenaansch, aan deze zijde van den Rijn.
Cisterne, waterbak, regenput.
Citaat, aangehaalde plazas nit een geschrift.
Citadel, burcht, kleine vesting bij cene stad, stadsvesting.
Citãtie, aanhaling z. Citaat ; dagvlarding y our 't gerecht.
citãto loco, ter aangehaalde plants.
Cite, de stad, inz. de oude stad ; de burgerij ; Cite
ouvriêre, blok arbeiderswoningen.
citeeren, aanhalen b y . een bock, een schriftuurplaats;
voor het gerecht dagen, dagvaarden.
Citer, snarenspeeltuig der oude Grieken.
cito, met spoed ; citissime, in allertjt, allerspoedigst.
Citoyen, burger ; citoyenne, burgeres.
City, stad, inz. de oude stad van Londen.
Ciudad, stad (in Spanje), inz. stad van den eersten rang
(in tegenstelling met Villa).
civiel, burgerlijk, den burger of burgerstand betreffend ;
burgerlijk, in tegenoverstelling met militair; beicetd
billijk in prijs; civiele lijat, de hofhoudingskosten at
-behoeften, de sons, die de regent uit de staatsinkontsten voor zich, zijn gezin en z;jn hof trekt.
beschaving, vertijning der zeden.
civiliseeren, beschaven, verlichten.
Civiliteit, beschaafde maniereu, hoffelijkheid.
Civis, burger; Civis acaddmicus, student.
clabaudeeren, keffen, blaffen; kijven, geweld makes over
kleinigheden.
(maakt ; bodem die gouts
Claim, aanspraak, eisch; laud waarop iemand aanspixs,
clairement, duidelijk, klaar.
C lairet, lichte, bleekroode wijn, bleekerd.
clair-obscur, helderdonker; halfdonker.
Clairvoyance, helderziendheid, helderziende toestand, inc.
aan den magnetischen slaap toegeschreven.
clairvoyant, helderziend, inz. als gevolg van den niagnetischen slaap aangenomen. Een Clairvoyant, eene Clairvoyante, ientand (man of vrouw), die gezegd wordt ;e
den mapetischen slaap met gesloten oogen en slapepd
helderder en weer to zien dan anderen, die wakker
zijn met open oogen.
Clan, stain, geslacht; district (in Schotland en ierland).
clandestien, heimelijk, uaar de wet verboden.

Claiue—clicheeren
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Claque, klap met de vlakke hand ; klaphoed ; de gezanienlijke claqueurs.

Claqueur, gehuurde toejuicher in schouwburgen.
Claret, eng. imam van fr. rooden wijn.
Clarificatie, zuivering, klaring ; opheldering.
clarificeeren, zuiveren, klaren ; bewijzen, ophelderen.
clarum et venerabile nomen, een beroemde en geeerde
classicaal, volgens klassen, in klassen verdeeld. (naam.
Classiciteit, het klassiek aanzien, het voorbeeldige.
classiek, classisch, voorbeeldig, tot model dienend, voortreffelijk ; classieke schrijvers, Classieken, modelschrijvers, degelijke schrijvers, die steeds ale voorbeeld kunnen dienen. Classieken, classieke schriften, boeken
van blijvende waarde, vormingsboeken voor de leerenden,
Classificdtie, rang,ichik king in klassen.
classificeeren, afdeelen, in klassen rangschikken.
Classis, zekere kerkelijke indeeling in de Ned. herv.
kerk, onderafdeeling eener provincie en weder in r i ng e n verdeeld.
Clause., eel, kluis, woning eens kluizenaars.
Clausule, toevoegsel tot een voorschrift, een contract,
inz. zulk een, waardoor bijzondere punten beperkt of
uitgebreid worden ; betting, voorhehoud, bepaling.
Clausuur, enge opsluiting in kloosters ; kloosteraclitige
opsluiting.
Ma yes, toetsen, klavieren van een snaren-instrument.
Claviatuur, het geheel tier toetsen, toetsenbord.
sleutel notensleutel, het teeken, dat den toon der
noten aanduidt ; z. Claves.
Clearing, afrekening, liquidatie.
Clearing-office, kantoor ter vergemakkelijking der liquidatie
van beursoperatien op tijd.
Clementie, zachtmoedigheid, goedertierenheid.
Cleptomaan, iem. met ziekelijke zucht tot stelen behept ;
cleptomanie, steelzucht.
Cleresie, Clerezy, Clerus, de geestelijkheid ; de bisschoppelijke clerezy, de oud-roomsche geestelijkheid, de zoogenaamde Jansenisten.
clericaal, geestelijk, priesterlijk.
Clericalen, aanhangers der geestelijkheid.
Clericus, geestelsjke.
CliCheeren, afkloppen, afgieten, afstampen (een vorm of
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Client—Cobblet

matrijs in gesmolten en afgekoeld metaal, om er zoo
den afdruk van te krijgen). De langs dezen weg verkregen afdruk beet cliché.
Client, besehermeling, hij, die de hulp van een pleitbezorger beeft aangenomen. (temperatuur.
Clima, klimaat, card- of luchtstreek, lucbtgesteldheid,
Climax, opklimming in de uitdrukkingen.
Cliniek, de praclisehe geneeskunde of de mediscbe behandeling van bedlegerige zieken ; inz. het onderwijs
can 't ziekbed.
clinisch, bedlegerig, ziek, krank ; wat bedlegerige zieken
betreft; clinische les, geneeskundige les bij 't ziekbed ;
clinische school (Clinicum), zulk eene school, waar
men de ziekten op de zieken zelven leert kennen.
Clinist, leeraar der geneeskunde can 't ziekbed.
Clinometer, werktuig om de belliing van Bergen en mijnschachten te meten.
Clitoris, de kittelaar, een deel der vrouwelijke schaamte.
Clinqudrit, klatergoud.
Clio, de muze der geschiedenis.
Clique, samenheuling; spitsbroederscbap ; verbintenis tot
een slecht oogmerk, bent, rot.
Cloak, mantel.
Closet, omsluiting; kabinet, bestekamer.
Cloture, sluiting (be eener beraadslaging, rekening).
Clown, hansworst, grappenntaker.
Club, hesloten gezelschap.
Clubbist, lid eener club.
Coactie, dwang; gewelddadige sanranding.
coactief, dwingend, gewelddadig.
coadjutor, helper, arnbtshelper en toekomstig opvolger.
coaguleeren, stollen, stremmen.
Coagulum, het gestolde, geronnene.
Coak of COke, verkoolde of ontzwavelde steenkolen.
coaliseeren, verbinden, vereenigen, een verbond aangaan.
Coal=tie, verbond, vereeniging van velen tot verwering of
aantasting van een derde. (Z;j onderscheidt zich van
alliantie, doordat zij eigenlijk de verbinding van twee
tot dusverre tegenovergestelde partijen becogt).
Coating, duffel, langharige wolleu stof.
Cobbler, A.merik. drank bestaande uit wijn, suiker, citroen
en fijngestampt

CocAgne—CognAten
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Cocdgne (Pays de cocagne), luilekkerland. Oocagnemast
(Mat de cocagne), klimmast, klauterpaal (met prkizen
aan ziin top).

CocaYne, eene stof uit de bladeren der cocastruik in
Peru (aangewend ter verdooving).

Cocdrde, hoed- of niutsstrik, band, lint of roos van bepaalde kleur als par* of nationaal teeken.

Cochenille, Amerikaansehe schildluis, die eene seharlakenverf oplevert ; die scharlakenverf zelve, karmijn.
Cochleatim, lepelsgewijze.
Cochdn, zwijn, varken ; (fig.) hoogst onzindelijk menseh.
Cochonnerie, zwijnerij ; vuile taal.
Cock, haan. (slijper.
Cockney, bedorven kindje : modepop ; Londensehe straatCocktail, Amerik. drank uit sterke drank, Angostura-bitter,
suiker en ijs met een sebeutje water.
Coati, tonnetje of pop des zijdeworms.
Cocotte, voorname hchtekooi.
Cocil, horendrager, man eener ontrouwe vrouw.
Coda, staart ; aanhan,sel; slotstuk.
; mid bandschrift. Code Napoleon,
1
Cede, Cedex, wetaoer:
het door Napoleon I tot stand gebrachte wetboek, het
beroemdste en volkonienste van alle. Code civil, burgerlijk wetboek. Code penal, wetboek van strafreeht.
Codicil, aanhangsel of toevoegsel tot een testament.
Codificatie, het btjeenverzamelen van alle, een deel der wetgeving betreffende voorschriften in een enkele wet, wetboek.
Codille, dubbele inzet of boete bij bet omberspel, wanneer de speler minder slagen haalt dan de tegenspelers ;
(ook wel voor •) geruineerd, bedorven.
Coefficient, medewerker ; de standvastige of gegeven factor eener onbekende of veranderhjke grootheid (in de
Coemtie, de gemeensebappelüke Loop. [algebra.
coerceerende middelen, dwangniiddelen.
Coercitief, bedwingend.
Coeur, hart; harten op de speelkaarten.
Coexistentie, medebeslaan, het tegelejk aanwezig zijn.
coffeIne, giftstof die in de koffieboonen aanwezig is.
Cogitatie, het nadenken ; de overdenking.
cegito ergo sum ik denk dos ben (besta) ik.
Cognac, soort van Franseben brandewijn.
Cogndten, aanverwanten door vrouwehjke alstamming.
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Cognitie-collationeeren

Cognitie, kennisneming, onderzoek.
Cognossement, Connossement, ook Connaissement, seevrachtbrief, ladings- of vrachtbrief des schippers.

Cohmrentie, Kracht van cohcesie, samenhang, kracht,
waardoor de samenstellende deeltjes der lichamen worden Neengehouden.

Cohmsie, of cohdsie, de samenhang.
cohibeeren, terughouden, matigen, beperken.
Cohdrte, krijgsbende, schaar, rot.
Cohue, geraastnakende en schreeuwende menigte.
coiffeeren, kappen.
Coiffeur, kapper.
Coiffure, kapsel.
Coin, muntstempel.
Colncidentie, het samenvallen, samentreffen.
colonneeren, (verbasterd tot koejonneeren), smadelijk bejegenen, ale een hoodsvot behandelen.

colonnade, scheld-, smaadwoord, smadelijke behandeling,
(verbasterd tot koejenatie).
Coitus, vereeniging, buslaap.
Coke, z. Coak.
Col, hale; strop- of gespdas.
col canto, met tang.
cold cream, (eig. koude room) witte verkoelende zalf.
Col de barbe, baard onder de kin.
Colere, worn, gramschap
coleriek, oploopend, haastig, driftig, opvliegend.
Coliseum of Colosseum, Coliseo, benaming van groote
prachtgebouwen tot opeubaar vermaak in groote stcden
(naar een praalgebouw in 't oude Rome).

Collaborator, medebewerker.
uollaboreeren, gemeenschappelijk werken, mede-arbeiden.
colla destra, met de rechterhand.
collateraal, zijdelings; collaterdle erfgenamen, ervewil
mjverwanten; collatdrale successie, erfenis, die aa.r
een zijverwant des gestorvenen overgaat.

Collatie, vergelijking van geschriften; (ook;) het rec),t
oni een post, inzonderheid eene predikants- of ond'rwijzersplaats, to begeven.

Collation, ververschings-, verfrisschingsmaal; nitoiltijd vt .1
koud vleesch, fruit, gebak, ens.
(elkander vergelijken.
collationeeren, boeken, geschriften, rekeningen, ens. Luc.

Collator—colludeeren
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Collator, begever van eenig ambt, inz. eene predikantsof onderwijzersplaats, bezitter van bet collatie-recht.

colle, dicht tegen den hand liggend (in 't biljartspel).
collectãneum, schriftelijke verzameling van verseheidene
plaatsen uit boeken of geschriften.

Collectãnt, inzamelaar van giften.
Collecte, inzarneling van giften, belastingen, enz., het
ingezamelde geld zelf ; ilit g ifte van de loten der staatsloterij ; (ook :) zeker gehed in de mis.

collecteeren, inzamelen, ophalen voor de armen of nood1 denden. (loterijloten.

Collecteur, de door het rijk aangestelde verkooper van
Collectie, verzanieling, aantal, menigte.
collectief, verzamelend, samenvattend ; gemeenschappelijk ;
c. glas,

verzamelglas (ter versterking v. een brandglas).

Collega, ambtgenoot ; medeleeraar.
College, gezelsehap of vereeniging van arnbtgenooten ; elk
tot een bepaald doel vereenigd g,ezelschap ; (ook :) de
vergaderplaats zelve ; de lessen der professoren aan de
academien en atheneeen.
collegiaal, (als adv.) collegialiter, ambtsbroederlijk (bv.
levee, haudelen); in vergadering van al de anibtsbroeders C. recht, (in de Protestantsche kerk :) het recht
om zich zelve to constitueeren.
Collegialiteit, ambtsbroederschap, onderlinge band tusschen collega's.
Collet, rijbuis, ruitervest, kolder.
COIN, stuks (ter verzending), als kisten, eaten, fasten,
balen enz.
collideeren, samentreffen, tegen elkander werken, botsen.
Collier, halssnoer, halsband, halsketen.
Collisie, hotsing; bet tegen-elkander- druisen van wetten,
plichten, enz. ;' beklerndheid, nood. (eischers.
Collocatie, plaatsing, stelling ; rangregeling der schuldCollocCitie, z. Collequim.
Collodion, Collodium. chirurgische kleefstof, door oplossing van 't schietkatoen verkregen ; zkj wordt ook in de
photographic gebruikt.
Colloquium, samenspraak ; colloquium doctum,
mondeling voorloopig onderzoek naar de bekwaamheden
van de protestantsche geestelijken.
colludeeren, in geheime verstandhouding staan.
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Collusie, geheime verstandhouding.
colombien, duivenhalskleurig (purperrood en blauw).
Colombine, ten vrouwelijke hansworst op het Itallaansch
theater.

Colonnade, zuilenreeks of -rij; op zuilen rustend gebouw.
pdaar, kolorn; lange strtjdbende.
Coldnne,
ColophOnium, vioolhurs, spiegeihars, terpentijnhars.
Coloramento, de wijze van plaatsing, rangschikking van
sehilderuen.

Coloratuta, loop, versieringen van het gezang, kunstruatige toonwend,ng.

coloreeren, kleuren, met verven dekken.
Coloriet, kleurmenging, kleurgeving, kleuring.
Colossus, z. Koloc.
Colportage, marskramerkj, het rondventen.
colporteeren, ware rondventen.
Colporteur, marskramer, straatkoopman, rondventer.
Columbium, z. Tantalum.
Combattanten, strijders ; vecbtende partijen.
COmbibo, drinkebroer, mededrinker.
CombinAtie, verbinding , samenstelling van allerlei Bingen, van voorstellingen, begrippen enz.; koppeling, paring, vergelijking en berekening van verschillende za.
ken. Combinatie-leer, wetenschap van de wetten de)
samenstellIng van eenige gegeven dingen. Combinatie•
slot, kunstig slot, dat alleen kan geopend wordei door
zekere beweegl;jke deelen met elkander in verhand
brengen.
combineeren, (eig. paarsgewijze verbinden) vereenigen,
samenstellen; vergelijken en berekenen.
combleeren, vullen, dempen ; overladen; opeenhoopen.
Combustibel, brandbaar, wat y our kan vatten.
Combustibilen, brandstotien.
Combilstie, verbranding; (ook:) brandscbade ; Mg.) opschudding, gisting, groote wanorde.
Comedie, bWspel ; Comddie a tiroir, blijspei uit onsr,menhangende tafereelen bestaande.
Comedones, slempers ; medeeters in de hold.
come prima of supra, in bet voorgaand.e tempo.
Comes palatinus, paltsgraaf.
come sta, zooals het er staat, zondcr versiering.
comestibel, eetbaar; —en, eetwareu.
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Comestibiliteit, eetbaarheid.
Comestibles, (fijne) eetwaren.
Comfort, gemak, welbehagen, tevredenheid. (Wk.
comfortable, comfortdbel, beltaaglijk, genoeglijk, gemakkeCOmicus, blijspeldtchter ; tooneelspeler voor grappige rol(len, komiek,
comique, z komiek.
Comitaat, geleide, gevolg ; kreitz in Tiongarije.
Comite, verzameling van beraadslagende personen of g ec o in in i t t e e r de n; vereenigink van eenige leden uit
eene vergadering tot onderzoek van eene of andere zaak.
Comitien, volksvergadetingen,
Commandant, bevelhebber, rnz. eener stad of vesting.
commandeeren, bevelen, bevel voeren ; het oniliggende
(met geschut) bestrijken ; (ook :) bestellen.
Commandement, bevel, gebod ; macht van gebieden.
Commandeur, bevelhebber ; opperste eener ridderorde,
of ridder nit de hoogere ordeklassen.
Commanditair, medelid van eene commandite.
Commandite, vennootschap, waarbtj eenige deelhebbel a
het geld schieten, ter w til een of nicer anderen (associes
*ants of complêmentaires) de werkzaantheden verrichten ; (ook :) bijhandel, door een handelshuis in eene
andere plaats opg,ericht.
Commando, bevel, hoogste macht. recht oni to bevelen.
comme chez nous, zooals bij ons.
comme it faut, zooals 't behoort, in orde, voorbeeldig.
commemordbel, gedenkwaardig.
Commemoratie, aaudenken, herinnering : (ook:) aanrocping der heiligen in 't gebed.
commemoreeren, gedenken : vermelden, herinneren.
commenddbel, prijselijk, loffel;jk.
Commandatie, aanbevehng, aanprijzing.
Commensaal, dischgenoot, kostganger.
commensuranet, wat zich met eenerlei mast last meter.
Commentaar, verklaring, uitlegging, opheldering.
Commentator, uitlegger, verklaarder.
commenteeren, verklaring, van uitleggingen voorzien.
Commerage, geklets, oude-wijvenpraat, stadspraatjes.
Commerce, zeker kaartspel, waarbij men kaarten runt.
Commerce, Commercie, handel, koophandel ; took :) onigang, verkeer.
commemeeren, handel drijven.
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commercidel, wat tot den handel behoort.
Commdrz, studentenjool.
Commdre, peetmoei, doophefster; babbelaarster, klappei.
Commettânt, lastgever, volmachtgever.
Commies, anibtenaar aan een ministerie (hooger in rang
dan een klerk), z. Kommies.
Commilitones, wapenbroeders ; schoolgenooten.
Comminatie, bedreiging, waarschuwing.
comminueeren, verrninderen, verbrokkelen ; verzwakken
Commis, handelsbediende.
Commiseratie, ontfertning, erbarmen, medelijden.
Commissariaat, het ambt van commissaris.
Commissdris, gelastigde, volmachthebbende ; (ook ;) een
bezorger, aanteekenaar der brieven, goederen eriz. aan
de veren ; bestuurder van eene societeit, club enz.; C.
der koningin, hoofd van het buitenlandsch bestuur eener
provincie in Nederland.
Commissie, last, taak ; bestelling., boodschap ; de personen die in last hebben, zekere task gerneenschappelijk
uit te voeren, te onderzoeken ; (ook .) hetgeen een koopman voor de bezorging eener task aan zijn lastgever
in rekening brengt. Commissie-boek, bestelboek, waarin
de bestellingen of commissien bk; kooplieden worden
opgeteekend. Commissie-goed, waren, boeken, die een
koopman, een boekhandelaar voor rekening des eigenaars
verkoopt. Commissie-handel, de handelstak, die voornamelijk bestaat in 't bezorgen van zaken voor rekening
van anderen tegen geevenredigde percenten.
Commissionnair, lasthebbende, zaakvoerder, gevolmachtigde, vooral in btjzondere gevallen ; de persoon, die
voor een handelsbuls koopt en verkoopt.
Commis-voyageur, reizend handelsbediende, handelsreiziger.
committeeren, last of volmacht geven, aanvertrouwen.
Committent, lastgever, volmachtgever.
CommOde, latafel, ladekast; gemakkelijk.
Commoditeit, gemak, gemakkehjklieid; goede gelegenheid ;
(ook .) bestekamer, geheim gemak, sekreet.
Commoditds, allerlei kleinigheden tot gemak in een huishouden ; (ook :) geheim gemak, bestekamer, sekreet.
Commodore, bevelvoerder over een eskader of smaldeel.
Commodum, nut, voordeel, gemak.
commoneeren, vermanen, herinneren.
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Commoners, studenten van den tweeden rang op Engelsche universiteiten ; leden van bet Lagerhuis in Engeland.

Commonitie, vermaning.
Common-law, het gemeene recht, gewoonterecht,landrecht.
Commonplace, gemeenplaats, algemeen hekend gezegde.
Commons, de gemeenten, wier afgevaardigden het Engelsche Lagerhuis uitmaken.

CommOtie, beweging, gemoedsbeweging, ontsteltenis ; (bij
geneesheeren :) schudding, b y . van de hersenen.

commoveeren, bewegen, aandoen.
common, gemeen, laag ; gemeenschappelijk.
Communaal, gemeentelijk.
Communard, Parijsche sociaal-democraat van 1871, communistische oproermaker. (ten in 1871.

Commune, gemeente ; de Parijsche opstand der communiscommune bonum, gemeen goed. (gauger.
Communiant, Communicant, hoogtijdhouder, avondmaalcommunicdbel, mededeelbaar.
Communicdtie, mededeeling ; gemeenschap, verbinding.
communicatief, mededeelzaam, gewoon of geneigd zicb
mede to deelen.
CommuniCeeren, mededeelen ; in verband staan ; (ook:)
ten hoogtijd, ten avondmaal gaan.
communi consensu, bij algemeen goedvinden ; onder aller goedkeuring. (mai
CommOnie, gemeenschappelijk bezit of leven; het AvoL ,Icommunieeren, ten Avondrnaal gaan.
commOnio bonOrium, gemeenschap van goederen.
Communisme, het stelsel der gemeenschap van goederen
en der afschaffing van 't eigendomsrecht.
Communique, een mededeeling (van officieele zijde) in
couranten.
Communist, aanhanger van het communisme.
Communiteit, gemeenschappelijk bezit ; gerneerschappe
lijke deelneming.
commutdbel, veranderlijk, verruilbaar.
Commutatie, verruiling, verwisseling, b y . een straf.
compact, vast of dicht ineengedrongen, in een kor
bestek gebracht.
Compict, Compactum, vergelijk, verdrag, overeenkomst:
Compagnie, gezelschap, vereeniging; hrtndelsgezelschap,
vennootsehap; afdeeling soldaten onder een kapitein,
TWA/MIME DEE&
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Compagnen, gezel; deelhebber, medearbeider; handelsgenoot, vennoot. C. de voyage, reisgenoot.
Compardtie, vergelijking.
comparatief, vergelijkender vvijs ; (ook:) z. v.a. comparativus, de vergelijkende trap (in de taalkunde).
compareeren, vergelijken ; verschijnen, inz. voor het gerecht.
Comparent, de versel4nende part(j in rechten.
Comparitie, verschijning voor het gerecht; opkomst, bijeenkomst ter beraadslaging.

,
Comparsen, figuranten.
Compartimenten, regelmatig afgedeelde vakken.
Compascuum, gemeenschappelijke weide.
Compassie, medelijden.
compatibet, vereenigbaar, samenpassend.
Compatibiliteit, gesteldheid van twee of meer dingen,
waardoor zij voor samenvoeging vathaar 4n, geschiktheid tot samenvoeging, vereenigbaar.

Compatissant, medelijdend, deelnemend.
Compatriot, medelandsman, landgenoot.
compenseeren, dwingen, noodzaken, drijven.
compelle intrare, dwing ze om in te gaan.
compendieus, kort, ineengedrongen, saniengevat.
Compendium, kort begrip eener wetenschap ; leerboek,
handleiding, leiddraad.

compensdbel, vergoedbaar.
Compensatie, vergoeding ; vereffening.
compensatis expensis, na wederzijdsche vereffening der
kosten.

(wegen.

compenseeren, vergoeden ; vereffenen ; tegen elkander opCompere, peetoom ; vroolijke snaak ; helper, handlanger.
competeeren, rechtmatig toekomen; betamen; mededingen.
competent, bevoegd, gerechtigd, geldig.
Competent, bevoegd mededinger naar een ambt.
Competentie, bevoegdheid ; mededinging, recht om te spreken ; toekomend deel ; rechtmatig of bevoegd oordeel.

Compiacevole, behaaglijk, bevallig.
Compildtie, het uit allerlei schrijvers bijeengebrachte, het
samengevoegde, verzamelwerk.

Compildtor, verzamelaar van stukken uit verschillende
werken tot een nieuw geheel.

compileeren, samenbrengen, hetgeen in audere boeken
ataat tot een nieuw geheel vereenigen.
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Complaisance, gedienstigheid, vriendelijk en voorkomend
gedrag, bereidwilligheid.
complaisant, dienstvaardig, bereidwillig, voorkomend.
Complaisant, dienstvaardig mensal ; oogendienaar.
compleet, volledig, voltallig ; ongeschonden.
Complement, aanvulsel.
complementair, aanvullend, vol makend.
completeeren, aanvullen, tot een geheel brengen.
complex, samengesteld, ingewikkeld ; (ook :) een complex,
ont yang ; gezantenlijke massa.
complexie, lichaamsgesteldheid; gemoedstoestand ; gelaatskleur, uitzicht.
Complicatie, ingewikkeldbei d, ver wikkeling, samenloop van
verscheidene dingen van verschillenden aard.
compliceeren, verwikkelen, verwarren ; gecompliceerde
misdaden, zulke, bij Welke verschillende soorten van
misdaden to gelijk gepleegd zijn, b y . diefstal met moord.
Complices, medeplichtigen, medeschuldigen.
Compliciteit, medeplichtigheid.
Compliment, beleefdheidsbetuiging, groet ; iets vleiends,
verplichtends ; woordenlof, plichtpleging.
complimenteeren, begroeten, verwelkomen.
complimenteus, vol complimenten of plichtplegingen.
ComplOt, ougeoorloofde verbinding, samenspanning, samenzwering, samenrotting.
comploteeren, samenrotten, samenspannen.
componeeren, samenstellen, vereenigen; een muziekstuk
vervaardigen, toondichten.
Componist, toonzetter, toondiehter.
Comportement, gedrag, leefwijze.
Compositeur, samensteller, componist ; letterzetter.
ComposItie, menging, samenstelling ; metaalmengsel; ordening eener schilderij ; toonzetting; minnelijk verdrag.
CompOsitum, (pl. composita), jets samengestelds, een meng(sel.
compos mentis, in het bezit van zijn verstand.
compos sui, meester over zich zelf.
Compost, gemengde mest, mestaarde. (vruchten.
Compote, Compet, gestoofde en met sulker ingemaakte
compound, samengesteld ; compound-machine, stoommachine met twee ongeNke cylinders ; machine met bestendige spanning.
comprehendeeren, samenvatten; bevatten, begrijpen,

too

Com prehensie—Concedo

Comprehënsie, bevattingskracht, begrip.
comprds, vast, samengedrukt, dicht ineen. (woad.
Comprdsse, Compres, samengevouwen doekje b y. op eeue
Compressible, samendrukbaar.
Compressie, sameudrukking, persing, verdicliting, b y. der
lucid. Comprdssie-pomp, perspomp.
Compressief, samendrukkend, samenpersend.
comprimeeren, samendrukken; in toom houden.
Comprobatie, billijking, goedkenring.
comprobeeren, billijken, goedkeuren.
Compromis, minnelijke schikking, beslissing van een handelsgeschil door zelfgekozen scheidslieden ; beroep op
het oordeel van een scheidsrechter, of de wettelijke vergunde overeenkomst van twistende personen, om zich
naar de uitspraak van een scheidsrechter to gedragen.
compromitteeren, (iemand) in het spel, in de beslommering trekken, in eene zaak verwikkelen ; atn gevaar of
onaangenaamheden blootstellen.
Comptdbel, verantwoordelijk, rekenpliclitig.
Comptabiliteit, verantwoordelWaeid, rekenplichtigheid.
Comptant, (kontant), gereed, baar geld.
Compte, rekening; rekenschap.
-„
Compte rendu, verslag.
Comptoir, kantoor, schrijfkamer, werkvertrek Bens koopmans, bankiers, enz.
Comptorist, kantoorbediende, klerk, boekhouder.
CompUlsie, aandrijving, drang, dwang.
CompOnctie, innig, bitter berouw.
Computdtie, overslag, berekening.
computeeren, een overslag makers, uitrekenen.
Comte, graaf. Comtesse, gravin.
con affetto, met aandrang, roerend.
con allegrezza, met vroolijkheid.
con amore, met liefde, met lust of ingenomenheid.
Conatus, bemoeiing, poging.
con brio, met vuur.
concaaf, hol, holrond (zooals de binnenvlakte van een
horloge-glas.
Concatendtie, aaneenschakeling.
Cancaviteit, holheid, holrondheid, ronde uitholling.
concedeeren, toestaan, bewilligen.
Concede, ik stem toe, het zi,j zoo 1
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Concentrdtie, vereeniging in den punt ; verdichting of
versterking van eene vloeistof ; vereeniging van al 't
gezag in handen van den of van weinige personen.
concentreeren, op het middelpunt samenloopen ; in een
brandpunt verzamelen ; dichter maken, versterken.
concêntrisch, met een gemeenschappelijk middelpunt.
Concept, schriftelijk outwerp, ruwe scbets ; (ook :) begrip,
denkbeeld ; uit zijn concept gebracht worden, in den
loop z(jner gedachten gestoord worden.
Conaptie, ontvangenis, bevrucbting ; bevatting, begrip,
gedachte ; korte samenvatting van een geschrift.
Concept-papier, slecht schrijfpapier voor schetsen enz.
concerneeren, betreffen, aangaan.
Concert, toonspel, eenparig spel van verscheiden toonkunstenaars op verschillende instrumenten.
Concertist, concertzanger, -speler.
concerteeren, wedijveren ; op een concert medespelen.
Concertmeester, bestuurder van een gezelschap toonkunstenaars.
Concerto, tamelijk groot, concertino,kleimmuziekstukwaarin
den instrument uitkornt onder accompagnement der overige.
Concêssie, bewilliging, verlof van de overheid om eene
burgerlijke zaak te drij y en, een weg aan te leggen enz.
concessioneeren, goedkeuren, bewilligen (van wege de
regeering).
Concetti, schijnbaar geestige invallen of zetten ; valsche,
overdreven figuren, klatergoud der rede.
concevdbel, begrijpelijk.
Conchy'lien, schaaldieren, schelpdieren.
Concierge, bewaker van een kasteel, van een huis, inz.
van eerie gevangenis (cipier), huisbewaarder- of -bewaarster ; (tegenwoordig ook :) deurbewaker, -bewaakster,
portier, portierster.
Conciergerie, burchtvoogdij ; amht en mooning van een
burchtvoogd ; gevangenis ; cipierswoning ; naam eener
gevangenis te Parijs.
concilidbel, voor bijlegging of verzoening geschikt.
Concilidtie, hereeniging, verioening.
Concilie, Concilium, vergadering, inz. kerkvergadering;
(ook :) hare besluiten en de plaats wear zij gehouden
wordt.
conciiieeren, verzoonen4 beraiddelen.
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concipieeren, opstellen, ontwerpen maken, nederschrijven ;
ontvangen, zwauger worden.

Concipient, ontwerper, opsteller.
concin, passend, afgemeten, sierlijk.
concinniteit, welluidende samenhang (in de redek.)
concis, bondig, beknopt, kort samengevat.
Concisie, bondigheid, beknoptheid.
Conclave, gesloten vertrek, waarin de kardinalen een
nieuwen pans kiezen ; de vergadering zelve ter verkiezing van cen nieuwen pans. (Zij heeft plaats in 't Vaticaan to Rome, 12 dagen na den dood van den laststen pails, en geen der leden mag het paleis verlaten,
alvorens een nieuwe paus gekozen is).
concludeeren, besluiten, eene gevolgtrekking maken.
Conclusie, besluit, gevolgtrekking, slotsom.
conclusief, besluitend, gevolgtrekkend.
Concordaat, verdrag, overeenkomst, inz. van wereldlijke
vorsten met den pans, in zaken van godsdienst en Kerk.
concordant, overeenstemmend.
Concordantie, overeenstemming, alphabetische lijst der in
de heilige Schrift vervatte woorden en spreuken, met
aanwijzing van de plaats, waar zij staan.
concordeeren, overeesistemmen.
Concordia, eendracht, overeenstemming.
concordia res parvae crescunt, eendracht maakt macht.
Concours, samenloop; het streven van velen naar den
ambt, met onderzoek naar hunne geschiktheid; samenkomst der schuldeischers ter deeling van het vermogen
des faillieten schuldenaars; wedstrijd.
concreet, vereenigd; geronnen, gestold; een concreet
begrip is zulk een, dat de eigenschap met bet voorwerp vereenigd bevat (in tegenstell. met abstract);
concreet getal, benoemd getal.
Concremënt, samengroeisel, vast lichaam in mensch of
dier, ontstaan door de stremming eener vloeistof.
Concretie, het samengroeien; de inlijving, stolling, ver(huwelijk.
dichting.
Concubinaat, echtelooze verbinding, samenwoning zonder
Concubine, bijwijf, bijslaap, bijzit.
concurreeren, mededingen, wedijveren.
Concurrent, mededinger.
0911CurrOntie, wediper, mededingiq; inz, het wedijveren
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van fabrikanten, kooplieden enz. in de hoedanigheid, de
hoedanigheid en den prijs hunner vvaren.
ConcOssie, botsing ; geldafpersing, knevelarij.
Condëbitor, medeschuldenaar.
Cond.gmnatie, veroordeeling, afkeuring.
condemneeren, veroordeelen, of keuren.
Condensibel of condensibel, wat zich verdichten laat.
Condensãtor, verdichter, zeker werktuig in de natuurkunde
tot vereeniging der verstrooide elektrieke stof.
condenseeren, verdichten, samendringen in kleinere ruimte.
CondescendOntie, inwilliging, toegeetWkbeid.
con diligenza, met zorgvuldigheid, met vlijt.
Condiscipel, medescholier. (stand.
Condttie, voorwaarde ; toestand ; voorslag ; bediening, post;
conditioneel, voorwaardelijk.
conditioneeren, bedingen : de behoorlijke gesteldheid of
deugdelijkheid geven ; dit boek is wel geconditioneerd,
is nog in goeden staat.
condltio sine qua non, onvermijdelijke voorwaarde.
con dolcezza, liefelijk.
Condoldantie of Condolêntie, rouwbeklag.
condoleeren, deelneming in een verlies betuigen.
con dolore, weemoedig, met smart.
Condotta, goederentransport ; vracht, voerloon.
Conduct, begeleiding, geleide.
Conducteur, geleider ; de persoon, die op de diligences,
stoombooten, spoorwagens enz. voor het gemak en de
veiligheid van personen en goederen zorgt.
Conductor, pachter, huurder ; geleider, inz. geleider der
electriciteit aan electriseermachines.
Conduite, gedrag ; opzicht, leiding.
con expressione, vol uitdrukking.
Confabulatie, gesprek, onderhoud, het kouten.
Confectie, vervaardiging ; fabriekmatige gereedmaking,
inz. vau kleedingstukken ; (ook :) gemaakte kleederen.
Confectie-magazijn, winkel van gemaakte kleederen.
Confederdtie, verbond, bondgenootschap van twee of meer
staten, om tegenover done of meer vreemde mogendheden slechts den staat to vormen en gemeenschappelijk daartegen to handelen, terwijl ieder der verbondezb
staten inwendig zijne onafhankelijkheid behoudt,
COnfedCreeren, verbinden, eels verbond aang3a14.
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confer, conferatur, men vergelijke.
Conference, voordracht, lezing; conferencier, inland die
lezingen of voordrachten houdt.

Conferentie, samenkomst en beraadslaging over zaken.
(loofspartij.
confereeren, vergelijken, beraadslagen.
Confessie. belijdenis, bekentenis; inz. geloofsbelijdenis, geContessionarius, biechtvader.
Confessioneel, de geloofsbelkjdenis betreffend; (ook :) theoloog, die den godsdienst van eene bepaalde geloofsbelijdenis afhankelijk maakt.

con festivita, plechtig.
Confetti, kleine balletjes van gips, papier enz. waarmede
de maskers op het carnaval to Rome elkander werpen.

Confience, vertrouwen.'
Confident, Confie, vertrouweling, boezemvriend.
Confidentie, vertrouwen ; vertrouwelijke mededeeling.
confidentieel, vertrouwelijk.
con fidOcia, met vertrouwen.
confieeren, vertrouwen, toevertrouwen.
confineeren, aangrenzen ; grenswacht houden ; gevangen
zetten, huisarrest geven. (bepaalde plaats.

Confinement, huis- of stadsarrest ; verbanning naar eene
Confirmandus, de jonge christen, die als medelid der
christelijke Kerk is aangen omen en ingezegend, vormkind.

Confirmatie, bevestiging ; inwijding of opneming onder
de leden der Kerk (bij de Protestanten); het sacrament
des vormsels (bij de Katholieken).
confirmatief, bekrachtigend, bevestigend.
confirmeeren, bevestigen, bekrachtigen ; het sacrament
des vormsels toedienen. (worden.
confiscebel, wat aangeslagen of verbeurd verklaard kan
Confiscetie, verbeurdverklaring, inbeslagneming van goederen ten voordeele van de schatkist.
Confiseur, suikerbakker, banketbakker. (aanhalen.
confisqueeren, gerechtelijk intrekken; verbeurd verklaren,
Confitent, biechteling, biechtkind.
confiteor, ik beken, belied.
Confitilren, met suiker ingemaakte dingen, b y. yruchten.
Confiturier, banketbakker.
Conflagratie, algemeene of groote brand.
Conflict, botsing, strijd, werking en tegenwerking.
conflipeten, tegen elkander otooten ; botaen ; in strijd Ain.

conflueeren—Congrua
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conflueeren, ineenvloeien, samenstroomen.
Confluentie, samenvloeiing.
conform, overeenstemmend, in orde, gelijkvormig.
conformeeren, gelijkvormig maken ; overeenkomen, overeenstemmen.
Conformisten, aanhangers der heerschende biaschoppelijke
Kerk in Engeland.
Conformiteit, gelijkvormigheid, overeenstemming.
confortable, z. comfortable.
Confortântia, of confortatieven, versterkende middelen.
Contr.Ater, medebroeder, ambtgenoot.
conf retta, snel, haastig.
Confrontatie, tegenelkander- of tegenoverstelling ter ver-

gelijking; vergelijking of tegenoverstelling der getuigen.

confronteeren, vergelijken, (getuigen) tegenover elkander
confundeeren, verwisselen, verwarren. (hooren.
con fuoco, met vuur.
ConfutAtie, wederlegging.
confuteeren, wederleggen.
confuus, verward, verlegen, verbluft.
Conf (isle, verwarring, verlegenheid, beschaamdheid.
Conge, ontslag, afscheid.

congedieeren, afscheid geven, wegzenden.
Congelatie, bevriezing, stolling.
congeniaal, geestverwant.
Congestie, iandrang, tegennatuurlijke ophooping, b y . van
het bloed naar het hoofd.

Conglobatie, samenballing; opeenhooping van bewijzen.
Conglomeraat, samenhooping van verschillende bestand(deelen.
conglomereeren, samenhoopen, pakken.
ConglutinAtie, aaneenlijming, verslijming, verdikking.
con gratia, met bevalligheid.
Cong rat u lAtie, gelukwensch.
congratuleeren, gelukwenschen.
CongregAtie, vergadering, inz. geeatelijke vereeniging of
broederschap.

congregeeren, verzamelen, verbroederen.
Congres, samenkomst, vereeniging tot gemeenschappelijke
beraadalaging (tusschen vorsten of hunne gezanten, tusschen geleerden en letterkundigen enz.); in Amerika:
wetgevend lichaam. (komen.
Congrua, het uoodige onderhQud, wettelijk vastgesteld in-
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congrueeren, overeenkomen, samenpassen, gelijk zijn.
congruent, overeenstemmend, gehjk en gelijkvormig.
CongruOntie, overeenstemming, gelijk- en gelijkvormigheid.
Congrulteit, overeenstemming, volkomen gehjkheid.
con gusto, met smaak.
Conifeeren, kegeldragende planten, naaldboomen.
cOnisch, kegelvormig.
con impeto, met hevigheid.
conjectureeren, vermoeden, raden, gissen.
Conjectuur, vermoeden, opgeworpen meening.
conjugaal, echtelijk.
Conjuggie, vervoeging (der werkwoorden).
conjugeeren, vervoegen, tijdvoegen; verbinden.
Conjiinctie, verbinding; voegwoord; samenstand van sterren.
conjunctis viribus, met vereende krachten.
Conjunctivitis, ontsteking van het bindvlies van het oog.
Conjunctivus, aanvoegende wijs (der werkwoorden).
Conjuncthren, samentreffende omstandigheden, die grootere levendigheid of ook eene stremming in de zaken
teweegbrengen ; (ook wel :) de tijdsomstandigheden.

Conjurdtie, samenzwering.
conjureeren, samenzweren, eene samenzwering maken.
con moto, met beving, aandoening.
Connaissance, kennis.
Connaissement, z. Cognossement.
Con naisseu r, kenner. (der kroon in Frankrijk.
Connetable, (weleer) de opperrijksmaarschalk en veldheer
connex, verbonden, verknocht.
Connexie, samenhang, verbinding. Connexion, verbin•
dingen; invloedrijke kennissen of betrekkingen.

conniveeren, door de vingers zien, oogluiken.
connivêndo, met oogluiking, oogluikend.
conniventie, oogluiking, toegevendbeid; medeplichtigheid
door toelating van een kwaad, dat men kon beletten.

Connossement, z. Cognossement.
connu, (eig. bekend) dat is oud nieuws!
con passione, met hartstocht, hartstochtelijk.
Conquest, Conquête, verovering.
conquireeren, bijeenzoeken, met vlijt nasporen.
Conquistador, Spaansche veroveraar in Amerika.
Conrdctor, le leeraar onder den rector op gymnasieu,
Consan9u'initeit, bWeciveTwantschap, maagschap.

Conscientie—Consigne
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Consciêntie, geweten, gewisse ; inwendige overtuiging, zelfbewustzijn; gemoedelijkheid.
conscientious, nauwgezet, gemoedelijk.
conscribeeren, opsehrijven, lichten voor den krijgsdienst.
Conscript, dienstplichtige loteling.
Conscriptie, opschrijving, loting voor den krijgsdienst.
Conscrit, z. Conscript.
Consecratie, inzegening, inz. van bet brood en den wijn
bij het heilig avondraaal, bij het misoffer.

consecreeren, wijden, inzegenen.
consecutief, near den tijd op elkander volgend; consecutieve werking, nawerking, latere werking als gevolg
der voorgaande.

Conseil, raad, raadgeving; (ook:) raad, raadsvergadering.
Consent, toestemming; vergunningsbriefje.
consenteeren, toestemmen, goedkeuren, inwilligen
Consentement, Consenteering, toestemming, goedkeuring,
(inwilliging.
con sentimento, met gevoel.
consequent, aan zich zelven gelijk blijvend; (ook:) noodwendig uit het voorgaand volgend.

Consequantie, gevolgtrekking; het getrouwblijven aan
zijne beginselen.
Conserf, kruidensuiker, geneesmiddel van met suiker toebereide saprijke planten en kruiden ; met suiker ingemaakte vruchten.
Conservitie, bewaring, behoud.
Conservatieven, stiff hoofilige aanhangers van het nude.
Conservatoire, Conservatorium, hoogere muziekschool.
Conservator, bewaarder, toeziener.
conserveeren, bewaren, in acht nemen, beschutten.
Consessus, vergadering, zitting.
Considerabel, aanmerkelijk, gewichtig, aanzienlijk.
Considerdns, beweegreden, inleidende opmerkingen, die
een besluit, eene wet enz. voorafgaan.
Considerdtie, overweging; inschikkelijkheid; hoogachting;
aanzien. C. gebruiken, inschikkelijk zijn.
considereeren, overwegen, in aanmerking nemen, in 't
oog houden, behartigen ; hoogachten.
Consignatie, toezending eener hoeveelheid koopwaren tot
verkoop voor rekening des toezenders.
Consigne, loswoord, parool; aanteekenboek
vrachtpederen cn geleibrieveq,
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consigneeren, ter bewaring gerechtelijk nederleggen ; waren ten verkoop toezenden ; een schildwacht consi•
gneeren, hem het voorschrift van zsjn post mededeelen ;
soldaten in de kazerne consigneeren, hun verbieden
de kazerne te verlaten.
consilieeren, beraadslagen ; raadgeven, raden.
Consilium, raad; beraadslaging; raadsbesluit; raadsvergadering; — abeandi, raad om te vertrekken, wegzepding
atv
van de hoogeschool.
a aa n.
consisteeren, bestaan, duurzaam zijn, stand houden( vast
consistent, dicht, stevig, vast; duurzaam, blijvend.
Consistentie, lijvigheid van vloeistoffen ; vastbeid van
samenhang, dichtheid.
ConsistOrie, kerkeraad, hoogere geestelpe overheid; (ook :)
de kerkekamer.
Consolatie, troost, vertroosting.
ConsOle, wand- of pilaartafeltje, spiegeltafeltje.
consoleeren, troosten ; opbeuren.
consolideeren, vast en duurzaam maken ; fondsen aanwijzen om de betaling (bv. van openbare fondsen of
renten) te dekken.
COnsols, eig. Consolidated stocks (fr. consolides), g ec on solideer de schulden of fondsen, gedekte of
belegde schulden en de staatspapieren die betreffende.
Consommitie, z. Consummatie.
consommatum est, het is volbracht.
Consommé, zeer krachtig vleesclinat, sterke bouillon.
consommeeren, voltooien, voleinden.
consonant, eenstemmig, eensluidend.
Consonant, medeklinker.
consoneeren, welluidend samenklinken.
con sordino, gedempt, met de sourdine.
ConsOrten, medestanders, deelnemers.
ConsOrtium, deelgenootschap; vereeniging; inz. handelsof nijverheidsgenootschap.
Conspiritie, samenzwering.
conspireeren, samenzweren.
con spirito, met geest, met vuur.
Consponsor, medeborg, medeschuldenaar.
Constibel, gerechtelijk politiedienaar en rustbewaarder in
Engeland.
(gewis.
Constant, bestendig, volhardend ; erkend ; heerschend; zeker,

ConstAntie—Consident
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Constântie, standvastigheid.
constateeren, vaststellen, klaar bewijzen, staven.
consteeren, bestaan ; blijken, algemeen bekend zijn.
ConstellAtie, samenstelling van verscheiden sterren tot
sterrenbeelilen ; onderlinge stand der sterren en haren
vermeenden invloed op 's menschen lotgevallen ; sterren-

Consternatie, ontsteltenis, verslagenheid. (beeld.
consterneeren, doen ontstellen, verbaasd staan.
Constipatie, verstopping, hardlijvigheid.
constipeeren, verstoppen, hard] ij vig maken.
constituante, constitueerende vergadering, vergadering
belast met het ontwerpen eener grondwet.

constitueeren, vaststellen, verordenen ; de vergadering
heeft zich geconstitueerd, heeft zich voor wettig en
voltallig verklaard.

(wet.

ConstitOtie, vaststelling; verordening; staatsregeling, grondconstitutioneel, grondwettelijk.
Constrictie, samentrekking, beperking.
constringeeren, samentrekken, beperken.

constringdnt, constringeerend, samentrekkend.
Constringentia, samentrekkende middelen.
Constructeur, bouwmeester, inz. scheepsbouwmeester.
ConstrOctie, samenstelling, bouworde : woordschikking.
construeeren, oprichten, samenstellen, vervaardigen ; opbouwen ; (in de taalkunde :) de woordvoeging ontwikkelcn.

ConstuprAtie, verkrachting, onteering, schending.
constupreeren, verkrachten, onteeren.
Consubstantiatie, de leer van de werkelijke tegenwoordigheid van het lichaam en het bloed van Christus in
het H. Avondmaal.
consuetudo pro lege servatur, gewoonte geldt voor wet.
Consul, agent, gevolmachtigde eener regeering aan een',
buitenlandsche handelsplaats, die met de waarneming en
handhaving van de handelsbelangen zijner natie is belast.
Consulaat, ambt en waardigheid (ook bureau) eens consuls.
consulair, den consul betreffende ; consulaire waardigheid, waardigheid van consul.
consuleeren, om raad vragen, raadplegen.
ConsOlent, rechtsgeleerde raadgever ; geestelijke wien bet
behartigen der belangen eener naburige gemeente tijdens eene vacature aldaar is opgedragen (in de Ned.
here. kerk).
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Consult, Consultdtie, beraadslaging, raadpieging.
Consultant, raadgever, raadvrager.
Consultatie, z. Consult.
consulteeren, beraadslagen ; raadplegen.
Consilltum, besluit, raadsbesluit. (levensmiddelen.

consumibel, verbruikbaar; Consumabel, gezamentijke
Consumatie, verbruik, z. Consumtie.
Consument, verbruiker, verteerder.
consumeeren, verteren, verbruiken.
Consiimtie, Consiimptie, verbruik van de noodwendigheden des levens; (ook:) de tering, uittering.

consumtieve middelen, belastingen op de levensbehoeften.
Contact, aanraking, samenkomst van twee lichamen.
contagious, besmettelijk.
Contagium, smetstof, aanstekende ziektestof.
Contaminatie, verontreiniging.
contamineeren, verontreinigen, bevlekken.
Contant, z. Comptant.
conte, graaf; contessa, gravin.
Contemplitie, beschouwing, bespiegeling.
contemplatief, beschouwend, bespiegelend.
Contemporain, tijdgenoot.
contemporair, gelijktijdig.
Contemptie, verachting. (van geest.
Contenanee, houding ; bedaardheid of tegenwoordigheid
content, tevreden, vergenoegd.
Contenta, de inhoud, bestanddeelen.
contenteeren, bevredigen, tevredenstellen, vergenoegen.
Contentement, tevredenheid, voldoening, voldaanheid.
Contenten, (in zeesteden:) de lijsten der met de schepen
aangekomen waren.

Contêntie, inspanning; twist, strijd, oneenigheid.
contentieus, strijdzuchtig, twistziek, kijfaclitig; twistvra.
gen betreffende.

Conterfeitsel, afbeelding, portret.
Contestatie, twist, oneenigheid, gekijf.
contesteeren, bestrijden, betwisten.
Context, redeverbinding, samenhang der gedachten.
Contextuur, verbinding, samenkoppeling.
contineeren, zich onthouden, samenhangen.
Continent, vasteland.
continentaal, wat tot het vasteland behoort; continen•

Continhtie—Contrahent
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tail stelsel, afsluiting van het vasteland voor de Engelschen door Napoleon I.
Continentie, matiging, onthouding.
Contingent, verschuldigd aandeel of bijdrage in troepen,
in oorlogslasten enz.
Continudtie, voortduring, voortzetting.
continueel, voortdurend, onophoudelijk.
continueeren, voortzetten ; voortduren.
ContinuTteit, samenhang der deelen, onafgebroken duur.
Onto (pl. Conti), rekening ; a conto, op rekening. Conto
is ook de ruimte, die de rekening van een handelsvriend
in het grootboek beslaat; conto corrente, rekeningcourant of loopende rekening; conto di tempo, rekening
op tijd ; conto finto, gefingeerde rekening; canto a
meta, voor halve rekening ; conto saldo, voldane rekening; conto separdto, afzonderlijke rekening.
Contarsie, verdraaiing, geweldige onwillekeurige beweging
Contour, omtrek (eener teekening). (der leden.
contra, tegen.
Contraband, enz. z. Contrebande, enz.
Cdntraboek, tegenboek, het boek, waarin de contrdle der
rekeningen wordt gehouden ; (ook .) boek, waarin de
uitgetrokken loten der staatsloterij staan opgeteekend.
contra bonos mores, tegen de goede zeden,
Contract, verdrag, overeenkomst, verbinteuis ; speelmerk.
contract, samengetrokken, verlamd, lam, verstjfd
(heeren.
Contractânt, contract- of verdragsluiter.
contracteeren, een verdrag aangaan ; (ook :) = contraContracti biliteit, samentrekbaarheid,
Contrdctie, samentrekking,
Contractuur, samentrekking, verlamming.
contradiceeren, tegenspreken.
Contradicent, tegenspreker, weerpartij, bestrijder.
Contradictie, tegenspraak ; tegenstrijdigheid.
contradictio in adjecto, tegenspraak in het bijgevoegde,
b.v. koud vuur, gouden ijzer ; contradictio in terminis, tegenspraak in de woorden,
contradictoir, tegensprekend, strijdig, tegenstrijdig.
Contradictor, = Contradicent.
Contrafdct, Contrafdctie, namaaksel ; nadruk.
contraheeren, samentrekken; (ook) = contracteeren.
Contrahent = Contractant.
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Contra-indicans, Contra-indicdtie, tegenaanwijzing.
contraire, contrdrie, tegenovergesteld ; ongunstig, ramp(spoedig.
Contraire, tegendeel ; au —, integendeel.
Contrapost, tegenpost (in koopmansboekenl.
Contrapunt, kunst om onderscheiden stemmen regelmatig met elkander te verbinden ; kunst der stemafwisseling.

Contra- Remonstranten, z. Remonstranten.
Contraria, tegenstrijdige dingen ; tegenstellingen.
contrdria contrdriis curdntur, het tegengestelde wordt door
het tegengestelde genezen (grondstelling der allopathen).

contrarfe, z. contraire.
contrarideren, dwarsboomen, tegenwerken. (verstand.
contra rationem, tegen de rede, strijdig met het gezond
contra sextum, tegen het zesde gebod.
Contra-signatu u r, mede-onderteekening.
contrasigneeren, ambtshalve mede-onderteekenen. (In staten, waar verantwoordelijke ministers ziju, moeten alle
door den worst in 's lands aangelegenheden uitgevaardigde bevelen en verordeningen door den minister, tot
wiens departement of werkkring zij behooren, gecontrasigneerd worden).
Contrast, tegenstelling, hoogst versehil van tegenover elkaar
gestelde voorwerpen, het afsteken.
contrasteeren, tegen elkander sterk afsteken.
Contra-tonen, diepste bastonen order de groote C.
Contrat social, maatschappelijk verdrag, eene stilzwijgende overeenkomst, die ondersteld wordt de grondslag
der burgerlijke samenleving te zijn.
contravenieeren, strijdig met wet of verdrag handelen.
overtreden.
Contravenient, Contravênter, overtreder.
Contraveniêntie, Contraventie, overtreding, inbreuk.
Contra-visite, tegenbezoek. (NB. De Franschen gebruiken
dit woord in dezen zin niet ; zij zeggen daarvoor v isit e
r dciproqu e).
contre, tegen.
Contre-admiraal, schout-bij-nacht.
contre-balanceeren, opwegen tegen, in evenwicht houden.
Contrebande, smokkelwaar, sluikgoederen (welke men
c o n t r a b a n n u m, d. i. tegen een verbod, of met
ontduiking der daarop gelegde rechten, in- of uitvoert).
Contrebandier, sluikhandelaar, smokkelaar.

Contrebas—Controleur
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Contrebas, groote basviool.
Contrebassist, bespeler van de groote basviool.
COntrebiljet, tegenbriefje, tegenbewijs.
contrecarreeren, tegenwerken, dwarsboomen.
Contre-coeur (a), met tegenzin, ongaarne.
Contre-coup, tegenstoot, terugslag ; ongeluk, ramp, tegenspoed, wederwaardigheid.

Contredans, wissel- of rijendans met 4-8 paren.
Contrefait, mismaakt.
Contrefort, steunmuur, steunpilaar; beer.
Contrei (fr. Contrde), landstreek, landschap, oord; omstreek, omtrek.

contremandeeren, tegenbevel geven, afzeggen.
Contremarque, tegenteeken ; tweede kaartje in schouwburgen enz., dat men na afgifte van het eerste ontvangt
om weder binnengelaten te worden.

Contremarsch, rugwaartsche tocht.
Contremine, tegenmijn ; (fig.) tegenlist, tegenwerking.
contremineeren, tegenwerken, pogen te verijdelen, tegen(list gebruiken.
Contre-ordre, tegenbevel.
Contre-pied, vervolgen van het teruggaande spoor door
de jachthonden; juist het tegendeel van wat gebeuren
moest.

Contre-revolOtie, tegenomwenteling, omverwerping eener
nieuwe constitutie ter herstelling van de oude.

Contrescarp, helling van de vestinggracht of naar het veld
toe ; (ook wel :) de bedekte weg en het glacis.

Contresignaal, tegenteeken.
contresignaleeren, een tegenteeken geven.
Contretemps, ontijdig voorval, wederwaardigheid, onver(wachte verhindering.
contrevenideren, overtreden.
Contre-visite, tegenbezoek, z. Contra-visite.
contribudbel, schatplichtig, belastingschuldig.
Contribudbelen, schatplichtigen, belastingschuldigen.
contribueeren, bijdragen, medewerken ; belasting betalen.
Contribuent, bijdrager ; scbatplichtige. (brandschatting.
Contribiltie, gemeenschappelijke bijdrage ; oorlogslasten,
con tristezza, met droef heid.
Contritie, verbrijzeling des harten, innig berouw.
ContrOle, toe-, opzicht ; tegenrekening, dubbelregister.
controleeren, tegenrekening of toezicht houden,
Controleur, toeziener, ambtenaar belast met het toezicht,
TWAALPDS DAM
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met het houden van het tegenboek der belastingkantoren enz.; (ook .) tegenspreker, vitter.

Controverse, geleerde strijd, twistzaak, inz. over het punt
van godsdienst.

controverseeren, strijden, twisten, twistschriften wisselen.
Controversist, Controvertist, bestrijder, inz. redetwister
over geloofszaken, twistschrijver.

Contuberndles, sanienwoners, kamergenooten.
Contumdcie, weerspannigbeid, ongehoorzaamlieid aan gerechtelijke bevelen ; (ook .) de proeftijd wegens aanstekelijke ziekten, gezondbeidsproef ; in contumdciam veroordeelen, wegens niet-verschijnen voor 't gereeht of
bij verstek veroordeelen.
contumdx, weerspannig om in rechten to versehijnen
Conturbatie, verwarring, ontzetting.
conturbeeren, in verwarring brengen, ontstellen.
ContOsie, kneuzing, bluts, lichte wond.
Convalescent, een genezeude, herstellende, iemand die aan
de beterhand is.
Convalescêntie, herstelling, genezing, beterschap.
con variazioni, met afwisseling.
convendbel, passend, welvoeglijk, betamend.
conveni geren, overeenkomen; aanstaan, passen ; gelegen
komen ; betamen, welvoeglijk zijn.
Convenientie, Convenance, overeenkomst ; gepastheid.
Convent, samenkomst, vergadering; y olks- of rijksvergadering ; vergadering der kloostermonniken ; bet klooster
(zel f.
Conventie, overeenkomst, verdrag.
Conventie-munt (lid. Conventionsmtinze), de zilvermunt
die ten gevolge van de overeenkomst der 1)uitsche rijksstenden Binds 1750 naar den Weener-muntvoet is geslagen ; vandaar ook : Conventie-daalder (ld. Con yentions-thaler), ongeveer = 21 gl.
Conventikel, geheime samenkomst inz voor religiezaken.
conventioneel, waaromtrent men overeengekomen is, wat
louter op gewoonte en allengs plaats hebbende overeenkomst berust, gebruikelijk.
convergeeren, toenaderen, tot elkander neigen, samenloopen (van lijnen bij verlenging); steeds kleiner worden
(van de aehtereenvolgende termen eener oneindige reeks).
convergent, elkander naderend, samenloopend (van lijnen,
sti alen); (fig.) overeenstemmeud.

Conversätie—Copie
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Conversetie, gesprek, omgang. Conversatie-taal, de teal
van het dagelijksch verkeer, de oiiigangstaal.

Conversations-Lexicon, woordenboek der samenleving,
bock waarin men onitrent alle tot de algemeene be,cliaving behoorende vakken bet voornaamste kan nazien.
Conversaterium, kamer, zaal of vereeniging tot gezellig
onderhoud; praatgezelschap.
converseeren, een onderhoud (met elkander) hebben;
omgaan, omgang hebben, verkeeren.
Convdrsie, omstempeling der munten, verandering van
de renten der staatsschuld ; verwisseling van de nude
schuldbrieven tegen nieuwe ; (ook :) bekeering.
converteeren, verwisselen ; bekeeren.
convex, bolrond, gewelfd (als de buitenvlakte van een
horlogeglas), lensvormig; convex-concaaf, bol aan de
eene en hol aan de andere 4de; convexo-convex, aan
beide zijden hol, biconvex.
Convexiteit, bolrondheid, lensvormigheid.
Convicium, smaad, lastering.
Convictie, overtuiging.
Convicterium, eetzaal.
con vigore, met kracht, levendig.
convinceeren, overtuigen.
ConvIve, gast, genoodigde.
Convivium, gastmaal, smulpartij.
Convocatie, samenroeping, oproeping.
convoceeren, samenroepen.
Convoitise, begeerigheid.
Convol'uut, bundel, rol, pak.
Convooi, convooi, begeleiding, krijgsgeleide, wagens met
kr;jgsvoorraad; goederentrein.
convoyeeren, begeleiden, vergezellen ter bescherming,
convulsief, stuiptrekkend, krampachtig.
con zelo, met ijver, ijverig.
QoOperatie, medewerking, inz. vereeniging van personen,
die zich door onderlinge °pricking van eigen winkels
goedkoopere levensbehoeften trachten to verschaffen.
CoOperative stores, magazijnen of winkels der verbruiksCoOperator, medewerker, helper.
(vereenigingen.
coOpereeren, medewerken, helpen.
cobrdineeren, samenschikken, nevenschikken.
[Kopij.
Copie, afschrift; uagevolgde teekening of schilderij, z,
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Copieboek—Cornet

Copleboek, koopmansboek waarin de afschriften der brieven, wissels enz. ziju te vinden.

copieeren, afschrijven; nateekenen ; navormen.
copiêus, rijkelijk, overvloedig, in menigte voorhanden.
CopiIst, Copist, of-, na-, overschrijver; nateekenaar
Copiositeit, overvloedigheid, menigte; (ook .) wijdloopigheid.
Copula, band; koppelwoord.
Copuldtie, verbinding, koppeling, paring.
copulatief, vereenigend, koppelend, verbindend.
copuleeren, verbinden, paren, koppelen; (ook :) enten.
Copy-holders, de cijns- of erfpachters in Engeland.
coq a l'ane, onzinnige, ongerijmde praat.
Coquelicot, hoogrood ; de klaproos.
coquet, behaagziek, verliefdmakend.
Coquette, behaagziek vrouwspersoon ; aanlokster.
coquetteeren, verliefd maken zonder van zins te zijn de
opgewekte liefde te beantwoorden ; behaagziek zijn.

Coquetterie, laakbare behaagzucht, minuaarsjacht.
Coquillage, schelpwerk.
Coquin, schelm, schoft, schurk, fielt, hondsvot.
c6ram pOpulo, tell aanhooren of aanschouwen des yolks,
in het openbaar

Corbeille, korf; de bruidstooi.
Corda, snaar.
cordaat, hartelijk, rond, oprecht; kloek, wakker.
cordiaal, hartelijk, vertrouwelijk; hartsterkend.
Cordialiteit, hartelijkheid, vertrouwelijkheid, rondheid.
Cordilleras, ketengebergte (hoofdgebergte in Amerika).
Cordon, snoer; hoedeband; grensbezetting, verweerlinie,
hetzij tot verhoeding van den sluikhandel of tot verhindering der uitbreiding van besmettelijke ziekten ;
cordon bleu, bekwame kok; cordon sanitaire, wacht
om het verspreiden van besmetting tegen te gaan.
Cords, zware katoenen stoffen.
Corduaan, corduaan, Spaansch leder uit geitevellen.
Corndc, leider, oppasser van een olifant.
Corned beef, Amerik. geconserveerd vleesch in blik.
Corner, kunstmatige schaarschte door handelaars en niakelaars veroorzaakt met het doel de prijzen op te drijven
(in Amerika).
Cornet, kromhoorn (z. onder Kornet), C. a pistons, koperen klephoorn, kromhoorn met kleppen.

Corniche—eorrespondeeren
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Corniche, z. Kornis.
Corollarium, toevoegsel, bijvoegsel, opheldering.
Corona, krans, kroon. (Engeland.
Coroner, (eig. kroonbeambte) gerechtelijk lijkschouwer in
Corpordtie, gezamenlijke leden van een gezelschap; gild,
corporeel, lichamelijk, aan den lijve. (broederscbap.
Corps, lichaam ; vereeniging van vele personen onder een
hoofd ; legerafdeeling, heirbende (z. Corpus). Corps de
garde, wachthuis, hoofdwacht, (te Amsterdam :) kortegaard. Corps de reserve, spaarbende, noodcorps, legercorps, dat eerst in geval van nood ten strijde wordt
geroepen. Corps diplomatique, gezamenlijke gezanten
(aan een hof.
corpulent, zwaarlijvig. gezet, dik.
Corpulêntie, zwaarlijvigheid, dikheid.
Corpus, licitaam; het gezamenlijke, geheel; gezelschap;
college; dikte eener druklettersoort; kegel ; drukletter
waarmee het eerst het corpus juris werd gedrukt, garmond (tusschen dessend:aan en gaillard). Carpus delicti, voorwerp, waarvan of waarmede eene misdaad is
begaan. C. juris, boek, waarin alle Romeinsche wetten
verzameld zijn, het wetboek van het Romeinsche recht,
door keizer Justinianus in de 6de eeuw bijeengebracht.
Corral, kraal, omheinde plaats voor olifanten.
Corrdale obligatie, verplichting, vordering, die verscheiden personen evenzeer aangaat en uit dezelfde oorzaak
voortspruit.
correct, zniver, nauwkeurig, vrij van fouten.
Corrdctheid, juistheid, zuiverheid van taal, van druk,
van teekening enz.
Correptie, verbetering ; took :) kastijding, tuchtiging. Correctie-huis, verbeterhuis.
correctionaliseeren, tot eene correctioneele zaak maken.
correctioneel, wat tot verbetering moet en kan dienen ;
correctioneele straffen, niet-onteerende eraffen voor
lichtere misdrijven, om den dader te verbeteren.
Corrector, verbeteraar, inz. van drukproeven. (tugal.
Corregidor, stadsrechter, politierechter in Spanje en PorCorreldtie, wederzijdsche of wisselbetrekking.
correlatief, wederzijds betrekkelijk,
Correptie, aangrij ping.
correspondeeren, briefwisseling houden ; in verband staan,
overeenkomen, gemeenschap hebben.
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Correspondent—OOsmisch

Correspondent, handelsvriend, die met een anderen in
briefwisseling staat, bericlitgever voor dagbladen enz.

Correspondentie, briefwisseling ; het van den correspondent ontvangen bericht ; (ook :) onderling verband.

Corridor, smalle bedekte gang tusschen twee rijen kamers.
corrigeeren, verbeteren, van fouten zuiveren, herstellen ;
berispen, straffen.

corrigenda, to verbeteren fouten,
corripieeren, aangrijpen, vatten.
Corroboratie, versterking, krachtgeving.
Corroboratief, versterkend middel.
corroboreeren, versterken,
corrodeeren, bijten, uit- of wegbijten, invreten.
CorrOsie, uitbijting ; oplossing door Njtmiddelen.
corrosief, bijtend, invretend, wegvretend.
Corrupt, bedorven ; vervalscht ; slecht, zedeloos ; omgekocht.
Corruptie, bederf, bedorvenheid ; omkooping, verleiding ;
vervalsching.

Corsaar, Corsaire, kaper-kapitein, zeeroover, niet-geprivilegieerde, d. i. niet door de regeering van een staat
uitgezonden kaper ; kaperschip.

Corsage, lijf van een japon.
Corset, rijglijf, keurslijf, keurs.
Corso, koers, loopende prijs van het geld of van de wissels ; (ook :) de renbaan ; al Corso, naar den tegenwoordig loopenden prijs van het geld of de wissels.

Cortege, geleide ; plechtige stoet.
COrtes, de plechtige vergadering der Staten met den koning,
vertegenwoordigers der natie in Spanje en Portugal.

Corvee, leendienst ; (bij de krijgslieden :) zekere werkzaamheden, die beurtelings door de manschappen eener compagnie verricht worden; verdrietig, ondankbaar werk,
(karwei.
Corvette, z Korvet.
Corydon, arme herder ; beklagenswaardig mensch.
Coryphee, koor- of rei-aanvoerder bij de Ouden ; secte- of
parqhoofd, volksmenner, raddraaier ; (ook :) wie in zijn
yak, in kunst of wetenscliap bijzonder uitmunt.

Cosmetiek, verfraaiingskunst ; leer der schoonheidsmiddelen ; (ook :) schoonheidsmiddel, middel tot verfraaiing
van de huid, ook van de Karen (blanketsel, reukwater,
welriekende zeep, pommade).
Ci5smisch, de wereld of het heelal betreffend.

....

Cosmogonie—Couloir
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Cosmogonie, leer der wereldschepping.
Cosmog rap h ie, wereldbeschrij ving.
Cosmologie, wereldleer.
Cosmopoliet of Cosmopolitaan, wereldburger, hij die de
gansche wereld als zijn vaderland beschouwt.
Cosmopolitisme, wereldburgerschap.
Cosmoräma, wereldschilderij, soort van panorama.
as% aldaar ; a Costi, in uwe stad, aan uwe markt.
costumeeren, volgens-bet tijdsgebruik kleeden, inrichten ;
in een costuuni steken.
Costuum, het naar den tijd gebruikelijke in gewoonten,
kleeding, modes enz , inz. kleederdracht, gewaad, pak ;
ambtskleeding, plechtgewaad ; tooneelkleeding.
Costumier, regelaar en bezorger der costumes aan een
schouwburg.
(neeren.
Me, zijde, kant.
coteeren, teekenen, merken (met letters of cijfers); pagiCotelet, ribbestuk ; geroost ribbetje. (kliek.
Coterie, kransje ; besloten gezelscbap, babbelklub; bent,
Cothu r n, tooneellaars.
CotillOn, Fransche gezelschapsdans; (ook:) onderrok.
Cotisatie, overslag, aandeelsbepaling.
(bijdragen.
cotiseeren, schatten wat ieder zal betalen ; zijn aandeel
CotOn, Cotton, katoen.
Cottage, hut; klein landhuis.
couche! zwijg! stil! koes! leg stil!
coucheeren, doers liggen; te bed liggen ; naar bed gaan ;
(ook :) nederschrijven, opteekenen, te boek stellen.
coujonneeren, z. coIonneeren.
Coulage, lekkage; verlies aan vloeistoffen door uitvloeiing (inz. bij 't vervoer).
coulant, vloeiend; vlot, zonder haperen ; toegevend, gedienstig; flunk en handelbaar in handelszaken.
Coulant, (verschuif baar) kleinood aan vrouwenhalssnoeren;
sluitring, sluitkoordje van een paraplu of parasol.
Collie, sleeppas in het dansen.
Couleur, kleur, verf; troefkleur ; (fig.) voorwendsel;
schijngrond; c. de puce, vlookleur ; z. Kermes; c. de
rose, eig. rozekleur ; (fig.) de beste verstandhoudiug,
zoo lief en mooi als men 't wenschen kan.
Coulisse, beweegbare wand op het tooneel, scherm.
Couloir, verbindingsgang; wandelgang; zijgdoek; couloir-
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Council— = courant

stelsel, wijze van verkiezing, waarbij elke kiezer zijn
biljet in een afzonderlijk afgeschoten gangetje invult.
Council, raad, raadsvergadering.
Count, graaf; countess, gravin.
Country, land.
County, graafschap, district of kanton.
Coup, slag, stoot, schok, bons, bots, bof, houw, hak, steek,
snede, schot, klap, schop, trap, veep, worp, gooi, greep,
trek, beet, teug enz.; c. d'eclat, meesterlijke zet; c. de
main, handgreep ; overrompeling, verrassing ; C. d'etat,
staatsstreek, staatsgreep, buitengewone, meestal gewelddadige, stoute handeling,, of maatregel, die eene gewichtige, twijfelachtige zaak van staat op eens beslist; C.
de force, daad van geweld ; C. de hasard, waagstuk ;
c. de maitre, meesterlijke daad, zet, slag, voortreffelijk
schot enz.; c. d'oeil, blik, aanblik, oogopslag;snel overzicht; c. de soleil, zonnesteek ; c. de grace, genadeslag; a C. perdu, in het blinde.
Coup de theatre, z. Theater-coup.
toupdbel, schuldig, strafwaardig.
Coupe, het snijden; de snit; wijde beker, schaal.
Coupe, zekere danspas, waarbij de knie gebogen wordt,
buigpas ; halve koets; voorste afdeeling eener diligence;
afdeeling van een spoorwegwagon.
coupeeren, afsnijden; kortstaarten ; afnemen (de kaarten),
troef inleggen, bannen; (fig.) beletten, verhinderen,
voorkomen.
Coupeur, afsnijder; kleermaker, die het snijden of knippen der stof tot taak heeft, snijder.
coupez! (bij het kaartspel:) neem af!
coupleeren, paren, koppelen.
Couplet, een der gelijkregelige afdeelingen van een gedicht, inz. van een lied (vgl. Stanze en Strophe).
Coupon, lap, snipper; rentebriefje bij de obligatien.
Cour, hof; opwachting bij vorsten; tour maken, naar
iemands gunst streven ; C. d'assises, z. Assises.
Courage, moed, dapperheid.
courage! moed gevat I moed gehouden !
courageeren, moed geven, opwekken.
courageus, moedig, manhaftig.
couramment, vaardig, vlug, vlot, met gemak.
Courant, loopend, gangbaar, geldig; courante schulden,

Courant-Cranerie
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kleine loopende schulden, zonder zekerheid of onderpand ; courante waren, licbt verkoopbare waren ; au
courant zijn, met den tijd en zijne nieuwste verschijnsets voortgaan of gelijken tred houden ; den samenhang
eener zaak begrijpen.
Courant, gangbare grove zilvermunt ; nieuwsblad.
Courantier, courantdrukker, -uitgever, -ombrenger.
Courbette, korte boogsprong van 't paard.
Courrier, z. Koerier.
Cours, z. Koers.
Court, gerechtshof (in Engeland en Amerika).
Courtage, makelaarsloon.
Courtaud, paard met kort gesneden ooren en staart.
Courtier, makelaar ; tusschenpersoon.
Courtine, middelwal of gordijn tusschen twee bolwerken,
waardoor de zijden of flanken vereenigd worden.
Courtisdn, hoveling, vleier.
Courtisine, vrouw van ongeregelde zeden, voorname boeleerster.
COurtiseeren, nit baatzucht vleien ; (iemand) zijn hof waken.
Courtoisie, hoffelijkheid, beleefdheid, inz. jegens vrouwen.
courts jours, kort zicht, korte termijn, spoedig verscbijnende vervaldag (van wissels).
Cousin, neef, zoon van iemands oom of tante.
Couteline, soort van blauwe of witte grove katoenen
stof uit Indie.
coate que coOte, het koste wet het wil, tot elken prijs.
couteus, kostbaar, duur of hoop in prijs.
Coutil, tijk, beddetijk.
CoutOme, gewoonte, hebbelijkheid. (den persoon.
Couvert, omslag, inz. brievenomslag; tafelgereedschap voor
CouvertUre, deksel; omslag.
Cow, koe. Cowboy, koeherder ; veefokker nit het westen
van Amerika.
Coxagra, heupjicht.
Coxitis, ontsteking van het heupgewricht.
Crachat, uitgeworpen speeksel of slijm.
cracheeren, spuwen, uitwerpen.
Crachoir, spuwbakje, kwispedoor.
Cracovienne, Poolsche nationale dans.
craintif, vreesachtig, schroomvallig.
Cranerie, dolle streek, uitzinnig gedrag.
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Craniologie—Crêmor

Craniologle, schedelleer.
CrapOle, liederlijkheid, vuige zwelgerij ; verachtelijk gepeupel, janhagel, grauw: liederlijk yolk.
crapuleus, liederlijk, dierlijk, beestachtig, laag, nitspattend ; dronken, eat.
Craquele, barstige en halfdoorzichtige glazuur.
Craqueur, windmaker, pochhans, snorker, windbuil.
Cras, dik, grof ; ruw, grof-zinnelijk.
Crastindtie, het verschuiven tot morgen.
Crater, groote drinkschaal; treater van een vulkaan.
Crates, klein misvormd mensch, gedrocht, misbak.
Cravdte, manshaisdoek, das.
Crayon, teekenstift, pijpje teekenkrijt ; potlood; griffel;
met crayon gemaakte teekening; schets, eerste ontwerp.
crayonneeren, met crayon teekenen, schetsen, ontwerpen.
Cream, room ; cream-laid, geelachtig geribd (poetpapier).
Creance, vertrouwen, krediet; schuldvordering, uitstaande
Creancier, schuldvorderaar, schuldeischer. (schuld.
Creatie, schepping ; werk, voortbrengsel.
Creatuur, schepsel; gunsteling, afhangeling of werktuig
van een groote; gering of gemeen persoon.
Creche, krib; voerbak ; bewaarplaats voor zuigelingen, voor
zeer jonge kinderen.
credit Judaeus Apella, dat geloove ieder ander dan ik.
Credentidlen, geloofsbrieven.
credit, aanzien, handelsvertrouwen ; de rechterzijde in het
grootboek des koopmans (vgl. Krediet).
crediteeren, vertrouwen schenken, borgen ; op iemands
credit (creditzijde) boeken (z. krediteeren).
Crediteu r, schuldeischer.
Credo, (eig. ik geloof) de geloofsbelijdenis, het geloof.
credo quia absurdum, ik geloof omdat het ongerijmd is.
Credu I iteit, lichtgeloovigheid.
creeeren, scheopen, voortbrengen; benoemen, aanstellen;
instellen ; stichten, oprichten.
Creek, bocht, baai, inham, kreek.
Crematie, lijkverbranding.
Crematorium, oven of inrichting tot verbranding van l(jken.
Crème, room; het beste van eene zaak, het neusje van
den calm; — fouette, tot schuim geslagen room.
Cremor tartari, Cremortdrt, room van wijnsteen, overwtjnsteenzure potasch.

Créneaux—Critkium
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Creneaux, schietgaten, kanteelen.
creneleeren, kerven, uittanden ; met schietgaten of kanteelen voorzien ; aan munten een kartelrand geven.
Creool, afstammeling der Europeanen, in Amerika geboren.
Creosoot, olieachtig en sterk bijtend vocht, u:t rook en
koolteer getrokken, bijzonder gescbikt om vleesch tegen bederf to hoeden ; (ook :) als middel tegen tandpijn
gebruikt.
[men (het bout).
creosoteeren, door bevochtiging met creosoot verduurzaCrêpe, krip, krulfioers.
crepeeren, ellendig omkomen ; ergeren, verdrieten.
Crepitetie, kraking, knettering, knappering.
crescendo, toenemend, in sterktc van toon stijgend allengs
nit den zachten in een sterken toon overgaand.
Crete, kam, rug van een berg.
cretinisme, staat, toestand der cretins.
Cretins of Cretinen, kropmenschen, menselien, die zich
door zwakheid van geest en wanstaltigheid des lichaams
onderscheiden (west in Zwitseriand, Savoye, Piemont).
Cretonne, sterk wit henneplinnen ; sterk katoen.
creveeren, bersten, splijten, scheuren.
Crevette, garnaal.
Crew, scheepsvolk.
Cricket, bet Engelsche slagbalspel.
criant, om wraak roepend, lienieltergend.
Crimen, misdaad ; (in juristischen zin :) elke handeling,
waardoor een ander aan zUn vermogen of aan lijf en
Leven benadeeld wordt ; c. lae'sae majestatis, misdaad,
van gekwetste majesteit, eene misdaad tegen den persoon des vorsten, staatsmisdaad, hoogverraad.
Criminalist leeraar of kenner van bet strafrecbt.
crimineel, misdadig, lijfstraffelijk ; C. recht, strafrecht;
C. vonnis, lijfstraffelijk (onteerend) vonnis.
crimineeren, beschuldigen ; inz. valsch aanklagen.
Crinoline, vrouwen-onderrok, die door stalen veeren trechtervormig wijduit gehouden wordt.
Crisis, beslissende wending eener zaak, keerpunt in eene
ziekte ; bedenkeNke staat der omstandigheden.
Crispitie, krulling, kronkeling, samenkrimping.
Crispinede, geschenk op eens anders kosten gegeven.
Criterium, merkteeken, onderscheidingsteeken; maatstaf
ter beslissing van deze of gene zaak.
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Criticister—Crustacean

.........

Criticister, onbeduidend recensent, muggenzifter.
Criticomanie, buitensporige bedilzucht.
Criticus, kunstrechter, recensent, boekbeoordeelaar ; Cook :)
vitter, hekelaar, bediller.

Critiek, beoordeeling, toetsing, oordeelvelling, kunstbeoordeeling; kunstrechterschap; beneden critiek, alle
beoordeeling onwaard, uitgemaakt slecht.

critiek, critisch, de crisis aanduidend of betreffend; wat
tot de critiek behoort, kunstrechterlijk (z. kritiek).
critiseeren, streng beoordeelen ; vitten, hekelen.
crocheeren, krommen, haken.
Crochet, haakje [Lydia).
Croe'sus, scliatrijk man (naar een zeer rijk koning van
croiseeren, kruisen, overkruis plaatsen ; elkander croiseeren, elkander kruisen (van lijnen, wegen enz. die
elkander snijden, van twee personen, twee brieven enz ,
die denzelfden weg in tegengestelde Hating afieggen).
Croissant, wassende maan, halvemaan.
Crop, oogst.
Crops, groote tabaksvaten in N.-Amerika.
Croquinte, knapkoek, knaptaartje.
croqueeren, tusschen de tanden kraken ; vluchtig schetsen of teekenen.
Croquet, dunne en harde peperkoek, gebak met knapkorst en weeke inhoud (bv. aardappel-croquetten) inz.
wet weeke vulling (vleesch enz.)
Croquis, vluchtig ontwerp of schets (b y. van eene schilderij, een landschap enz.)
Croup, z. Kroep.
Croupede, luchtsprong (van het paard) met ingetrokken
kruis en achterbeenen.
Croupe, kruis van een paard.
Croupier, helper of beambte van den bonder eener spedbank ; heimelijke of ongenoemde deelhebber in eene zaak.
Crown, kroon.
croyabel, geloof baar.
Crucifix, kruisbeeld, beeld van Christus aan het kruis.
Cruditeit, rauwheid, onverteerbaarheid ; iets onverteerbaars in de maag ; (fig.) grof heid, onwelvoeglijkheid.
cruel, wreed, onmenschelijk, barbaarsch.
Crusido, Portugeesche en Spaansche munt.
Crustacean, schaaldieren.

Crustitie—Culturgeschichte
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Crustatie, omkorsting.
Crux, kruis ; crux criticorum, een kruis, d. i. een kwelling voor uitleggers ; crux medicorum, een kruis voor
Crypte, onderaardsche kerk. (dokters.
crypto-calvinist, geheim aanhanger van Cal vyn.
Cryptogamen, bedekt bloeiende planters.
Cryphographie, geheim schrift.
Cubiculum, kamer, inz. slaapkamer ; cubiculum locandum, kamer te huur.
Cubitus, elleboog, voorarm.
Cabus, teerling, dobbelsteenvormig lichaam.
cui bono? tot wat einde ? waartoe is dat goed ?
Cuique, (ku-ique of kuique), cuique suum, ieder het zijne.
Cuiras, z. Kuras.
Cuir de laine, zeer sterke gekeperde wollen stof.
Cuisse-madame, naam eener langwerpige perensoort.
Cuivre poli, geslepen of gepolijst geel koper.
CulbOte, buiteling, tuimeling, val over 't hoofd.
culbuteeren, buitelen ; in 't verderf storten ; (ook :) overhoop werpen.

(te doen uitstaan.

Cul-de-Paris, opvulsel om de dameskleedjes van achteren
Cul-de-sac, straat zonder uitgang, zak, keerweer.
culinair, wat tot de keuken behoort.
Culmindtie, grootste hoogte, doorgang der sterren door
den meridiaan. Culminatie-punt, hoogste standpunt
(eener ster) ; hoogste graad van macht, aanzien enz.

culmineeren, door den meridiaan gaan; de grootste hoogte
of het toppunt bereiken.
Culdt, nestkuiken ; laatstgeboren kind ; jongst aangenomen lid ; schoteltje onder den smeltkroes in den oven;
zwart aanzetsel in 't onderste van een Lang berookten
pijpekop.
Culotte, broek, korte broek ; zwart of vlammig doorgerookt ondergedeelte van een pijpekop.
Ulna, schuld ; in culpa, straf baar ; mda culpa, (door)
Culpabiliteit, straf baarheid. (mijne schuld.
Culpeeren, beschuldigen.
culpeus, door onachtzaamheid schuldig.
Cultivateur, landbouwer, hoer.
cultiveeren, bou wen, aaubouwen, aank weeken ; beschaven,
oefenen, beoefenen.
Culturgeschichte, geschiedenis der beschaving.
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Culturkampf—curriculum

Culturkampf, de imam die men in Duitschland plecgt to
geven aan den strij 1 van den staat te L ea het ultramontanisme.

Cilltus, openbare eeredimst.
Cultuur, aanbouw, veldbouw ; beschaving, veredeling,
oefening van den get st, van de vermogens van verstand
en hart.
cum, met ; cum Ddo, hiet God ; cum grdno sdtis, met
verstand, met oordeel ; cum impetu, met hevigheid,
oustuimig ; cum licentia, met verlof ; cum privilegio,
met vrijheid, voorrecht ; cum vdnia, met verlof ; cum
voto, met stem.
Cumuldtie, ophooping, opeenstapeling.
cumuleeren, ophoopen ; verscheiden anibten to gelijk bekleeden en de daaraan verbonden voordeelen trekken.
CunctAtie, bet talmen, dralen, toeven.
Cunctator, de draler, talmer.
cupelleeren, louteren, zuiveren, in de cupel of kapel afdrijven.
Cupiditeit, begeerlijkheid.
Cupido, de minnegod, Amor.
Cura, zorg, voorzorg.
curdbel, geneeslijk, heenaar.
Curacao, likeur uit oranje-appelen.
Curateele, voogdij, anibt van een curator.
Curator, voogd, toeziener op iemand, die zijne eigen zaken niet kan beheeren ; boedelredder ; (ook :) schoolvoogd, toeziener eener inrichting van hooger onderw;js.
Curd, pastoor.
Cure-dents, tandenstoker.
cureeren, genezen, herstellen, beter =ken.
Curie (Roomsche), de pauselijke regeering, het 1101 v .n
den pans, alle pauselijke bealubten en gerechtshu, en
in kerkelijke zaken.
curieus, nieuwsgierig ; zeldzaam ; aardig; dat is curieus!
dat is wat vreemds, — wat moois !
Curiositeit, nieuwsgierigheid ; merkwaardigheid ; iets
vreemds.
Currency, omloopmiddel, geld, inz. papieren geld.
currente calamo, met loopende pen, d. i. vlug en Bonder nadenken.
curriculum vitae, levensloop.

Curry—Czechen
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Curry (-powder), kerrie, eene 0.-Ind. kruiderij.
Cursief, schuinsche drukletter.
CursOrisch, achtereen doorloopend, (b.v. lezen); cursorische lectuur, doorloopende, nict door verklaringen afgebroken lezing.

Cirrsus, loop; leergang, lessenreeks over een bepaald yak.
Curve, kromme lijn; curvatuur, kromming.
Custom, belasting ; inkomend recht; custom-house, kantoor der inkomende rechten in Engeland.

CUstos, opzichter, bewaker, koster, kerkwachter ; (ook :)
bladwachter, steekwoord, eerste woord eener volgende
bladzijde aan den voet der vorige geplaatst (nu bijna
buiten gebruik).
Cyclometrie, kring-, cirkelmeting.
Cycloon, storm die in spiraalvorm een kring beschrijft.
Cycloop, reusachtig knecht van Vulvanus, met een rood
oog in 't midden van 't voorboofd; (tig.)eenoog; woesteling; cyclopische muren, reuzenmuren uit den
voortijd.
Cyclorama, rondomzicht, schilderij, die den aanschouwer
een geheelen horizon, of ook de achtereenvolgende gebeurtenissen van een zeker tijdvak to zien geeft.
Cy'clus, kring, tijdkring, zeker aantal jaren, na verloop
van Welke dezelfde verschijnsels weder plaats hebben.
cylinder,- z. cilinder.
Cynanthropie, hondswoede, hondsdolheid bij menschen,
water v recs.
Cy'nicus, schaamteloos, zedeloos mensch.
cyniek, cy'nisch, hondsch; onbeschaamd, onwelvoeglijk,
vuil; ontuchtig, zwijnachtig.
Cynisme, onwelvoeglijk of schaamteloos gedrag.
Cynolyssa, hondsdolheid.
4norexie, hondshonger, wolfshonger, hongerwoede.
Cynosure, de kleine Beer, poolster; richtsnoer, leiddraad,
Cythere, bijnaam der godin Venus.
Czak6, hooge soldatenhoed, veldmuts, sjako.
CzApka, de vierkante muts der Poolsche uhlanen, ook
bij somniige cavalerie-corpsen ingevoerd.
Czar of Czaar, voormalige titel des Russischen keizers.
Czardwitsch, zoon des Russischen keizers, grootvorst.
Czarewna, dochter des Russisehes keizers, grootvorstin.
Czechen, naam der Bohemers, een Slavonische volksstam.
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D.—Dairo

D.
D, als Romeinsch getalmerk = 500 ; ook af korting van
Don en Dom, van Doctor (Dr.) en Dominus (Ds.)
D. C. = da capo (z. ald.)
d. d. = de dato, z. dato. (rechten.
D. 1. U. = doctor jiirus utriCisque, doctor in de beide
D. 0. M. = Deo optimo maximo, aan den beaten en
hoogsten God.
d'abord, eerst, aanvankelijk ; terstond, dadelijk.
da cdpo (d. c.), nog eens herhaald, van voren af.
d'accord, eens v. zin, overeenstemmend ; toegestemd ! goed!
Dactylion, handladder voor piano-onderricht, waarbij de
vingers door ringen gestoken worden, die door staler'
veeren verbonden zijn.
Dactyliotheek, kabinet van gesneden ring- of zegelsteenen ; (ook :) verzameling van afdrukken of afgietsels daarvan ; ring- of juweelkistje.
Dactylus, versvoet nit een lange en twee korte syllaben
bestaande, (— v v).
Dactylologie, vingerspraak ; vingerrekenkunst.
dffldalisch, kunstig, schander uitgedacht ; moeilijk te ontwarren, zeer ingewikkeld.
Daemon, geest ; kwelgeest, booze geest.
daemOnisch, door een boozen geest bezeten ; van geheirnzinnige werking, van tooverachtige kracht.
Daguerr(e)oty'pe, lichtbeeld (naar de uitvinding van Daguerre voortgebracht).
daguerr(e)otypeeren, af beeldsels door de enkele inwerking van het zonnelicht op eene chemisch toebereide
metaalpiaat voortbrengen.
Daguerr(e)otypie, de kunst om lichtbeelden op bereide
metalen platen voort te brengen (z. Photographie).
Daily-News, dagelijksch nieuws (titel eener Londensche
courant).
Daimio's, adellpen, groote grondbezitters, vorsten in Japan.
Dainties, lekkernijen.
Dairo, de Japansche opperpriester of pans.

Dalai-lama—Data

I29

Dalai-lama, geestelijk opperhoofd in Thibet.
Dalmdtica, misgewaad, priesterlijk overkleed. rhalen.
dal *no, (in de muziek 0 van het teeken of (nl. te herDaltonisme, kleurenblindheid.
damasceeren, vlammig etsen (inz. degens en sabels); ijzerof staalwerk met goud of zilver inleggen.
Damdst, zijden, wollen of linnen stof, die met bloemeri
en sieraden is doorweven.
Dame, vrouw van eenigen rang, fatoenlijke vrouw of
maagd ; koningin, dame of vrouw in het schaak- eri
kaartspel, de dam in het damspel ; dames de la halle,
Parijsche vischvrouwen ; marktwijven ; dames du demimonde, fatsoenlijk uitziende lichtekooien ; dame d'honneur, eeredame aan het hof, staatsiedame ; dame du paIais, hofdame ; dame de compagnie, gezelschapsjuffer.
Dame-jeanne, bemande flesch.
Damndtie, verdoemenis; veroordeeling.
damneeren, verdoemen ; veroordeelen.
Damnum, damno, nadeel, schade, verlies.
Damocles (het zwaard van), een altijd dreigend groot gevaar te midden des voorspoeds.
Damoiseau, pronker, jufferknecht.
Danalden (het vat der) vullen, danaidenwerk doen, een
vergeefschen zwaren arbeid verrichten.
Dandin, onnoozel mensch, zotskap.
Dandy, modegek, saletjonker, kwast ; spotnaam der Engelschen in Amerika.
dangereus, gevaarlijk.
Danno, verlies, schade.
Danse macabre, doodendans.
Danseur, danser. Danseuse, danseres.
Dantes, speelmerken of rekenpenningen. (woeker.
Dardanariaat, sluikerij, bedrog in maat en gewicht, korenDarsis, ontvelling, verlies der opperhuid.
Darwinisme, leer dat alle levende wezens in bet planten- en dierenrijk, en daaronder de mensch, zich trapsgewijze door natuurkeus tot hun tegenwoordigen staat
ontwikkeld bebben ; — aldus genaamd near den Eng.
physioloog Darwin.
Darwinist, aanhanger van het Darwinisme.
Dasymeter, werktuig om de dichtheid der lucht te meten.
Data, gegevens ; daadzaken.
TWA ALFDR DRUZ
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Datalla—Debaucheur

Datalia, pauselijke prebendenkamer.
dateeren, dagteekenen, tijd en plaats (van een opstel)
aangeven ; ran zekeren datum af gerekend moeten worden.

Datfvus, datief, derde naamval (ontvanger, gever).
dato, heden ; a dato en de dato, van den dag der onderteekening of der opstelling af.

Datum (pl. data), tijd- en plaatsaanduiding, dagteekening.
Dauphin, voormalige titel des kroonprinsen van Frankrtjk.
Dauphine, zijne gemalin.
Davids of Davits, ijzeren standers aan de zijden van het
achterschip om er lichte vaartuigen aan to hangen.

davus sum non, Oedipus, ik ben geen meester in het
oplossen van raadsels.

Day, dag ; daylabourer, daglooner.
dead-heat, ongeldige wedloop, omdat de paarden vlak
naast elkander aankomen.

de auditu, van hooren zeggen.
Debaclage, havenruiming.
debacleeren, geloste scbepen uit de haven brengen, de
Deballage, uitpakking. (haven ruimen.
deballeeren, ontpakken, uitpakken.
Deballotage, Deballoteering, afkeurende stemming.
deballoteeren, bij stemming af keuren.
Debandade, het wanordelijk dooreenloopen der soldaten ;
it la debandade, in de grootste wanorde.
debandeeren, zich verstrooien, uit elkander loopen ; ontspannen, slap worden.

debankeeren, debanqueeren, de speelbank doen springen.
Debarcadere, aanlegplaats ; los- en laadplaats voor de
waggons op spoorwegen. (bout.

Debardage, ontlading van een vaartuig, inz. ontlading van
debarqueeren, landen ; ontschepen, lossen.
debarrasseeren, losmaken, ontwarren ; bevrijden, ontslaan.
debarricadeeren, de barricades of straatversperringen
wegruimen.

Debatingclu b, genootschap tot oefening in het debatteeren.
debatteeren, het voor en tegen eener zaak bespreken.
Debatten, woordenwisselingen, beredeneering eener zaak.
Debauchant, Debauche, losbol, lichtmis, doorbrenger.
Debauche, uitspatting, ongebondenheid.
debaucheeren, lichtmissen, liederlijk leven; verleiden.
De baucheu r, verleider.

Met—Decadèntie
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Met (pl. ddbent), hij is schuldig ; (als subst. :) de schuld,
hetgeen betaald moet worden ; (bij kooplieden ) de linkerzijde van 't grootboek. Debdnt, schuldenaar.
debiel, zwak, machteloos.
Debiet, aftrek, vertier van waren.
Debiliteit, zwakte, krachteloosheid ; verstandszwakte.
Debitant, warenafzetter, slijter, verkooper in 't klein ;
verkooper van loterijbriefjes voor den collecteur.
debiteeren, afzetten, verkooper, afieveren ; op het debet
of de debetzijde brengen, als schuldboeken ; nieuwtjes
d., nieuwtjes verspreiden, uitstrooien.
Dëbiteur, Ddbitor, schuldenaar. Debitum, schuld.
debloqueeren, ontzetten, de blokkade opheffen.
de bonne grace, vrijwillig, goedwillig, zonder tegenzin ;
met bevalligheid, aardig.
debordeeren, buiten de oevers treden ; (fig.) te ver gaan,
uitspatten.
Debouche, uitweg nit een nauwen pas of engte; de weg
of het middel om waren of to zetten, vertierweg.
deboucheeren, de verstopping, versperring wegnemen ;
ontkurken ; uit eene engte, een bergpas oprukken.
Debours, (doorgaans :) Debourse, uitschot, voorschot, betaling voor eens anders rekening.
debourseeren, uitschieten, voorschieten ; nitbetalen.
debrailleeren, den boezem te bloot dragon.
Debris, puinhoop, wrak ; overblijfsels.
debrouilleeren, ontwarren, in orde brengen, ophelderen.
debusqueeren, uit een voordeelige stelling verdrijven (den
vijand) ; den voet lichten.
Debut, aanvang ; eerste optreding van een tooneelspeler;
eerste pleidooi eons advocaats enz.
Debutant, wie het eerste proefstuk zijner bekwaamheid
geeft (op een tooneel enz.); beginner, nieuweling.
debuteeren, aanvangen, voor 't eerst optreden of zich
laten hooren ; zijne eerste rol als tooneelspeler vervullen.
deca-, (vdor de namen van metrieke maten en gewichten .)
tiental, tien (z. decagram, decaliter) enz.
Decade, tiental, inz. week van 10 dagen uit den Fr. republikeinschen kalender.
Decadenten, nieuwe school van dichters die met voor.
dacht gezwollen en onverstaanbaar schrijven.
Decadentie, trapsgewijs verval, afneming, achteruitgang,
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Decagram—dechiffreeren

Decagram, tien wichtjes = 1 Ned. lood.
decaleeren, in gewicht afnemen door uitdrogen, lekken enz.
Decaliter, tien kannen of koppen = 1 Ned. schepel.
Decaloog, de 10 geboden.
decalqueeren, een weerdruk, omdruk of tegenafdruk maken.
Decdmeron, verzameling van muziekstukken, die in afdeelingen van tien stukken worden uitgegeven.

Decameter, tien meters of Ned. ellen = roede.
decampeeren, opbreken, aftrekken, zich wegpakken.
decanteeren, afzingen ; eene bezonken vloeistof langzaam
Decapitátie, onthoofding.
(afgieten.
decapiteeren, outhoofden.
Decarbonisatie, ontkoling, bevrijding van koolstof.
decarboniseeren, van koolstof ontdoen, ontkolen.
Decastere, tieu kubieke meters of ellen.
decateeren, decatiseeren, (aan het Laken) den persglans
ontnemen en het krinipvrij maken.

decedeeren, weggaan, wijken ; (fig.) overlijden.
decedeeren, ontdekken, openbaren, aan 't licht brengen.
Decemvir, tienman.
decennaal, tienjarig, tien jaren durend.
Decennium, tiental jaren.
decent, welvoeglzjk, gepast, fatsoenNk ; eerbaar.
Decentie, welvoeglijklieid, betamelijklieid, zedigheid.
Decentralisatie, de oplieffing der centralisatie, bet verleenen van meer zelfstandigheid aan de leden (inz. van
een politiek lichaani, een staat enz.)
Deaptie, bedrog, misleiding.
Deceptio visus, gezichtsbedrog.
decerneeren, toewijzcn, toekennen (inz. prijzen, belooningen) ; (in rechten :) eischen, vorderen (doze of gene
Decessie, heengang, het aftreden. [straf).
Dechdrge, ontlading ; ontlasting, vrijspreking van eene
schuld; losbranding van vuurmonden, salvo ; ontploffing ; getuigen a d., getuigen, die ter outlasting of
in 't voordeel van een beschuldigcle spreken.
dechargeeren, uit-, afladen, lossen; kwijtschelden, ontlasten, ontheffen, uitdelgen; losbranden, afvuren.
dechausseeren, de voetbekleeding afleggen, ontscboeien ;
een tand d., hem (vOor het uittrekken) van het tandvleesch ontblooten.
dechiffreeren, onteVeren, oplossen, ontraadselen.

Dechiffreur—Declaration
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Dechiffreur, onteVeraar van handschriften.
deck (als voorvoegsel bij namen van maten en gewichten)
het tiende deel (z. deciare, decigram, deciliter enz.
Declare, een tiende are of 10 vierk. Ned el.
decideeren, beslissen, eene uitspraak doen ; besluiten ;
zich d., tot een besluit komen.
Decigram, een tiende van een gram of wichtje = 1 korrel.
Deciliter, een tiende kop of kan :,__- 1 maatje.
decimaal, tiendeelig : decimale breuk, tiendeelige breuk.
decimdbel, tiendplichtig.
Decimatie, vertiending ; heffing der tienden ; tiendrecht ;
loting om den tienden man.
Decime, de tiende toon van den grondtoon afgerekend.
Decime, tiende gedeelte van den franc.
decimeeren, loten out den tienden man, zoodat van elke
tien een gestraft wordt (betwelk bij voorkomende muiterij en oproer van een geheel korps somtijds plaats
heeft) ; ook in 't alg. : sterk dunnen, aanmerkelijk verminderen (ni. de bevolking, gelijk bij pestziekte, cholera enz.)
Decimeter, een tiende meter of el = 1 palm.
decipieeren, misleiden, bedriegen.
decipimur specie recti, wij worden hedrogen door den
schijn van het goede.
Decisie, beslissing, besluit ; rechterlijke uitspraak.
decisief, beslissend, stellig.
Decistere, een tiende stere of wisse = 100 kub. palm.
Declamatie, kunstmatige mondelinge voordracht, de kunst
om schoon te lezen of voor te dragen ; (ook .) gezwollen voordracht, woordenpraal.
Declametor, kunstmatig spreker ; (ook .) hoogdravend redenaar.
Declamaterium, redenaarsoefening, kunstmatige voordracht ; vers dat met afwisselende begeleiding van muziek wordt opgezegd.
declameeren, kunstmatig voordragen, met smaak en nitdrukking lets mondeling voordragen; (ook .) uitvaren,
kraehtig lostrekken tegen....
Declaratie, verklaring, bekendmaking; aangifte van koopwaren of goederen aan tolkantoren enz. ; het bewijs diet
aangifte ; (ook wel :) liefdesverklaring.
Peclaratibn d'ampur) ; liefdesverklaring.
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declareeren—Decouverte

declareeren, verklaren, zijn besluit openbaar maken ;
waren of goederen bij het kantoor aangeven.

Déclassé, aan lager wal geraakt individu.
Declinitie, afwijking, inz. der magneetnaald ; woordbuiging (in de spraakkunst) ; (fig.) afwijzing van een verzoek ; het in-minachting-brengen.

declineeren, van de hand wijzen ; een woord verbuigen ;
(fig.) in minachting brengen, verkleinen. (drank.

Decoct, decOctum, afkooksel (inz. van kruiden), kruidenDecoctie, of koking.
Decolldtie, onthalzing, onthoofding.
decolleeren, onthalzen, onthoofden.
(dragen.
decolleteeren (zich) den hals en de schouders te ver bloot
decoloreeren, ontkleuren : verschieten, verbleeken.
de commode et incommode, omtrent het voor- en nadeel.
decomponeeren, uit elkander nemen, ontleden, ontmengen, de bestanddeelen vaneenscheiden.

decomponibel, ontleedbaar, ontbindbaar.
Decompositie, ontbinding, scheiding, oplossing.
Decompte, korting, aftrek van een rekening.
decompteeren, aftrekken, korten, in mindering brengen.
de concert, eenparig, met gemeen overleg, met wederzijdsch goedvinden en medewerking.

deconcerteeren, verlegen maken, van zijn stuk brengen;
(een voornemen) verijdelen ; dwarsboomen.
Deconfitiire, volkomen nederlaag ; volslagen onvermogen
om te betalen.
de congruo, naar billijkheid.
decontenanceeren, in de war brengen, bedremmeld maken.
Decorateur, tooneelschilder, tooneelversierder.
Decordtie, versiering, tooneelversiering ; ordeteeken.
decoreeren, versieren, met een ordelint beschenken ; een
gedecoreerde, iemand die een ordelint, eerekruis draagt.
Decorum, het welvoegliike, gebruikelijke ; het decorum
bewaren, zijn fatsoen houden.
decoupeeren, in stukken snijden ; getand maken ; voorsnijden (aan tafel).
decourageeren, ontmoedigen; den lust benemen.
Decouragement, ontmoediging.
Decourt, korting op eene rekening of factuur,
decous0, onsamenhangend.
DeCQuverte, ontdekking,

decouvreeren—defailleeren
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decouvreeren, ontdekken, openbaren.
decrediteeren, achting, vertrouwen, krediet doen verliezen.
Decreet, besluit, rechts- of raadsbesluit; verordening der
Decrement, het afnemen, verval. (overheid.
Decrepitatie, knettering van sommige zouten op het vuur.
ddcrepiteeren, knetteren, aan stukken knappen, met een
pof uiteenspringen (gelijk keukenzout op het vuur).

Decrepitude, afgeleefdheid ; bouwvalligheid, verval.
decrescendo, afnemend, allengs van den sterken tot den
zachten toon overgaand.

Decresantie, afneming, vermindering.
Decretalen, pauselijke besluiten of kerkelijke vraagstukken, door bisschoppen geopperd.

decreteeren, gerechteNk besluiten, vaststellen ; bevelen.
Decretist, leeraar van het kerkrecht.
decrotteeren, reinigen, schoonmaken, poetsen.
Decrotteur, schoenpoetser.
Decrottoir, schraapijzer, werktuig bij de deuren om de
voetbekleeding to reinigen.

decrusteeren, ontkorsten, ontschorsen, afschillen.
decupleeren, vertienvoudigen, tienmaal nemen.
Decuplum, het tienvoud.
Decurie, afdeeling van tien.
Decussatie, doorkruising.
decussatim, kruiswijze.
dedaigneeren, versmaden, verachten, niet verwaardigen.
dedaigneus, smadelijk hoonend, geringachtend.
Dedalisch z. Dmedalisch.
de dato, van den dag der uitvaardiging af.
Dêdicatie, opdracht, toewijding.
dediceeren, opdragen, toewijden.
dedit, afgekort ddt. hij heeft gegeven of betaald.
dedommageeren, schadeloos stellen, de schade vergoeden.
Dedommagement, schadeloosstelling, schadevergoeding.
deduceeren, afleiden, bewijzen ; verklaren, openleggen.
Deductie, aftrekking, aftrek van eene som ; grondige uiteenzetting, bewijsvoering.

Deer, hert, rood wild.
de facto, werkelijk, volgens de werkelijkheid, metterdaad;
eigenmachtig, zonder verdere omstandigheden.

defailleeren, in gebreke blpen, den gestelden termtn
verzulinen,
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Defaite—deform

Defaite, nederlaag.
Defalcdtie, afmaaiing; het vooraf-korten, het aftrekken
(van de sons), korting.
defameeren, !lever diffameeren (z. ald.)
Defaut, gebrek ; het niet-verschtjnen voor 't gerecht; vandaar : een vonnis bij defaut.
Defaveur, ongunst, ongenade; geringe prijs.
defavorabel, ongunstig; afkeerig.
Defect, gebrek, fell, mange!, tekort.
defect, onvolledig, onvoltallig; beschadigd.
defecteeren, fouten of gebreken opzoeken en verbeteren.
defectief, gebrekkig, onvolledig, besehadigd.
defendeeren, verdedigen.
Defensie, verdediging, tegenweer; verdedigingsschrift.
defensief, verdedigenderwijs ; beschermend ; defensieve
alliantie, verbond van wederzdsche verdediging.
Defensor, verdediger.
defereeren, aanbrengen, aangeven; een eed opleggen ; den
voorrang toekennen; toegeven.
Deferent, aangever, aanbrenger; afvorderaar van een eed.
Deferentie, insebikkelijkheid, gehoorzaamheid uit achting
Defi, uitdaging, tarting; veetebrief. (en ontzag.
Defiance, mistrouwen, wantrouwen.
deficient, ontbrekend.
Deficientie, gebrek, ontstentenis.
Deficit, tekort (b y. op eene rekening). (hoofd bieden.
defieeren, wantrouwen, mistrouwen; tarten, uitdagen, bet
Defiguratie, misvorming, verminking.
defigureeren, misvormen, verminken.
Defile, nauwe pas, engte ; holle weg.
defileeren, in srnalle gelederen, met klein front optrekken, uit eene engte trekken. (len.
defineeren, beter definieeren, verklaren ; nauwkeurig bepaDefinitie, juiste bepaling, duidelijke omschrijving.
definitief, afdoend, beslissend, onherroepelijk ; d. tractaat, slotverdrag.
Defiagratie, het uitbranden, reinigen door het vuur.
deflecteeren, afwenden ; afwijken, inz. van lichtstralen.
Defloratie, ontbloeming; schending, verkrachting; ontmaagding. (den.
defloreeren, onteeren, scbenden, verkrachten; ontmaagdefOrm, wanstaltiF, misvormd,
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deformeeren, misvormen, mismaken, verminken.
Deformiteit, mismaaktheid, wanstaltigheid.
Defraudant, belastingontduiker, smokkelaar.
Defraudatie, sluikhandel, verborgen bedrog.
defraudeeren, sruokkelen, het land te kort doen door de
in- of uitgaande rechten te ontduiken.
(betalen.
defrayeeren, vrijhouden, iemands vertering, reiskosten enz.
defricheeren, ontginnen, braakland bebouwbaar maken.
de front, van voren ; op eene rij, naast elkander.
Defterdar, grootschatmeester, minister van financien bij
de Tnrken.
Deffinctus, defuncta. afgestorvene, overledene.
degage, gedegageerd, vrij ongedwongen, vrijmoedig,
degageeren, ontslaan, vrij- of losmaken.
deganteeren, (zich), de handschoenen nittrekken.
degarneeren, het boordsel, belegsel of versiersel afnemen ; het huisraad wegnemen ; (eene vesting) van manschap, geschut enz. ontblooten.
Degeneratie, ontaarding ; verbastering.
degenereeren, ontaarden, slechter worden, verwilderen.
deg luteeren, doorslikken.
Degoat, walging, afkeer, tegenziu.
degoutant, walglijk, afkeerwekkend; onuitstaanbaar.
degouteeren, tegenzin, af keen inboezemen ; walgen, ergeren.
de grace! eilieve I wat ik u bidden mag! met uw verlof!
Degradatie, verlaging, ontzetting van een post.
degradeeren, verlagen, van ambt of waardigheid ontzetten, een lageren rang geven.
de gravi causa, our gewichtige reden(en).
deguiseeren, vermommen, verkleeden, onkenbaar maken;
verbergen, verbloemen.
Degustatie, het proeven.
degusteeren, proeven; uitvorschen. (niet te twisten.
de giistibus non est disputandum, over den smaak valt
de hodierne die, van den huidigen dag af.
DehOrs, buitenzijde ; uiterlijke welvoeglijkheid.
DehortAtie, ontrading, afrading.
deificeeren, vergoden.
Dei gratia, door Gods genade (vOor vorstelijke titels).
de indiistria, met overleg, — opzet ; met vlijt.
Deisme, geloof aan het bestaan van een God, zonder eene
openbarinv te erkennen,
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Deist—Del icatesse

Deist, godbelijder, die aan geene openbaring gelooft.
Dejectie, uitstooting, verstooting.
dejeu neeren, ontbijten.
Dejeuner, Dejeune, ontbijt ; dejeuner a la fourchette,
vorkontbijt, koud voormiddageten ; d. dinatoire (Hever :
d -diner), middagontbijt, groot onthijt, dat de plaats van
middagmaal moet vervangen.

de Ore, van rechtswege.
del., afkorting van delinedvit (z. dat woord).
delabreeren, aan stukken scheuren ; bederven, ontreddeyen, onbruikbaar maken.

Delai, uitstel, verwijl, termijn.
Delassement, verkwikking, ontspanning.
Delitie, heimelijke aanklacht, aanbrenging bij de overheid,
verklikking.

Deldtor, aanbrenger, verklikker.
del crëdere, op trouw en geloof, op krediet ; borgtocht
bij verkoop van goederen, bij wisselzaken.

dole, delg uit ; deledtur, men delge uit, neme weg (nl.
letters en woorden op drukproeven, bij verkorting dr.)
delectdndo pariterque monendo, door te gelijk vermaak
en leering te verschaffen.

Delectdtie verlustiging, uitspanning, verkwikking.
delecteeren, vermaken, verheugen, verlustigen.
Delegaat, afgevaardigde.
Delegitie, afvaardiging ; overwijzing eener schuld.
delegeeren, afzenden, afvaardigen ; overdragen, overwijzen
(bv. een recht, eene schuld).

delenda Carthago, „Carthago moet verwoest worden" (de
woorden waarmee Cato al zijne redevoeringen sloot) ;
oneig.: zaak waarop men steeds terugkomt.
Deleniment, verzachtingsmiddel; lief koozing.
deletdrisch, doodend, vergiftigend, verwoestend.
delberdndum : ad d. nemen, in overweging nemen.
Deliberdtie, beraadslaging, overweging.
delibereeren, beraadslagen, overleggen.
deliberdto, vastberaden.
delicaat, teeder ; weekelijk ; kiesch ; welsmakend ; (ook ,)
denkelijk, netelig, moeilijk, hachelijk.
delicdto, teeder, zacht, roerend.
Delicatësse, teederheid ; lekkernij, lekkerbeetje ; netheid,
sierlijkheid; vertroetetheid; kieschbeid, heuschheid,
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Delice, geneugte, vermaak, lust, genot, wellust.
delicious, kostelijk, overheerlijk, bekoorlijk, hoogst aangenaam of aanvallig ; zeer lekker.

Delict of Delictum, wanbedrijf, euveldaad.
Deligatie, verbinding.
Delimatie, afvijling.
Delimitatie, grensbepaling.
delimiteeren, afgrenzen, de grenzen bepalen.
Deliniatie, teekening, schets, plan, grondteekening.
delineavit, (afgekort del.) hij heeft het geteekend.
Delinquent, overtreder, boosdoener ; arme zondaar.
deliquescent, vervloeiend, wegsmeltend.
Deliratie of Delirium, waanzin, geestverwarring; delirium tremens, zuipers-waanzin, dronkaards-beroerte.
delireeren, ijlen, raaskalleu.
Delirium, z. Deliratie.
Delivrance, bevrijding, verlossing.
delivreeren, bevrijden, verlossen.
delogeeren, verdrijven, uit de woning verjagen ; verhuizen.
deloyaal, onredelijk; woordbreukig, niet rechtschapen.
Delta, naam van de Grieksche D (4), en daarom ook
van het land aan de monden der rivieren, als zij in 2
of weer armen verdeeld in zee vallen, inz. het eiland,
door de Nijlmonden aan de Middellandsche zee gevormd.
Deltametaal, mengsel van koper, tin en ijzer.
deltavormig, driehoekig.
deludeeren, bespotten, voor den gek houden.
Deluge, zondvloed; aprés nous le deluge, na ons mag
gebeuren wat er wil.
Delitsie, bespotting; bedotting, misleiding.
Demagogie, volksleiding ; (het streven naar) heerschappij,
eene volkspartij ; volksverleiding.
demagegisch, volksleidend ; volksverleidend ; als deniagoog.
Demagoog, volksleider, aanvoerder eener volkspartij; (ook
wel :) oproerstoker, stokebrand, opruier.
Demandatie, opdracht, last.
demandeeren, toevertrouwen, opdragen ; (ook:) vragen.
demanteleeren, ontmantelen, de werken eener vesting
slechten.
Demarcitie, begrenzing, afpaling; demarcatie-lijn, grens10n, acheidslinie i demarcatie-troepen, grenstroepen.
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Demarches—democretisch

Demarches, maatregelen ; demarches maken, stappen
doen, pogingen aanwenden, maatregelen nemen.

demasqueeren, ontmaskeren, de mom afnemen.
Demele, kleine twist, kibbelpartil ; haspelaq.
demeneeren, ontwarren, verwarde zaken uiteendoen, ophelderen.

demembreeren, de leden van een lichaam vaneenscheiden,
van elkander schetrren; verbrokkelen.

Demembrement, verdeeling, verbrokkeling.
demenageeren, verhuizen.
Demënce, beter Dementie, krankzinnigheid.
demeneeren (rich) hevige, wilde gebaren maken.
Dementi, logenstraffing; iemand een dementi geven,
iemands bewering voor een leugen nitmaken; zich een
dementi geven, zich tegenspreken, zijn woord terugnemen of niet houden.

Demerent, een verdienstelijk persoon.
demeubleeren, het huisraad wegnemen, ontruimen.
demi, half: a demi, ten halve; demi-fortune, rijtuig met
een paard, eenspan ; demi-mesfire, halve, gebrekkige
maatregel; demi-monde, half-fatsoenlijke stand, waarbij
't met eerbaarheid en goede zeden zoo nauw niet genomen wordt (z. onder dame); demi-relief, half verheven
week; demi-rond, halve cirkel, halfrond.
Demijohn, z. v.a. dame-jeanne.
Demissie, vriendelijkheid jegens 'geringeren, bescheidenheid; (ook :) afdanking, ontslag uit een ambt (voor dit
laatste beter Dimissie).
Demi-teinte, halfschaduw (bij plaatsnijders) ; middelkleur,
halve tint (bij schilders).
Demi-tour, halve wending, half links of half rechts.
Demiurg. kunstenaar, werkmeester ; volksleider.
(wapening.
Demi-volte, halve zwenking.
Demobilisatie, terugbrenging op den voet van vrede, ontdemobiliseeren, ontwapenen, op den voet van vrede stellen ; roerende goederen voor onroerend verklaren.
Democraat, aanhanger der volksregeering, vrijburger.
Democratie, volksregeering, republiek met regenten door
en uit bet y olk gekozen.
Democratisme, zucht tot —, gehechtheid aan de volksregeering. (hoorend.
Uemocratisch, vrijburgerlijk, tot (le volksregeerin; be-
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Democriet, iemand die de wereld van hare lachwekkende
zijde beschouwt ; vriend van gezellige vreugde.

Demoiselle, juffrouw, jongedochter.
demolieeren, slechten, sloopen, of breken.
Demolitie, Demoliseering, slooping, omverwerping.
Demon z. Daemon.
DemonetisAtie, het buiten-omloop brengen, buiten-koersstellen van munten of papiergeld.

Demonstrdtie, bewijs, betoog ; houding van aanvai, dreigende houding; het openharen van een zeker oognterk
of gevoelen door volksbewegingen, optochten bij fakkellicht, kattenmuziek, adressen enz.
demonstratief. aanwijzend ; bewijzend, overtuigend ; hondig.
demonstreeren, betoogen, voor oogen leggen ; ad Oculum
of ad Oculos demonstreeren, zonneklaar bewijzen.
demonteeren, nit den zadel lichten ; weerloos, ontruikbaar maken ; nit elkander nemen (een werktuig, machine).
Demoralisatie, zedenverbastering, ontaarding der zeden.
demoraliseeren, onzedelijk waken, bederven.
de mOrtuis nil nisi bêne, van de dooden moet men pieta
dan goed spreken.
Demos, y olk; dernOtisch schrift, volksschrift, het gewone
Egyptische letterschrift.
demoveeren, wegruimen ; afzetten.
Dendrius, Romeinsche zilvermunt.
denationaliseeren, van den volksaard berooven.
denaturaliseeren, (iemand) het burgerrecht onttrekken.
denatureeren, ontaarden, verbasteren.
Denatus, gestorven, gestorvene.
Dendrieten, steepen met of beeldingen van boomers en
struiken. (kunde.
Dendrographie, —Iogie, beschrijving der bowmen, boomDendrometer, boommeter.
Dendrometrie, boommeetkunst.
Denegdtie, loochening, ontkenning.
denegeeren, loochenen, ontkennen.
Denier, penning, een kleine Fransche munt.
DenigrAtie, zwartmaking, belastering, schending van den
goeden naam.
Denomindtie, het noemen of aanduiden door een gepasten naam, benaming, naatu,

1 42 denomineeren—depenseeren
denomineeren, bij name noemen (inz. in eene acte, vondenonceeren = denuncideren, (z. ald.) [nis enz.)
Denouement, ontknooping.
de nevo, opnieuw.
Denree, levensmiddelen, eetwaar.
Densiteit, dichtheid, vastheid.
Dentaal-letters, tandletters.
Dentagra, tandpijn, tandjicht.
Dentist, tandmeester.
Dentitie, het tandenkrijgen.
Den udatie, ontblooting.
Denunciant, aangever, aanbrenger (bij 't gerecht).
Denuncidtie, aangifte, aanwijzing, verklikkerij.
denuncideren, bij het gerecht aangeven, aanbrengen.
Deo dicatus, Gode gewijd.
Deo favente, met Gods gunst.
Deo grdtias, God (zij) dank.
Deo ignoto, aan den onbekenden God.
Deo juvante, met Gods hulp. (ping uitspreken.
deopteeren, kiezen, bij eene verkiezing mine stem of meeDeo volente, met Gods wil.
depaqueteeren, uitpakken.
Departement, ambts- of werkkring, vak, bedrijf, beheer;
bevoegdheid; naam der verschillende afdeehngen van
de staatszaken, onder de ministers verdeeld, zooals
departement van oorlog, van justitie enz. ; landsafdeeling, gewest; afdeeling van eene maatschappij, b y. van
't Nut van 't Algemeen.
departementaal, wat de departementen betreft.
Departitie, verdeeling
depasseeren, voorbijgaan, te boven gaan ; overschrijden,
te buiten gaan (bv. zijne orders).
Depdche, brief, boodschap, die spoed vereischt, ambtsbericht; verordening der regeering en bericht aan deze,
staatsbrief; telegraphisch bericht, telegram.
dependeeren, snel afvaardigen ; bespoedigen, verhaasten.
Depeculaat, Depeculdtie, kasdiefstal, diefstal aan de kas
dependeeren, of hangers, of hankelijk zijn. (gepleegd.
dependent, of hankelijk.
Dependentie, of hankelijkheid.
Depense, uitgave (inz. noodelooze), onkosten, vertering,
depenseeren, uitgeven, verteren; verkwisten,
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depeupleeren, ontvolken.
Depilatie, ontharing; kaalheid.
Depit, spijt, ergernis, hartzeer, wrevel, wrok.
deplaceeren, verplaatsen ; misplaatsen; verdrijven, aftet=
ten, een post ontnemen.

Deplaisir, verdriet, misnoegen.
de piano, met gemak, zonder moeite.
Deplantatie, verplanting, verzetting.
deplanteeren, verplanten, verzetten.
deplorabel, betreurenswaardig, jammerlft.
depioreeren, betreuren, beschreien, bejammeren.
deployeeren, ontvouwen, uiteenslaan ; (fig.) aan den dag
leggen, ten toon spreiden 3 (biej de troepen) ontwikkelen.

Deployeer-pas, snelpas bij de ontwikkeling van een gesloten troep.

(rechterlijk getuigen.

deponeeren, nederleggen, in bewaring geven; (ook :) geDeponent, in-bewaring-gever; (ook .) getuige.
Depopulatie, ontvolking ; afneming der bevolking.
Deport, verschil in effectenkoers bij tijdaffaires, als de
koers lager is geworden ; vgl. report.
Deport6tie, uitbanning, vervoer naar eene straf kolonie.
deporteeren, verbannen, naar een bepaald oord als ballingplaats brengen ; gedeporteerde, balling.
Depositair, Depositaris, bewaarder, vertrouwd persoon,
bij wien lets ter bewaring wordt nedergelegd.

Depositie, afzetting, nederlegging ter bewaring ; (ook :)
getuigenis, getuigeverkhriag.

DepOsito-bank, bevvaarbank,' de kapitalen tegen matige
interesten in bewaring neemt.

Depositeur, depositor, hij die iets in bewaring geeft.
Dep6situm, (pl. depOsita), het aanvertrouwde goed.
depossedeeren, uit het bezit stooten.
Depot, het ter bewaring gegeven goed ; de bewaarplaats,
stapel- of verzamelplaats van koopmansgoed, magazijn ;
(bij de militairen:) de aanvullingsmanschappen ; het
aanvullingsmagaz01, de bewaarplaats van alierlei krijgs.
behoeften enz. ; kook :) bezinksel, afzetsel in vochten.
DepOt-houder, verkooper uit een hem toevertrouwden
warenvoorraad voor rekening des eigenaars.
Depravátie, bederf, verslimmering.
Deprecatie, of bidding.
Depreciatie, enz., z. Depretiatie, ens.

144 deprehendeeren—derogeeren
deprehendeeren, vatten, betrappen.
Deprehensie, aanhouding, betrapping.
Depressie, onderdrukking, nederdrukking ; (fig.) bedruktheid ; laagland beneden de zeespiegel ; lage barometerstand of gebied van geringe luchtdrukking.
Depretidtie, waardeverlaging, geringschatting.
depretieeren, vernederen, te gering schatten.
Depri, (bij een belastingkantoor) schriftelijk opgave der
waren, die men buitenslands verkoopt of doorvoert.
deprimeeren, onderdrukken, nederdrukken.
Deprivdtie, berooving, ontzetting.
depriveeren, berooven. [met die woorden begint).
de profundis, uit de diepten (naam van een boetspalm, die
Deputaat, afgevaardigde.
DeputAtie, afvaardiging, bezending ; de afgevaardigden.
Deputdtus, z. Gedeputeerde.
(ger.
Depute, deputy, afgevaardigde, inz. volksvertegenwoordideputeeren, afvaardigen ; afzenden.
deracineeren, ontwortelen, uitroeien.
deracineeren, uit het spoor loopen, ontsporen.
Deraillement, ontsporing.
deraison ndbel, onredelijk.
(len.
deraisonneeren, onverstandig spreken ; ongerijmd oordeeDeraisonnement, onverstandig gepraat. (men.
derangeeren, in wanorde brengen ; storen, ongelegen koDerangement, stoornis, wanorde.
Derby-race, wedren te Epsom op Woensdag vOor Pinksteren.
derideeren, uitlachen, bespotten.
de rigore juris, naar de gestrengheid der wet.
de rigeur zijn, volstrekt noodzakelijk, stipt in acht te
derisoir, bespottend, smadend. (nemen zijn.
Derivdtie, afleiding, afstamming.
derideeren, afleiden, afstammen.
Derisie, bespotting, het belachen, uitlachen.
Dermatologie, leer der huid.
(nende.
dermoplastisch, tot vorming, tot onderhoud der huid dieDbrobe, geheim ; b y. escalier derobe, geheime trap ; porte
derobee, geheime deur.
derobeeren, ontvreemden, heimelijk wegnemen.
Derogatie, afbreuk ; krenking, inbreuk ; afschaffing.
derogeeren, af breuk doen, benadeelen ; inbreuk waken ;
opheffen,
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Deroute, verwarde onordeNke vlucht, nederlaag.
(monnik.
Derriere, achterste.
Dervis of Dervisch, arme Mohammedaansche kloosterdesabuseeren, uit de dwaling helpen.
desaccordeeren, niet stemmen ; niet overeenstemmen.
desagredbel, onaangenaam.
Desagrement, onaangenaamheid, verdrietigheid.
de saison, van pas, ter suede, to juister tijd.
desallieeren (zich), beneden zijn stand trouwen.
desappointeeren, teleurstellen.
Desapprobdtie, of keuring.
desapprobeeren of desapprouveeren, afkeuren.
Desappropriatie, afstand van eigendom, bezitverzaking.
desarmeeren, ontwapenen.
desassorteeren, samenbehoorende dingen vaneenscheiden,
allerlei ondereenmengen. (heid.
Ddsaster, rampspoed, onheil, slag, groote wederwaardigdesastreus, rampspoedig.
Desavantage, verlies, schade, nadeel.
desavantageus, nadeelig ; ongunstig.
D saveu, ontkenning, loochening.
desavoueeren, looclienen ; herroepen, niet erkennen.
Descendenten, afstammelingen.
Descenddntie, afstamming, nakomelingschap.
Desdnsie, nederdaling, afdaling ; ondergang.
describeeren, beschrijven.
Descriptie, besehrijving.
descriptief, beschrij v en d.
Desemballage, ontpakking, uitpakking.
desemballeeren, uitpakken, ontpakken (koopmanswaren).
desembarqueeren, weder ontschepen.
desennuyeeren, de verveling verdrijven, opvroolijken.
deserteeren, wegloopen, heimelijk zijn vaandel verlaten,
zich wegpakken.
Deserteur, overlooper, weglooper ; overlooper naar den
vijand ; afvallige.
Desêrtie, het overloopen naar den vijand ; het heimelijk
wegloopen van zijn vaandel ; verlating (inz. van een der
echtgenooten).
Deservieten, het loon eens zaakvoerders of pleitbezorgers.
Deshabille, ochtendgewaad, huisgewaad.
deshonndt, onwelvoeglijk, onfatsoenlijk, onkieseh.
TWAALFDE DRUK.
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Deshonneur—Despoliitie

Deshonneur, oneer, schande.
deshonordbel, begem enswaard.
Desideratum, Desideraat, iets dat begeerd wordt doch
Hirt voorhanden is; vereischte ; gaping.

Desiderium plum (pl. pia desideria), vrome wensch.
Designatie, besteraming ; beteekening ; voorloopige benoeming.

designeeren, bestemmen, beteekenen, aanwijzen ; iemand
tot iets bij voorraad benoemen.
Desinentie, uitgang (van een woord).
Desinfecteeren, van smetstof zuiveren, ontsmetten,
desinfectie, reiniging van smetstof, ontsmetting.
DesinfectOrium, inricliting ter ontsmetting.
desirdbel, wenschenswaard, wenschelijk.
desireus, begeerig. (ven, laten varen, afzien.
desisteeren, afstaan, aflaten (van iets); ophouden, opgedesobedieeren, ongehoorzaam zijn.
Dêsobligeance, onvriendelijkheid, ongedienstigheid.
desobligeante, smal rijtuig voor den persoon.
Desoeuvrement, ledigheid, werkeloosheid.
desolaat, verlaten, woest ; treurig, troosteloos; ellendig;
desolate boedel, onbeheerde boedel.
desolant, bedroevend ; lastig, hoogst vervelend.
Desoldtie, verwoesting; groote droefheid, troosteloosheid.
desoleeren, verwoesten ; bedroeven, krenken.
DesOrder, wanorde; buitensporigheid, zedeloosheid.
Desorganisatie, ontbinding, ontaarding ; ontstemming.
desorganiseeren, ontbinden ; in wanorde brengen, beroeren, ontsternmen, tweedracht zaaien.
desorienteeren, van den rechten weg afleiden, het spoor
hijster maken ; in de war brengen ; verlegen maken.
Desoxydatie of desoxygenatie, bevrijding of berooving
van zuurstof, ontzuring.
desoxydeeren of desoxygeneeren, van zuurstof berooven,
de zuurstof wegnemen, nitdrijven.
Despkt, verachting, smaacl, minachting.
Despecteeren, verachten, sniaden, geringschatten.
desperaat, wanhopig ; radeloos, vertwijfeld.
Desperado, wanhopige waaghals ; roover, revolutionair.
Desperatie, wanhoop, radeloosheid, vertwijfeling.
despereeren, wanhopen, vertwijfelen, radeloos zijn.
Despoliatie, berooving, plundering.
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Desponsatie, ondertrouw, plechtige verloving.
Despoot, willekeurig vorst, zelfheerscher, dwingeland.
Despotie, willekeurige heerschappij. (nisch.
despotiek, despOtisch, willekeurig en eigenmachtig, tiranDespotisme, eigendunkelijke heerschappij, dwingelandij.
Dessa, dorp op Java.
Dessein, voornemen, oogmerk, opzet ; ontwerp, schets.
Dessendiaan, druklettersoort (van 10 punten) tusschen
mediaan en garmond.
Dessert, nagerecht, laatste tafelgerecht.
Desservant, beter deservant, waarnemend geestelijke.
Dessin, teekening, schets, ontwerp ; patroon, model.
Dessinateur, patroonteekenaar.
dessineeren, ontwerpen, teekenen.

destilleeren, a. distilleeren.
Destin, noodlot.
Destindtie, bestemming, plaats der bestemming.
destineeren, bestemmen; verordenen, beschikken.
destitueeren, afzetten, van post of ambt ontzetten.
Destitidie, afzetting, ontzetting, ontslag.
DestrOctie, verwoesting, vernieling.
destructiet, vernielend, verwoestend.
destrueeren, vernielen, omverhalen, nederrukken.
desultdrisch, afspringend, niet bij de zaak blijvend.
desunieeren, oneens waken, verdeelen.
desunt caetera, de rest ontbreekt.
detacheeren, afzonderen en afzenden ; losmaken.
Detachement, afgezonden troep of commando soldaten.
Detail, pl Details, het bijzondere, omstandige van iets,
bijomstandigheden, btjzonderheden, kleinigheden ; en d.,
omstandig, uitvoerig, haarfijn (bv. vertellen); in 't klein,
bij 't stuk, bij de el, maat enz. (verkoopen).

Detailhandel, kleinhandel, kramerti. (ven.
detailleeren uiteenzetten, omstandig verhalen of beschrijDetailleur, kleinhandelaar.
Detectie, ontdekking, blootlegging.
Detective, spion der geheime politie (in Londen).
de to fdbula narratur, gij zijt de man dezer historie,
dat geldt, dat betreft u.

deteneeren, z. detineeren.
Detentie, opsluiting, hechtenis,
Detentie-huis, gevangenhuis.
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detergeeren, afwisschen, reinigen.
Deterioratie, verergerde toestand eener zaak, verval.
determine bel, bepaalbaar.
Determinatie, bepaling ; beschikking ; besluit.
determi flatlet, bepalend.
determineeren, bepalen, vaststellen ; besluiten ; beschikken ; (ook :) overhalen, overreden.

Determinisme, leer der voorbeschikking.
detergeeren, opgraven, opdelven ; (fig.) opsporen, uitvorschen ; (ook :) afschrikken.

detestabel, verfoeielijk, gruwelijk.
detesteeren, verfoeien ; verwenschen.
detineeren, tegenhouden, gevangenhouden.
Detonatie, het valschzingen ; de ontploffing.
detoneeren, valsch zingen ; ontploffen.
detorqueeren, verdraaien, een anderen, gedwongen zin
geven ; afwenden, afwerpen (b y . de schuld op een ander).

Detour, omweg, bocht; (fig.) uitvlucht, voorwendsel,
draaierij.

detourneeren, afwenden, doen afdwalen ; van richting

veranderen, afleiden, doen afwijken. (afgetrokken.

Detract, wat er van een buitenslands viand verniogen wordt
Detracteur, lasteraar, kwaadspreker, achterklapper.
Detractie, aftrek, of korting ; (ook ;) eerroof, laster.
detraheeren, aftrekken, of korten ; (ook .) belasteren.
Detrempe, waterverf, waterteekening.
Detresse, flood, angst, verlegenheid.
detrimenteus, scbadelijk, nadeelig. (ziekelijke organen.
Detritus, overbl)jfselen, puin ; afgewreven producten van
detrompeeren, de dwaling benemen, uit den droom helpen.
detroneeren, onttronen.
de trop, to veel, overbodig.
Mt°, ditto, (beter, maar minder in gebruik dan dito),
hetzelfde, het vroeger genoemde ; desgelijks, evenzeer.

detur, het worde gegeven.
Deux ex machina, letterlijk : God uit de (tooneel-)machine, d. i. de onverwachte verscbijning van een persoon, die aan een ingewikkelde zaak een gelukkige wending geeft.
Deuterogamfe, tweede echt. (boek.
Deuteronemium, tweede wetgeving, naam van Mozes' vijfde
deux a deux, twee aau twee.
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devaliseeren, plunderen, uitschudden.
DevalvAtie, verlaging van de waarde eener munt ; bet ongangbaar maken eener munt ; (ook :) bet versterf van
een goed of recht.

devalveeren, (munten), huiten koers stellen, in waarde
verminderen.

devanceeren, vooruitgaan, voorbijstreven.
Devastätie, verwoesting, vernieling.
devasteeren, verwoesten vernielen, ornkeeren.
developpeeren, ontwikkelen, ophelderen.
Developpement, ontwikkeling.
de vërbis ad verbera, van woorden tot slagen.
de vërbo ad vdrbum, 1, an woord tot wooed.
Devergondage, schaamteloosheid.
DeversOrium, herberg, tapperij.
devesteeren, ontkleeden ; van de priesterlijke bekleeding
of bisschoppelijke beleening berooven.

Devestituur, berooving, intrekking dier waardigheid.
Devidtie, afwijking (eens lichaams van zijne baan), afdwaling, verzeiling.

devieeren, van den rechten weg afwijken, verzeilen.
Devies, zinspreuk, gedenk-, lijfspreuk ; (ook ;) een wissel
op eene buitenlandsche wisselplaats.

de visu, omdat men het zelf gezien heeft.
Devoir, plicht ; devoirs, huiswerk voor de school.
Devolutie, overgang, versterf van een goed of recht.
devolveeren, (eig.) afrollen; op een ander vervallen of
overerven. (vroom, schijnheilig.

devoot, vroom, godvruchtig; ootmoedig; (ook wel :) fijndevoreeren, verslinden, doorzwelgen.
DevOten, de vromen ; de fijnen, overrechtzinnigen.
DevOtie, vroomheid, godvruchtigheid ; eerbied ; (oolc,) volkomen overgave van zich zelven, innige gehechtheid (fr.

Devouement).
Dew, dauw.
dexiogrAphisch, van de linker-, naar de rechterhand gegeschreven.

Dexteriteit, behendigheid, handigheid, vaardigheid.
Dextrine, gomachtige stof in 't hulsel van ieder zetmeelbolletje ; (ook :) eene stroop uit aardappelen.

DextrOse, druivensuiker.
Dey, (eig. zendeling ter oproeping tot den heiligen oor-
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log) oude titel der beheerschers van Algiers (later in
dien van Pasja veranderd).
Diabetes, bevel ; pisvloed ; suikerziekte.
Didble, DiabOlus, de duivel.
diabeiisch duivelsch, duivelachtig.
diaboliseeren, razen en tieren ; beduivelen.
Diaconie, kerkelijk armbestuur ; de gezainenNke armverzorgers of diakenen. Diaconus, z. Diaken.
Diadeem, koninkhjke wrong of voorhoofdsband ; kroon ;
zeker vrouwel;jk haartooisel.
Diagnose, Diagnosis, onderscheiding, inz. der ziekten
naar hare kenteekenen.
Diagnostiek, de kunst om ziekten te onderscheiden en
te beoordeelen. (dwars.
Diagonaal, hoekpuntsltin ; diagonaal, overhoeksch, overDiagonals, fijn gestreepte wollen stoffen, die dicht gekeperd zijn en schuinsche inslag hebben. (der.
Diagram, schets, ontwerp, lijnteekening ; vijflijnige toonladDidken (Diaconus), kerkelijk armverzorger.
Diakenes, ziekenverpleegster.
Dialect, tongval.
Dialecticus, geleerde redetwister.
Dialectiek, verstandsleer, denkkunst ; wetenschappelijke
twist- of disputeerkunst.
dialegisch, bij wijze van samenspraak.
dialogiseeren, in den gesprekvorm inkleeden.
Dialoog, samenspraak, onderhoud, gesprek.
Diamagnetisme, afstootende werking van den magneet.
Diamánt, hardste, dichtste, doorzichtigste, schitterendste en
kostbaarste edelsteen ; de kleinste der druklettersoorten.
Diameter, middellijn, doorsnede.
Diana, de jachtgodin, maangodin; zilver.
diantre I drommels I duivels I voor den drommel !
Diapason, omvang van een stem of instrument stemvork;
d. normal, normale stemming der muziekinstrumenten.
Diapdlm, bekende zalf uit het halfglazige eerste loodoxyde,
olijfolie en water bereid.
diaphaan, doorschijnend.
Diaphanorama, doorschijnende sehilderij.
Diaphonie, wanklank, ontstemming.
Diaphoresis, het doorzijpelen, de zweetdrijving.
Diaphrigmas middelrif, middelsehot.
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Didrium, dagboek, koopmans-kladboek.
Diarrhea, Diarrhde, buikloop, loslijvigheid.
Diaspora, tusschen andersdenkenden verstrooid wonende
leden van een kerkgenootschap.

Diastole, verlenging, hartverwijding.
diathermaan warmtestralen doorlatende.
diatönische ladder of schaai, die voor het toonstelsel
aangegeven klankladder.

Diatribe geleerde uiteenzetting, schoolsche verhandeling;
inz. bittere, hevige critiek ; hekelschrift.

Diavolo, duivel, verduiveld.
dic cur hie ? zeg, waarom zijt gij bier ? denk aan uwe
bestemming.

Dicta, uitspraken, plaatsen, aanhalingen uit geschriften.
Dictaat, het ter naschrijving voorgezegd stuk.
Dictator, opperst regeeringspersoon in het oude Rome;
onbepaald gezaghebber in dagen van staatsgevaar.

dictatoriaal, dictatOrisch, gebiedend, eigenrnachtig.
Dictatuur, waardigheid van dictator.
dicteeren, in de pen geven, voorzeggen ter naschrijving;
(ook ;) opleggen, toewijzen, b y . eene straf.

Dictie, bijzondere wijze van uitdrukking, van voordracht;
(ook :) bijzondere schrijftrant, stijl.
Dictionnaire, (eig. dictionary,) woordenboek ; d. de poche,
d. portatif, zakwoordenboek.
dictum, factum, gezegd, gedaan.
Didactiek, leer-, onderwijskunst.
diddctisch, leerend, onderrichtend; d. gedicht, leerdicht.
Didaskalia, leeringen, onderrichtingen.
didaskalisch, leerend, onderwijzend.
Dieet, levensregeling, gezondheidsverzorging, maathouding
in alles ; inz. eetregel; ziekenkost.
Dies, dag; dies criticus, de beslissende, gewichtige dag
(inz. bij ziekten); dies diem ddcet, de eene dag is de
leermeester van den anderen ; dies pdrdidi, dien dag
heb ik verwaarloosd ; dies natalis, geboortedag ; stichdingsdag.
Dieu, God; Dieu et mon droit, God en mijn recht.
diffamant, lasterlijk, eerroovend.
Diffamdtie, eerroof; smaadrede.
Diffamator, lasteraar, eerroover.
diffameeren, belasteren, beschenden, eerrooven.
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differeeren, verschillen ; uitstellen, verschuiven.
Differend, klein geschil, oneenigheid ; betwiste zaak.
different, verschillend, onderscheiden, ongelijk.
Differentie, on derscheid, verschil ; differentie-handel, bandel met effecten, waarbij deze Diet geleverd worden,
maar alleen de gerezen of gedaalde waarde daarvan ontvangen of vergoed wordt.
differentiaal-tarief, verschillend tarief van inkomende
rechten voor onderscheiden landen ; ook : stelsel bij
spoorwegvrachten, waarbij voor groote afstanden bet
tarief steeds betrekkelijk goedkooper wordt.
Diffdssie, loochening, ontkenning ; diffessie-eed, loochening van een feit under eede ; inz. eed, waarbij men de
echtheid van een handschrift of onderteekening ontkent.
difficiel, moeilijk, lastig ; knorrig ; wonderlijk.
Difficulteit, zwarigheid, moeielijkheid, bedenkelijkheid.
ditficulteeren, zwarigheid maken, bedenkingen opperen.
diffideeren, mistrouwen, twijfelen.
Diffidentie, wantrouwen, twVel.
diffOrm, wanstaltig, mismaakt.
difformeeren, misvormen.
Difformiteit, wanstaltigheid, misvormdheid.
Diffractie, straalbuiging van het licht.
diffundeeren, uitbreiden ; verkwisten.
wijdloopigheid (in spreken en schrijven).
diffuus, wijdloopig, verstrooid.
Digamie, tweede echt.
digereeren, verteren (het voedsel); verkroppen (een boon).
Digêstie, sptjsvertering, verduwing.
Digestief, middel, dat de spijsvertering bevordert.
digitaal, de vingers of de teenen betreffend.
Digitalis, het vingerhoedskruid.
Dignitaris, bezitter van een eerambt of eene geestelijke
waardigheid.
Digniteit, waardigheid, hoog aanzien ; eerambt
dignus est intrare, hij is waardig on; binnen to treden.
Digrassie, afwijking, uitstap of omweg ; buitensporigheid.
Dii majOrum gentium, de oppergoden.
Dii minerum, gentium, de ondergeschikte goden.
Dii penates, huisgoden.
Dikotyledonen, tweelobbige planters.
Dilaceratie, vaneenscheuring.
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dilacereeren, vaneenscheuren, splitsen
dilapidatie, verkwisting, verspilling.
dilapideeren, doorbrengen, verkwisten, verspillen.
Dilatatie, uitzetting, uitbreiding.
dilateeren, uitbreiden, verwijden, uitzetten.
BilAtie, verschuiving, uitstel, termijn.
Dilemma, dubbele sluitrede; keus tusschen twee onaangename dingen; netelige toestand.

Dilettant, kunstliefhebber, kunstvriend.
Diligence, naarstigheid, vlijt; (ook :) snel- of postwagen.
Diligent, naarstig, vlijtig, ijverig; iemand d. verklaren,
verklaren, dat iemand de hem opgedragen task, ofschoon hij die nog to voltooien heeft, niet heeft verwaarloosd.
Diligentie, zorgvuldigheid, vlijt, opmerkzaamheid.
dilogisch, dubbelzinnig.
Dilucidatie, opheldering, verklaring.
DilOdium, tussehenspel (op het tooneel).
dilueeren, afwasschen; verzwakken, verduunen.
Diluentia, verdunningsmiddelen.
diluviaal, aangeslibd.
Diluvium, zondvloed; aangesl'bde grond.
Dimensie, afmeting eens licliaams naar lengte, breedte en
dikte (de 3 dimensien).
dimidatus, gehalveerd, in twee gape deelen verdeeld.
Dimidium, heeft.
diminueeren, verminderen.
diminuendo, allengs verminderend.
DiminCitie, vermindering, aftrek van eene som.
Diminutief, verkleinwoord.
Dimissie, ontslag, afdanking, afscheid. (vgl. demissie).
dimitteeren, ontslaan, afscheid geven, wegzenden.
Dinanderie, allerlei geelkoperwaren (naar de Belgische
stall D i n a n t zoo geheeten).
dinatoire, z. op Dejeuner.
Diner, of Dine, (eng. dinner), middagmaal, middageten.
dineeren, middagmalen, het middagmaal gebruiken.
Dining-room, eetkamer.
Diocesaan, wie tot eene diocees behoort; de bisschop of
de prelaat daarvan
Diocese of diocees, bisschoppelijk gebied, kerspel.
DiOpter, kijkspleet, vizier aan mathematische werktnigen.
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Dioptriek, doorzichtkunde ; leer der lichtstraalbreking.
Diorama, rond doorschijnend kunsttafereel,
Diorthosis, het zetten van verrekte ledematen.
Dioskuren, de tweelingbroeders Castor en Pollux.
Diphtheritis, eigenaardige slijmvliesontsteking van de luchtpij pen en het strottenhoofd.
Diphthong, tweeklank (b y . ou, ui).
Diploma, oorkonde ; benoemings- of aanstellingsbrief.
Diplomaat. staatsman, die de onderlinge betrekkin gen en
wederzijdsche belangen der staten en vorsten kent.
Diplomatie, kunst der staatsonderhandelingen, gezantschapskunst ; (fig.) sluwheid, geslepenheid.
Diplomatiek, oorkondenleer of -kennis.
diplomatisch, —iek, volgens oorkonden ; tot bet gezantschapswerk of de staatsonderhandelingen behoorend.
Dpiosis, verdubbeling van ziekten.
Diptera, tweevleugeligen (in secten).
direct, rechttoe, rechtstreeks, onmiddelbaar ; directe belastingen, de belastingen op den grond, bet beroep enz.
Directeur, bestuurder, eerste opzichter.
Directie, opzicht, bestuur, oppertoezicht, regeering ; richting, strekking.
Directerium, opperst staatsbewind, inz. het directoire,
dat tijdens de Fransche revolutie door de staatsregeling
van 23 Sept. 1795 ingesteld en door Bonaparte op 9
Nov. 1799 weder ontbonden werd.
Directrice, bestuurster, oppertoezienster.
dirigeeren, besturen, schikken, inrichten.
Dirigent, leader, aanvoerder, inz. van een orkest.
dirimeeren, uiteenzetten ; beslissend eindigen.
Diritta, de toonladder.
Disberso, voorschot, uitleg.
discaleeren, afnemen in gewicht, lichter worden.
Discdnt, de hoogste stem, eerste zangstem, sopraan.
Disceptatie, redetwist over eene in onderzoek zijnde vraag.
Discernement, onderscheiding ; welwillend oordeel, oordeel des onderscheids.
discerneeren, onderscheiden ; beoordeelen ; erkennen.
Discessie, scheiding, heengaan, weggaan.
Discipel, leerling, scholier.
(tenschap of kunst.
disci pl i nai r, de tucht betreffend.
Discipline, tucht en orde ; school- en krijgstucht ; leer, we-

disciplineeren—discursief

r5

disciplineeren, aan tucht en orde gewennen.
Discoloritie, de verkleuring, het verschieten.
discontabele of disconteerbate wissels, wissels, die op
zoodanige te goeder faam staande huizen getrokken zijn,
dat men niet aan hunne behoorlijke betaling mag twijfelen.
disconteeren, een wissel die nog niet vervallen is, vdor
den vervaltijd met aftrek van zekere percenten tegen
gereede betaling koopen of verkoopen.
discontent, ontevreden, niisnoegd.
discontinueeren, ophouden, niet voortzetten, staken.
Discontintateit, gebrek aan samenhang, gaping.
Discdnto, aftrek der renten, percentsgewijze korting, bij betaling van nog niet verschenen wissels. (gevoelen zijn.
disconvenieeren, niet overeenstemmen, van een ander
disconvenient, ongepast ; niet overeenstemmend.
Discordintie, wanklank, wanluidendheid ; oneensgezindheid, misverstand, twist.
discordeeren, oneens zijn ; kwalijk bij elkander pawn.
DiscOrdia, tweespalt, tweedracht.
discoureeren, een gesprek voeren.
Discours, gesprek, onderhoud, redevoering, voorlezing.
Discours-ministre, rede van een staatsman , die uitzicht heeft
spoedig minister te worden.
Discrediet, gebrek aan krediet, kwade imam.
discrediteeren van achting of vertrouwen berooven, in
kwaden reuk brengen.
discreet, bescheiden, bedachtzaara ; stilzwijgend, geheimhoudend ; in zich zelven onderscheiden of gedeeld.
Discrepantie, verschil, tegenstrijdigheid ; misverstand.
Discretie, bescheidenheid, kieschheid ; stilzwijgendheid ;
wijze terughouding ; wil, goedvinden ; grootmoedigheid,
genade en ongenade ; discretie-dagen (r e s p ij t d a g e n)
worden bij wissels die dagen genoemd, welke na den
vervaldag eens wissels beginnen en welke eerst moeten
verloopen *i, alvorens de houder betaling flag vorderen.
discretionair aan het goeddunken overlaten.
Discrimen, onderscheid; gevaar.
discrimindbel, onderscheidbaar.
Discrimindtie, onderscheiding; onderscheid.
Disculpdtie, rechtvaardiging, ontschuldiging.
disculpeeren, ontschuldigen, rechtvaardigen.
discursief, gespreksgewijze, bij manier van spreken.
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Discus, werpschijf bij de kampspelen der Ouden.
DiscUssie, uiteenzetting, rijp onderzoek door gedachtenwisseling, wetenschappelijke of politieke geschilvoering.

discuteeren, of discutieeren, nauwkeurig bespreken (eene
zaak) door woordenwisseling wikken en wegen.

Disette, schaarschte, gebrek.
Disfigurdtie, misvorming.
Disgrace, Disgratie, ongenade.
disgracieeren, (iemand) zijue gunst onttrekken.
disgracieus, onaangenaam, verdrietig, leelijk, stuitend.
Dish, schotel, gerecht.
Disharmonie, wanklank, wangeluid; oneenigheid, twist.
disharmonieeren, oneenig zijn, niet bijeenpassen.
dishonordbel, onteerend, schandelijk.
disjecta membra, verspreide overblijfselen.
Disjectie, uiteenwerping, verstrooiing.
Disjunctie, afzondering, scheiding.
disjunctief, afzonderend, scheidend; elkander uitsluitend.
disjungeeren, scheiden, afzonderen, verdeelen.
Dislocatie, ontwrichting van een lid; verlegging of verdeeling van troepen.

Dismembrdtie, verbrokkeling, verdeeling van bijeenbehoorende goederen of gronden.

dismembreeren, verdeelen, verbrokkelen ; ontleden.
Dispache, de berekening en verdeeling van zeeschade onder de belanghebbenden (reeder en assuradeur).

dispacheeren, zeeschade of averij berekenen.
Dispacheur, vereffenaar of scheidsrechter van zeeschade,
strandrechter.

disparaat, ongelijkslachtig, ongelijksoortig, niet bij elkander passend, ongeqmd, tegenstrijdig.

dispendieus, kostbaar, dour, met groote kosten gepaard.
Dispensatie, vrijspreking, vrijstelling van het opvolgen
eens algemeenen regels of eener hijzondere verplichting.

DispensatOrium, receptenboek, apothekersboek (pharmacopcea).

dispenseeren, ultdeelen ; vrijstellen, ontheffen (van eene
verplichting); artsenijen bereiden en uitgeven.

dispergeeren, verstrooien.
Dispersie, verstrooiing.
displiceeren, misvallen, mishagen.
Disponent, beschikker, gevolmachtigd zaakgelastigde.
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disponeeren, ontwerpen, indeelen ; beschikken, beheeren.
disponibel, beschikbaar, ter beschikking staande.
Dispositie, schikking, inrichting, plan ; beschikking, gebod ; liehamelijke aanleg ; gemoedsstemming ; neiging,
gesehiktheid ; testament.
disposteeren, (militairen) in posten of hoopen verdeelen.
Dispropertie, wanverhouding, onevenredigheid.
Disputant of Disputator, twistredevoerder.
Disputdtie, geleerde twistrede, redestrijd.
disputeeren, wetenschappelijk woordentwisten, een openbaar twistgesprek houden. (debatingclub.
Dispuut, woordenstrijd, krakeel, kibbelarij ; dispuut-college,
disqualifieeren, uitsluiten van den wedren (wegens overtreding der reglementen door den eigenaar).
(beveling.
Disquisitie, onderzoek, navorsching.
Disrecommandatie, ongunstige getuigenis, slechte aan(oneer, schande.
Disregard, geringschatting.
Disrenomme of DisreputAtie, kw ade naam, slechte faam,
(ning.
Dissatisfãctie, ontev rcdenheid.
Dissecitie, Dissectie, ontleding van een lichaam, lijkopeontleden,
opensnijden.
disseceeren of dissequeeren,
Dissemindtie, uitzaaiing ; verbreiding (van een gerucht).
dissemineeren, uitzaaien, uitstrooien; verbreiden (be. een geDissensie, verscheidenheid van meeningen, twist. [rucht).
Dissenters, andersdenkenden ; in Engeland alle Protestanten, die niet tot de episcopale Kerk behooren, nietconforniisten.
dissentieeren, van andere meening zijn, afwijken.
Dissentiment, tegenovergesteld gevoelen, strijdige meening.
Dissertdtie, geleerde verhandeling, strijdschrift, acadeniisch
(redeneeren.
proefsehrift.
disserteeren of dissereeren, grondig en geleerd over iets
dissideeren, van andere meening zijn, van elkander afwij ken.
Dissidenten, andersdenkenden, afwijkende geloofsgenooten, weleer de algemeene benaming der Lutherschen,
Gereformeerden en Grieken in Poleu, of alle van de
It. K. kerk afwijkende partijen ; somtijds ook de liberale
Katholieken in Duitschland.
Dissimilariteit, ongelijkheid, ongelijksoortigheid.
Dissimuldtie, veinzerij.
dissimuleeren, veinzen, zich vermommen.
Dissipitie, verkwisting, dwaze vertering.
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dissipeeren, verkwisten, verspillen, doorbrengen.
Dissociatie, ontbinding van een genootschap of gezelschap.
(denheid.
Dissolubiliteit, oplosbaarheid, smeltbaarheid.
dossing, ontbinding ; opheffing ; ongebonDissolutie,
dissoluut, opgelost ; losbandig, uitspattend.
dissolveeren, oplossen ; opheffen, doen uiteengaan.
Dissolventia, oplossende middelen.
Dissolving-views, nevelbeelden, zich oplossende en elkander vervaugende gezichten (door tooverlantarens).

dissonant, wanklinkend, ontstemd.
Dissonant, wanklank ; valsche toon.
DissonAntie, wanklank ; misverstand, oneenigheid.
dissoneeren, kwalijk luiden ; niet overeenstemmen.
dissuadeeren, afraden, uit bet hoofd praten.
Dissuasie, ont-, afrading.
Distdntie (fr. Distänce), afstand, verte.
Distentie, uitzetting, spanning.
Distichon, koppelvers, tweeregelig vers.
Distillateur, Distilleerder, brander, sterkendrankstoker.
Distilidtie, bet overhalen, stoken ; doorzijpeling.
Distilleerderij, branderij, stokerij.
distilleeren, overhalen, stoken ; doorzijgen, doorzijpelen.
distinct, onderscheiden ; duidelijk, verstaanbaar.
Distinctie, onderscheiding door eer, aanzien enz.
distinctief, onderscheidend, kenbaar makend.
distingeeren, onderscheiden, den voorrang geven.
distinto, duidelijk, helder.
distorqueeren, verdraaien, verrekken.
Distersie, verdraaiing ; onvolkomen ontwrichting.
Distrdctie, afgetrokkenheid, verstrooidheid van gedachten.
distrait, verstrooid, verward, onopmerkzaam, afgetrokken.
Distress, ongeluk, ramp,
distribueeren, uitdeelen, verdeelen, ronddeelen.
Distribiltie, verdeeling, uitdeeling ; rangschikking ; d.-kantoor, hulppostkantoor (op een dorp).
distributief, verdeelend, uitdeelend.
District, landstreek, rechtsgebied, departements-afdeeling.
Disturbdtie, stoornis, ver warring.
disturbeeren, storen, hinderen, belemmeren.
Dithyrámben, verzen, liederen ter eere van Bacchus ; vurig lied in onzeregelrle vprqmaat.

Dito, vinger ; dito, z. detto.

Ditomie—divulgeeren
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Ditomie, verdeeling in twee deelen.
Ditta, naamsonderteekening, firma.
Diurnaal. dagelijksch gebedenboek der Kath. geestelften.
Diurnalist of diurnist, dagloonschrijver ; dagboekhouder ;
dagbladschrij ver.

Diva, de goddelijke ; nu inz. beroemde zangeres.
divas memoriae, van goddelijke gedachtenis.
Divagatie, omzwerving.
di vageeren, omzwerven.
Divan, hoogste staatscollege bij de Ottomaansche Porte,
Turksche staatsraad ; lage sofa met tapijten en kussens.

divergeeren, afwijken, een verschillende richting nemcn,
nit elkander loopen.

divergeerend of divergent, uiteenloopend.
Divergentie, het uiteenloopen van twee lijnen.
divers, onderscheiden, menigerlei.
Diversie, afleiding, andere wending.
diversifieeren, afwisselen, verscheidenheid aanbrengen.
Diversiteit, verscheidenheid, menigvuldigheid.
diverteeren, verlustigen, vermaken.
Divertimento, aangenaam en vroolijk zaugstuk.
divertissdnt, verniakelijk, tijdkortend.
Divertissement, verlustiging, uitspanning ; klein ballet.
divideeren, deelen, verdeelen.
Dividend, evenredig aandeel in de winst van elken belanghebbende bij actie-maatschappijen, bauken enz.

divide ut imperes of et impera, verdeel (de partijen) en
heersch (er over).

divin, goddelijk, overheerlijk.
Divinatie, het waarzeggen ; voorgevoel.
divineeren, raden; voorgevoelen ; waarzeggen.
divisibel, deelbaar.
Divisibiliteit, deelbaarheid.
Divisie, deeling, in-, verdeeling; (in de rekeukunde .) deeling; (bij 't leger ;) groote legerafdeeling.

Divisdrium, verdeelschijf (der horlogemakers); houten
nijpertje aan 't visorium of den kopiehouder der letterzetters.
Diverce (lat. divortium), scheiding, echtschciding.
divorceeren, scheiden, het huwelijk doen ontbinden.
Divulgatie, ruchtbaarmaking.
divulgeeren, ruchtbaar waken, verbreiden, uitstrooien.
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Divulsie—Dogmatisme

Divulsie, verscheuring.
dixi, ik heb gezegd.
Djati-hout, Oost-Indisch timmerhout, teakhout.
D. J. U. = doctor juris utriiisque, doctor in beide rechten.
do, eerste toon in 't octaaf (thans veelal in plaats van ut
doceeren, leeren, onderwijzen. [gebezigd).
docendo discimus, wij leeren door te onderwijzen.
Docent, leermeester, leeraar, inz. bij middelbaar en hooger onderwijs.

dociel, leerzaam, vatbaar ; gedwee, bandelbaar.
Dociliteit, leerzaamheid, vatbaarheid ; gedweeheid.
Docimasie, toetsing, inz. de metalen.
Docimastiek, toetskunst, essayeerkunst.
docti male pingunt, geleerden schrijven slecht.
Doctor, leeraar, hoogste academische graad ; inz. een geneesheer, arts (doktor). (gezaghebbend.
doktoraal, doctors. , den doctor betreffend ; (ook :) deftig ;
Doctoraat, waardigheid of graad van doctor.
Doctordndus, iem. die op bet punt is doctor te worden.
doctoreeren, doctor worden ; de geneeskunst uitoefenen.
Doctrina, geleerdheid, leer, wetenschap.
Doctrinairen, politieke partij ouder de laatste koningen
in Frankrijk, die het midden houdt tusschen de liberalen en de royalisten, voorstander van het representatief landsbestuur.
[mans denkbeelden).
doctus cum libro, geleerd met het boek (d. i. met anderDocument, oorkonde, schriftelijk bewijsstuk.
Dodekaeder, een door 12 regelmatige vijfhoeken ingesloDodekagoon, regelmatige twaalf hock. (ten lichaam.
Dog, hond ; dog-cart, eng. lichte jachtwagen ; dog-fish,
zeehond.
Doge, hertog, titel van het voormalige hoofd der regering te Venetic en Genua.
Dogma (pl. dogmata of dogma's), leerstelling, geloofsartikel.
Dogmatiek, stelselmatige kennis van de geloofsleer.
dogmatiek, dogmatisch, leerstelling, leermatig, in den
onderwijstoon.
dogmatiseeren, leerstellingen, geloofsartikelen voordragen ;
op beslissenden toon spreken ; zonder bevoegdheid ergene over mee spreken.
Dogmatisme, een iets als waar en zeker vaststellend leerstelsel ; de tegenstelling van scepticisme en criticisms.

Doginatologie—dominant
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Dogmatologfe, leer der geloofsstellingen.
Doktor, titel van een geneesheer ; z. doctor.
dOlce, liefelijk, zoetvloeiend, zacht ; dOlce far niOnte, het
zoete niets-doen.

Doleantie, bezwaar, klacht.
doleeren, zijne bezwaren inbrengen, inz. over te hoogen
aanslag in de belastingen.

dolente, klagend, weentoedig.
Dolfljn, walvischachtig zoogdier, waartoe onder andere
de bruinvisch behoort.

Dollar, daalder in Noord- Amerika, geldende ongeveer twee
en een halve gulden ; hij is verdeeld in 100 cents.

DOIlman of DOliman, linzaren-wambuis.
Dollmetscher, tolk, vertolker.
Dolmen, Celtisch steenaltaar.
dolorOso, con dolOre, smartelijk, treurig.
dolOse, bedrieghjk, arglistig.

Dolus, bedrog, arglist, oogmerk om te benadeelen ; dolus
bonus, goede d. geoorloofde, onschuldige list ; d. malus,
booze, schadelijke list.

Dom, z. Don.
Dom, Domkerk, hoofdkerk van een aartsbisschop, bisschop of kapittel ; kerk met een koepeldak ; koepelvormig dak.
Domein, erf-, kroon- of kamergoed, eigendom van den
vorst (kroondomein) of van den staat (rijksdornein).
domesticus, -a, urn, huiselijk, tot huis of familie behoorende ; inheemsch.
Domesticatie, het temmen van wilde dieren om er huisdieren van te maken.
domesticeeren, verhuiselijken, tans of tot huisdier maken.
Domestieken, dienstbaden, huisbedienden.
Domicilie, woning of verblijfplaats ; d. kiezen, plaats en
wooing opgeven, waar men te bespreken, te dagvaarden is.
domicilieeren, woonachtig zijn ; een wissel d., een wissel, die betaalbaar is op eene plaats, waar Been wisselhandel is of waar de acceptant Beene fondsen 'weft, ter
betaling op eene wisselplaats aanwijzen ; de wissel zelf
beet dan gedomicilieerde wissel.
(in iederen toonaard.
Domina, vrouw, gebiedster.
dominant, heerschend, de overhand hebbend ; de \lisle toen
WRAALvDi
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Dominätie—dorsaal

Domingtie, heersehappij, overmacht, geweld.
Domino, mijnheer, titel, waarmede men in Nederland de
Protestansehe geestelijken aanspreekt ; predikant.
domineeren, heerscben, heheerschen, gebieden ; den bans
spelen ; overzien, hestrijken, beheerschen, besehieten kunnen ; (ook wel :) domino spelen.
dominiaal, tot het domein behoorende.
Dominium, vrije eigendom, heerschappj.
omino, (eig. beer) momgewaad ; vermonid persoon ; (ook :)
bekend spel met evenzoo genaamde steenen ; winnende
zet in dat spel.
Dominoterie, handel in gemarmerd en ander gekleurd papier, in behangsel enz.
ominus, beer, boofd des huizes ; predikantstitel.
Dominus providebit, God zal voorzien.
Dominus vobiscum, God zij met ulieden.
Domus et placens uxor, uw huis en lieve vrouw.
Don (Spaansch), Dom (Portngeesch), beer, eeretitel der
mannen ; steeds gevolgd door den voornaam.
Dona (Spaansch ; apr. donja), Donna, (Portug.) eeretitel
der vrouwen.
Donateur, Donatrfce, hij of zij, die schenkt, vermaakt of
vrijwillige bijdragen tot instandhouding van een genootschap geeft.
DonAtie, sehenking, overgave.
d6nec Eris felix, mültos numerals amfcos, zoolang het
u welgaat, zult ge veel vrienden tellen.
Don gratuit, vrijwillige gift of opbrengst.
Don Juan, onbesehaamde vrouwenverleider.
Donna z. Dona.
Don QuichOte of Quixote, dolend ridder, zot avonturier.
Donquichotisme, malle zucht naar avonturen.
Daum (pl. d6na), gave, gift, geschenk.
Door, deur ; doorbar, deurboom, dwarshout ; doorpost,
deurpost ; doorsil, drempel.
dapio, dubbel; — movimento, dubbele beweging.
doreeren, vergulden ; (fig.) bemantelen, vergoelijken.
DormitOrium, slaapkamer, slaapzaal.
Doroloterie, allerlei band- en lintwaren en franjes van
garen en zijde.
dorsaal, wat tot den rug betrekking heeft ; dorsale discipline, ruggetucht, geeseling.

arso—Draconisch
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ddrso, keerzbde (van een wissel).
Doriire, verguldsel.
dos a dos, rug aan rug, met den rug naar elkander gekeerd.
Dosiologie, de leer der artsenijgiften.
Desis, gift, inz. artsenijgift ; aandeel, hoeveelheid.
dosseeren, hellend, glooiend maken.
Dosseering, helling, glooiing van een wal, oever enz.
Dot4tie, Doteering, begiftiging, schenking, inz. medegift,
uitzet, hruidschat.

doteeren, een uitzet of hruidschat medegeven.
Douairiere, aanzienitjke weduwe, weduwe die een weduwgoed of lijftocht bezit.

Doudne, tol ; thlhuis, tolkantoor (waar de in- en uitgaande
rechten betaald worden.
Douanier, tolbeamhte.
double, dubbel ; d. entente, tweederlei heteekenis.
Double, bij 't biljart : stoot waarbij de bal terugspringt.
doubleeren, verdubbelen ; met voering voorzien ; overhalen, door overhalen maken (een bal op het biljart).
Doubleering, dubbeling, verduhbeling.
Doublet, een dubbel voorlianden stuk ; worp met dobbelsteenen, waarbij men twee azen, twee tweeen enz. werpt.
DoublOn, dubbele pistool, Spaansehe goudmunt.
Doublure, voering ; plaatsvervanger van een tooneelspeler
in hetzelfde vak.
doucement! zoetjes ! zacht wat ! bedaard aan!
doucereus, zoetachtig, flauwzoet ; overvriendelijk, zoetsappig, gemaakt beleefd.
Douceur, zoetheid ; zachtheid, aanminnigheid, liefelijkheid ;
(ook :) geschenk ; drinkgeld, fooi.
Douche, drop, sproei- stort of gietbad.
douloureus, smartelijk, pijnlijk, droevig.
do ut des, ik geef opdat gij geven zoudt.
douteus, twijfelacbtig, onzeker. (Men zegt meesEtbaileudsu;•
Dove, duif.
Doxologie, lofprijzing Gods.
Doxomanie, roembegeerte, roemzueht.
Doyen, deken, oudste ; doyen d'ige, de oudste in jaren.
Dozen, dozijn, 12 stuks.
Drachme, munt der oude Grieken ; ook een apothekergi.
gewicht, gelijk aan 3,845 grammes of wichtjes,
Draconisch, overdreven streng.
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Dragee—Droit

Dragêe, snikergoed, niuisjes, bruidsuiker.
Drdgoman, Drogman, tolk, onderhandelaar bij de Turken.
Dragondde, dwangbekeering door rnilitair geweld ; elke
door militaire overmacht uitgevoerde maatregel der regeering.
Drainage, Draineering, drooglegging van landerijen door
onderaardsche buizen (Drains).
draineeren, droogleggen. (machine.
Draislne, soort velocipede, snellooper, loopwielen, loopDrama, handeling ; tooneelspel, inz treurspel.
Dramdtiek, Dramatische kunst, tooneelkunst.
dramatisch, tooneelkunstig, tooneelmatig.
dramatiseeren, voor het tooneel bewerken.
Dramatis personae, de voorgestelde karakters.
Dramaturg, kenner en beoordeelaar van tooneelstukken.
Dramaturgie, de leer of wetenschap van alles, wat tot de
tooneeldichtkunst en tot de tooneelspeelkunst behoort.
Dramolet, klein tooneeispel.
Drap, laken ; drap de dames, dameslaken, fijn half-laken ;
drap d'argent, zilverlaken, zilverstof ; drap d'or, goodlaken, goudstof ; (ook .) eene appelsoort.
drapeeren, met laken of doek behangen, met draperie of
maim geplooide kleeding omhangen.
Drapêrie, Drapeering, voorstelling van de kleeding der
geschilderde of gebeitelde figuren ; plooiing der gewaden,
der stoffen, waarmede ledikanten, glasramen enz. versierd en hekleed zijn.
drdstisch, snel en krachtig werkend, hevig ingrijpend ;
drastische middelen, Drdstica, sterk afvoerende middelen of medicijnen.
Drawback, teruggave van hetaalde rechten, uitvoerpremie.
Drawing-room, gezelschapskamer of -zeal; receptie ten hove.
Dress, kleeding, costuum ; dressing-room, kleedkamer.
dresseeren, africhten, oefenen, bekwaarn maken.
Dresseering, Dressuur, africhting, drilling.
Dressoir, aanrechttafel.
Dritta, Droite, de rechterhand.
Driver, voerman, postiljon.
Drogman = Dragoman (z. ald.)
Droguet, wollen stof met doorgaans garen inslag.
Droit, recht, belasting ; droit d'entree, inkomend reeht ;
droit des gene, volkenrecht.

Droite—du jour zijn
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Droite, rechterhand ; rechterzijde (inz. in het parlement).
Droiture, rechtschapenheid, oprechtheid, braafheid.
Drolerie, snakerij, snaaksche streek.
Dromederis, kameel met een bolt.
Dropax, pekpleister.
Droschke, licht, open rijtuig op Inge wielen = fiacre.
Drosometer, Drososcoop, dauwmeter.
Drost, Dressaard, voormalig officier van justitie, hoofdotlicier ; (in N.-Duitschland .) schout, landvoogd (landdrost); (in Hannover :) arnbt en titel van de presidenten
der 6 landdrosteien of gouvernementen.
DruYden, priesters der oude Celten in Galliè euz.
Dryede, boom- of woudnimf in de mythologie.
Dschemie, Dzjami, groot Turksch bedehuis, moskee.
Duel's, tweevoud (in 't Grieksch).
Dualisme, leer der twee eeuwige wezens of beginselen,
van welke het eene al het good en het andere al het
kwaad in de wereld voortbrengt ; (ook :) de leer, volgens welke eenige uitverkorenen zalig, al de overige
verdoemd worden ; in politieken zin : de splits' i, g van
eene natie in twee elkander tegen werkende krachten.
Dualist, aanhanger van het dualisme.
dubious, twijfelachtig, onzeker.
DubitAtie, twijfeling, onzekerheid.
dubifeeren, twijfelen.
Dubloen, voormalige Spaansche anoint van ongeveer f 12.50.
Duc, hertog ; duchesse, hertogin.
Duc d'Alven, z. Dukdelven.
Duel* hertogdom.
ductiel, rekbaar ; taai, smeedbaar.
Ductiliteit, taaiheid, rekbaarheid, smeedbaarheid.
Duel, tweegevecht.
duelleeren, een tweegevecht houden.
Duellist, wie een tweegevecht aangaat ; N echter van beroep.
Duena (spr. duenja), bejaarde opzichtster over jonge juffers.
Duet, —to, dubbelzang, gezang y our 2 stemmen ; tweespel.
Duivekater, naam van zeker tarwebrood op sommige
plaatsen, ook van een koek, die men elkaar op feestdagen placht to zenden ; kermisgift, dienstbodenfooi ; ook
de duivel, het booze wezen.
du jour zijn, aan de orde van den dag zijn ; aan de beurt
qn, met de dienstzaken van den dag belast ziin.
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Dukaat—Dwelling

Dukaat, wijdverspreide goudmunt, ter innerlkjke waarde
van ongeveer 5 gl. 50 ct

Dukddlven, zware aaneengeklonken palen in het water
ter vastlegging van de schepen.
dulce domum, bet zoete tehuis.
dulce est decipere in loco, 't is zoet van pas vrooljk te zijn.
dulce et decorum est pro "'Atria meri, zoet en eervol
is het, voor het vaderland te ster wen.
dirIces reminiscitur Argos, hij herinnert zich het zoete
Argos (het lieve vaderland).
dulcifieeren, verzoeten, zoet ',taken. [chote).
Dulcinda, beminde, liefje (eig. de beminde van Don Quidum vivimus, vivamus, last ous leven, zoolang wij leven.
1360, dubbelstuk, dubbelspel, muziekstuk voor 2 personen.
duodecimaal (systeem), twaalftallig (stelsel).
Duodecimo, boekformaat, waarbij bet eel in 12 gedeelten
verdeeld wordt en 24 bladzijden op een vel komen (120).
Dime, bedrogene ; bloed, sukkel.
dupeeren, bedriegen, misleiden, beet hebben.
Duperie, bedriegerij, fopperij ; (ook :) afzetterij.

du pleeren, verdubbelen.
duplex, tweevoudig, dubbel; d. stelsel, bij de telegraphic :
gelijktijdige overseining van twee deptches in dezelfde
richting langs denzelfden draad.

Duplicaat, iets dubbels, dubbel afschrift van eene acte,
eene quitantie, eene wissel enz.

dupliceeren, een tweede antwoord ge v en ; op de repliek
ant woorden. (valschheid.

Dupliciteit, dubbelheid ; dubbeihartigheid, onoprechtheid,
Dupliek, tweede verweersch rift, tegenantwoord op cone
(repliek.
Duplum, het dubbele ; z. in duplo.
durAbel, duurzaam, bljvend, sterk.
Durabiliteit, duurzaamheid, bestendigheid. (maal de wet.
Dura lex, sed lex, wel is de wet hard, maar het is nu een.
Durete, hardheid, gruwzaamheid, beleediging.
Dust, stof, vuilnis.
dutch. hollandsch, nederlandsch.
Dutchman, Hollander.
Duty, plicht, dienst, te betalen recht, belasting.
Dutimviraat, tweemanschap, twee te gelijk regeerende per(amen (Diumvir).
Dux, aanvoerder-, hertog.
Dwelling, welling, woonpleate.

Dyarchie—Eau
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Dyarchie, dubbelheerschappij, regeering van twee vorsten
op denzelfden troon, zooals in 't oude Sparta.
Dyas, tweetal, paar.
Dynameter, vergrootingsmeter. (tenleer.
dynamiek, dynimica, leer der bewegendekrachten,krachdynamiek, dyndmisch, veel vermogen uitoefenend, zelfkrachtig, vrijwerkend; de krachtenleer betreffend; dynamische electriciteit, z. onder Electriciteit.
Dynamiet, uit nitro-glycerine (met eene andere stof) vervaardigde ontplofbare stof ., dynamiet-man, anarchist
die door ontploffing met dynamiet de burgerij schrik
Dynamometer, kracht en zwaartemeter.
(aanjaagt.
Dynast, machthebber, heerscher, beer des lands.
Dynastie, volgrij van regeerende vorsten uit hetzelfde geslacht, regeerende vorstenfamilie.
Dyscrasie, slechte vochtmenging, bloedbederf.
Dysenterie, persloop, roode loop.
Dyspathie. wonderlijkheid van een zieke.
Dyspepsie, slechte of moeilijke spijsvertering.

E.
E. = Eminentie, Excellentie (z. die woorden).
e. c. = exempli causa, e. g. = exempli gratia, bt
voorbeeld. (ten.
E. M. = Edelmogende, vroeger de titel der Generale Stae. o. = ex officio, (z. dat woord).
Esq. = Esquire (z. ald.)
etc. = et cetera, en zoo voort.
Eagle, adelaar, Noord-Imerikaansche gouden munt van
10 dollars = 25 gulden.
Earl, graaf (Engelsche titel).
Earth, aarde.
East, oosten.
Eau, water ; eau des carmes, melissen- of karmelietenwater ; eau de Cologne, Keulsch water, een bekend
reukwater ; eau de lavande, lavendelwater ; eau de
mille fleurs, duizendhloemenwater; eau de la reine,
itoninginnewater (verbasterd tot 1 q der e i n).
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Ebauche—Echinus

Ebauche, schets, ontwerp ; eerste proeve
ebaucheeren, schetsen, vluchtig ontwerpen.
Ebenist, kunstwerker in ebbenhout; schrtj owerker.
eblouisseeren, verblinden ; verbazen, verblufien,
ebranleeren, doen waggelen ; (fig.) besluiteloos 'oaken.
Ebullitie, opwelling, opborreling (eener vloeistof door de
hitte), het koken ; uitslag van blaartjes op de huid.
Ecaille, schub; op schubben gelijkend schilderwerk op
(porcelein.
Ecarlate, scharlakenrood
Ecartd, zeker kaartspel tusschen twee personen met 32
kaarten.
ecarteeren, verwijderen ; verstrooien ; eene of meer kaarten ter zijde leggen, om daarvoor andere to ontvangen.
dcce, zie ; dcce hdmo ziedaar den mensch! aanschouw
den mensch! zie, welk een mensch! een Ecce homo,
beeld. des Heilands met doornen gekroond.
Ecclesia, de kerk ; e. militans, de strijdende, e. tridmphans, de triomfeerende kerk.
Ecclesiastiek, kerkleer.
ecciesidstisch, kerkelijk.
Echafaud, schavot.
echampeeren, door licht en schaduw als van den grond
losmaken of doen uitkonien (bij schilders).
Echdnge, wissel, ruiling.
echangeeren, ruilen, wisselen ; uitwisselen, verwisselen.
Echantillön, staaltje, proef, monster. [graveurs).
Echappdde, ontsnapte font, overijling; valsche snede (bij
echappeeren, wegloopen, ontsnappen, ontvluchten.
Echappement, ontsnapping, ontvluchting ; (in uurwerken :)
haakrad, schakelrad, cylinderrad ; de onrust met hare
spiraalveer.
Echdrpe, sjerp, lijfgordel; ambts- of eeregordel,
echauffeeren, verhitten, toornig worden.
Echauffement, verhitting.
Echednce, vervaltijd eens wissels.
Echdc, schaak ; stoot, slag, schade ; en echec houden,
den vijand in de klem, in werkeloosheid houden.
Echdlle, toonladder ; &holies, handel- en stapelplaats in
de Levant.
echelonsgewijs, laddervormig, sportgewijs, d. i. in kleine
op elkander volgende troepenafdeelingen (b y . oprukken).
echinus, zeeegel a sieraad aan Tonische zuilen,
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Echiquier, schaakhord.
Echo, weerklank. klankterugkaatsing.
echoueeren, schiphrenk lijden; niet slagen.
eclaircisseeren, fielder waken; oplielderen, inlichten.
eclaireeren, verlichten.
Eclaireur, veldotttdekker of -verkenner, seherpsehutter.
Eclat, glans; opzien, gedruisch; eclat maken,opzien,opschudding baren.
eclatant, schitterend; opzienbarend, wereldkundig.
eclateeren, ruchtbaar worden, aau den dag komen.
Eclecticisme, schiftende wijsbegeerte.
Eclecticus, schiftend wijsgeer, die uit alle stelsels overneemt, wat hens goed voorkonit
eclectisch, uitkiezend, schiftend, onderzoekend.
Eclips, verduistering '(van een heruellichaam door een
ander); (fig.) verdwijning. (voeten maken.
eclipseeren, verduisteren ; (fig.) verdwijnen, zich uit de
Ecliptica, zonneweg, dierenriem.
Ecldge, herderszang, veldlied, landelijk gedicht, i d y 11 e.
Ecole, school; ecole de medicine, boogeschool voor aanstaande artsen; dcole militaire, militaire academie.
ecole veterinaire, veeartsenijschool.
e continenti, dadelijk, ontaiddellijk.
Ecrase, wijde danspas.
Ecstase, geestvervoering, opgewondenheid, verrukking.
ecstasideren, verrukken, in verrukking brengen; geecstasieerd of en ecstase zijn, in verrukking, buiten
zich zelven zijn.
Economie, huishoudkunde; landhuishoudkunde; spaarzaamheid ; (ook :) doelmatige inrichting.
econdmisch, huishoudkundig; huishoudelijk, zuinig.
Economist, staathuishoudkundige,
Econoom, spaarzaam mensch.
e contrario, integendeel.
ecorcheeren, villen, afstroopen, een onredelijken prijs
vorderen, overvragen, snijden; radbraken (eene taal).
Ecossaise, schotsche dans.
ecoutez ! hoor(t) eens I luister(t)!
ecraseeren, verpletteren, verbrijzelen, vernietigen.
Ecritoire, schrtfbak met inkt, pennen, lak enz.
Ecritures, geschriften, brieven.
gcrivain, schrVer,
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ecru—Effécten

ecru, row, ongebleekt.
Ecu, Fransche daalder of kroon = 3 francs.
Ecume de mer, meerschuim.
Ecumeur, schuimer, schuimlooper, pennelikker ; zeeroover, vrijbuiter, zeeschuimer.
Ecurie, paardenstal.
Ec uyer, stalmeester.
Edaciteit, vraatzucht.
edax, vraatzuchtig.
Ed'da, (eig. stammoeder) het godsdienstboek der oude
Scandinavische volken van Germaansche afkomst.
Eddy-water, kielwater.
dde, bibe, Me! eet, drink, speel!
E'den, paradijs, lusthof; vreugdegenot.
Edict, landsverordening, vorstelijk bevelschrift.
gerechtelijke openbare dagvaarding.
edictdle
ediflant, stichtelijk.
Editeur, editor, uitgever (van boekwerken).
Editie, uitgave, druk (van een boek) ; (ook .) gerechtelijke
voorlegging en mededeeling.
Edition de luxe, prachtuitgave.
Editio princeps, de oorspronkelijke uitgave.
Educitie, opvoeding.
Educt, uittreksel ; stof die uit een lichaam als reeds voorhanden bestanddeel daarvan wordt afgescheiden.
Edulcoratie, de verzoeting, zoetmaking.
Edulien, eetwaren.
e(x) dudbis malls, minimum eligere opOrtet (eligindum
est), van twee kwade dingen moet men het minste
kiezen

Efëndi, Turksch staatsdienaar, rechtsgeleerde ; Reis [re-isi
efendi, de Turksche rijkskanselier en minister van buitenlandsche zaken.

effaceeren, uitwisschen, uitvegen ; doorhalen ; (fig.) zich
e., zich uit nederigheid terugtrekken; (bij 't schermen .)
aan 't lichaam zoo weinig voorvlakte als mogelijk geven.

Effect, uitwerking, gevolg ; (ook .) staatspapier, landsschuldbrief; z. effecten.
effaceeren, uitwisschen, uitvegen, doorhalen.
effareeren, doen ontstellen, verbluft waken.
Effdcten, goederen, vermogen, have; wissels; (ook :) staats,
efrecten, staatsschuldbrie v en.

effectief—Elaine

7t

effectief, werkelijk, wezenlijk, waarlijk; de effectieve
sterkte van een leger, werkelijk onder de wapens
staande of dienstdoende manschappen.

Effectief, werkelijk aanwezige hoeveelheid (van geld enz.,
van dienstdoende manschappen).

effectueeren, uitvoeren, volvoeren ; verwezenlijkea.
Effeminatie, verwijfdlieid, verweekelijking.
effemineeren, verwijfd of weekelijk maken, verwennen.
Effervescentie, bet opbruischen
Efficaciteit, krachtwerkin g ; werkzaambeid, nadruk, kracht.
Effigies, beeltenis ; in effigie, in beeltenis.
effleureeren, de oppervlakte Licht aanraken; oppervlakkig
als ter loops behandelen, licht overheen loopen.

efforceeren (zich), rich beijveren, inspannen.
Effort, poging, inspanning, moeite, het streven.
effrayeeren, verschrikken, angst en vrees aanjagen.
Effronterle, onbeschaanidheid, driestheid.
egaal, gelijk ; eenerlei, onverschillig, om 't even.
egaleeren, gelijken, passen.
Egalisatie, vereffening, gelijkmaking.
egaliseeren, vereffenen, gelijk maken.
Egaliteit (fr. Egalite), gelijkheid.
Egard, aanzien, achting: inschikkelijkheid, voorkomendheid.
Egarement, verwarring; verstrooiing, verstrooidheid.
Egest, uitvloeisel.
Egestie, outlasting, afvoering (door den stoelgang).
Egg, ei.
ego, ik.
Egoisme, zelfzucht, baatzuchtige denkwijs.
Egoist, zelfzuchtig persoon, eigenbelangzoeker.
egoistisch, zelfzuchtig, eigenbatig, eigenbelangzoekend.
egorgeeren, de keel, den hals afsnijden, onibrengen ; to
(gronde richten.
eh hien! welaan! welnu!
Eidograaf, beeldteekenaar (eene copieer-machine).
Ejaculitie, uitspuiting, uitwerking; (fig.) schietgebed.
Ejalet. Turksch stadhouderschap.
Ejectie, gewelddadige verwijdering.
ejOsdem, van dezelfde (maand, dag enz.)
isdem farinae, van hetzelfde slag, — soort.
rl aboritie, uitwerking, afwerking, zorgvuldige bearbe'‘ding en volmaking van een werk,
Elaine, oliestof en vet.
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Elaiometer, oliemeter (werktuig).
elanceeren, snel voorwaarts bewegen, toeschieten ; geelanceerd, slank, dunlijvig (van paarden enz.) ; rank
en mager, langlendig (van menschen); hoog- en dunstammi$.7. (van boomen).

elapso tdmpore, na afloop van den termijn.
elargeeren, uitstrekken, uitbreiden.
Elasticiteit, veerkracht, span- of springkracht.
elastiek, eldstisch, veerkrachtig.
Elastiekje, rekbaar bandje (aan handschoenen enz.)
Elaterometer, spankrachtnieter der dampen.
Eldorado, fabelachtig goudland, luilekkerland.
Electie keus, verkiezing, kleur ; electie-recht, kiesgerechElector (fr. Electeur), kiezer, keurvorst. (tigheid.
Electoraat, de waardigheid van keurvorst ; (ook :) van kiezer; het keurvorstendom.

Electriciteit, barnsteenk rack, hliksem- of wrijfvuurkracht,
trilkracht ; positieve en negatieve e., of plus- en minus-e. e. en — e), glas-electriciteit en hars-electriciteit; statische en dynamische e., de electrieke vloeistof in rust en in beweging.

electriek, electrisch, electriciteit bezittende, bliksemend.
electriseeren, electriciteit opwekken of mededeelen ; (ook :)
onverwachts schokken, vroolijk verrassen, aanvuren.

Electriseermachine, wrijfvuurwerktuig ter opwekking en
mededeeling van electriciteit.

Elktro-magnkische telegraaf, eene uitvinding van onze
eeuw, door Welke langs metaaldraad op eene verbazend
snelle wijze berichten wordeu overgebracht.
Eldctro-magnetisme, de in nieuweren tijd ontdekte samenhang van de electrische en magnetische verschijnselen, en de leer van de wederzijdsche werking van de
electriciteit en het magnetisme op elkander.
Electrometer, electriciteitmeter.
ElectronStor, electrieiteitopwekker.
Electrotechniek, de technische toepassing der electriciteit
b.v. bij de verlichting, telegraphic, telephonic etc.
Electrotherapie, behandeling van ziekten door electriciteit.
Electrotypie, letters, stereotiepplaten, houtgravures etc.
langs galvanoplastischen weg waken,
elegant, sierlijk, smaakvol, sanvallig.
elegant, modegek, pronker,

Elegantie—E1oah
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Elegantie, sierlijkbeid, netheid, aanvalligheid.
Elegie, klaaglied, treurdicht.
eldgisch, treurig, klagend, weemoedig.
Element, hoofd- of grondstof, grondbestanddeel ; middelstof, waarin het dier leeft; (oolc.) werk, werkkring,
sfeer, de plaats of de zaak, die iemand het best lijkt,
die hij 't meest hernia: hij is in zijn e., hij is recht
in zijn nopjes, voelt zich tliuis, staat waar hij wezen
wil, doet wat hem 't liefst is
elementair, grondstoffehjke; de eerste gronden of beginselen betreffende; elementaire scholen, lagere seholen.
Elementen, (in 't genieene leven :) lucht, water ; y our en
aarde; (in de wetensehap :) de enkelvoudige, niet ontleedbare bestanddeelen der stof; (ook :) de eerste gronden eener wetenschap.
Elephantiasis, knobbelachtige melaatschheid, olifantsziekte.
Elevatie, verheffing, verhoogino. ; hoogte, verhevenheid.
Elevator, stoom- of hydraulisch hijschtoestel ; ook ascenEldve kweekeling, leerling. (seur, hoist of lift.
eleveeren, verheffen, verhoogen; (ook :) opvoeden, opkweeken, grootbren o.en ; het protest e., een geprotesteerden wissel met'de eerste post laten terugloopen.
Elfen, kleine rondzwervende (goede of booze) geesten nit
de Noordsche mythologie, aardgeesten.
elideeren, uitlaten,wegwerpen, b y . eene letter uit een woord.
eligeeren, uitkiezen, uitlezen.
eligibel, kiesbaar, verkiesbaar.
Eliminatie, uitdrijving, uitwerping; inz. (in de algebra:)
het verdrijven van eene in onderscheiden vergelijkingen
voorkomende grootheid; (ook :) doorschrapping.
elimineeren, uitwerpen, verdrijven, vgl. eliminatie.
Elisie, wegwerping, uitlating (bv. eener letter).
Elite, keur, kern, uitgelezen gedeelte van iets.
Elixir, aftreksel, geneesdrank, versterkingsmiddel.
Eljen, hoera, heill
Ellips of Ellipsie, langwerpig rond, kegelsnede-lijn ; weglating van een of meer woorden in een zin.
elliptisch, langwerpig rond ; bij wijze van uitlating.
Elms of Elmusvuur (Sint.), lichtglans, electrisch verschijnsel in de gedaante van vlammetjes aan hooge en
spitse voorwerpen. (sche naam voor God.
g ioah (pl. Elohim), de aterke, God, de Heer, de Hebreeuw.
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Eloge—embarqueerett

Elege, lofrede, lofspraak, lofschrift.
Eloignement, vervreemding.
eloquent, welbespraakt, welsprekend.
Eloquentie, welsprekendheid.
Elu, verkozene, uitverkorene.
Eluciddtie, toelichtiog, opheldering ; inlichting.
Men bratie, een geleerd (inz. des nachts bearbeid) werk.

eludeeren, ontwijken, ontduiken ; verijdelen, misleiden.
Elasie, ve.rijdeling ; uitvlucht, misleiding, streek.
elusief, verijdelend, ontwijkend.
Elysium of elyzeesche (hewer : elysische) velden, het
land der zaligen, de hemel der Ouden ; verrukkelijk
verblijf.

elyzeesch, ely'zisch, behoorlijk, heerlijk, genotrijk.
Erzeviers, naam van zeer schoone voortbrengselen der
drukpers, zijnde grootendeels classieke werken.

emacereeren, uitmergelen, afmatten.
Email, smeltglas, brandverf, glazuur.
emailleeren, met email overdekken, brandschilderen.
Emanatie, uitvloeiing, onzichtbare uitstrooming.
Emanatie-stelsel, —systeem, leer van de uitvloeiing of
het ontstaan alter dingen uit een enkel of grondwezen.

Emancipatie, vrijlating, ontslag, vrijverklaring Ivan slaven, lijfeigenen); toekenning van gelijke rechten en aanspraken ; mondig- of meerderjarig-verklaring, handlichting. ontheffing van vroeger bestaande beperkingen.
emancipeeren, vrijmaken van lijfeigenschap enz ontheffen, van burgerlijke of kerkelijke beperkingen ontslaan ;
zich emancipeeren, zich van belemmeringen bevrijden ;
zich to weel veroorloven.
(gaan.
emaneeren, uitvloeien, uitr an; afkomstig still ; doen nitEmballage, Emballeering, in-, verpakking, omwikkeling,
al wat tot het inpakken dient ; pak- of bindloon.
emballeeren, inpakken, omwikkelen.
Emballeur, pakker.
Embarcadere, aanlegplaats, hoofd, steiger ; plaats waar
de spoortreinen passagiers en goederen opnemen en afzetten (ook decarcadere geheeten), station.
Embargo, beslag of arrest op schepen of koopmansgoed,
havenversperring.
embarilleeren, in fast of vaten pakken.
embarqueeren, inschepen, laden,
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Embarquement, inscheping; het scheepgaan.
Embarrãs, verwarring, verlegenheid; belemmering ; e. du
choix, e. de richesse, verlegenheid door over vloed,
embarrasseeren, in verlegenheid brengen, hinderen.
embaucheeren, listig in zijn dienst of te werk stellen,
met list aanwerven.

Embleem, Emblema, zinnebeeld.
emblematisch, zinnebeeldig.
Embonpoint, lijvigheid, gezetheid, gevuldheid des licbaams.
Embouchure, mond van eene ri vier, van een kanon enz.;
mondstuk, blaasgat van eene fluit enz.; een goede e.
hebben, een blaasinstrument wel aanzetten, en zuiver
bespelen of blazen.

embourseeren, in de beurs of den zak sicken, zakken.
Embranchement, vertakking ; verbinding der balken.
e:nbraseeren, in brand steken, in vlam zetten.
embrasseeren, omarmen, ornhelzen.
embrocheeren, aan 't spit steken ; (fig)) aan den degen
rijgen, doorsteken.

embrouilleeren, in de war brengen, verward maken.
Em'bryo, dier- of menschenkiem, wordende lichaamsvrucht.
Embuscade, hinderlaag.
EmendAtie, verbetering, inz. van geschriften.
emendeeren, verbcteren, te recht brengen.
Emeritaat, arnbtsrust met pensioen.
Emeritus, uitgediend, rustend ambtenaar, rustend predikant met behoud der jaarwedde.

Emersie, het zichtbaar worden eener ster.
Emeticum, braakmiddel.
Emeute, oploop, dreigende volksbeweging.
EmigrAnt, land verhuizer, Emigre, uitgewekene, zijn vaderland ontvluchtend of ontvlucht persoon,

Emigritie, uitwijking, verlating van het vaderland.
emigreeren, het land verlaten, uitwijken.
eminent, uitstekend, voortreffelijk, uitmuntend.
Eminentie, verhevenheid ; titel der kardinalen.
Emir, Arabisch vorst, krijgsbevelhebber en stadhouder.
Emissaire, eene heinielijk uitgezondene, kondschapper,
spion.

Emissie, nitgifte van nieuwe fondsen, aandeelen, enz.
Emmagasinage, berging, bewaring of het opslaan in een
pakhuis of magazijn.

1 7 6 emmagasineeren—empresseeren
emmagasineeren, in een magaztjn of pakhuis opslaan.
emmeubleeren, van huisraad of meubelen voorzien.
Emmeublement, het meubeleeren.
emollieeren, melt of week maken.
Emolument, bijinkomsten, buitenkansjes,
EmOtie, gemoedsbeweging; (ook :) volksgisting.
Emouchette, vliegennet over paarden.
Emoveeren, wegruimen ; verdrijven; ter zijde stellen.
empailleeren, in stroo wikkelen ; met stroo opvullen.
empaleeren, spietsen ; een pawl insteken.
empaqueteeren, inpakken, omwikkelen.
Empêchement, verhindering, hindernis, beletsel.
Empereur, keizer.
Emphase, nadruk, klem in lezen en spreken ; ophef.
emphitisch, nadrukkcldk, krachtvol ; met ophef.
Emphyseem, luchtgezwel.
Emphyteusis, erfpacht.
empitteeren, afbreuk doen, iets afnemen (bv. aan iemands
grond); inbreuk maken (b y . op iemands recht).

Empire, keizerrijk.
Empfricus, Empirist, ervaringsman, inz. een arts, die zijne
kennis alleen aan de ondervinding ontleent.

Empirle, ervaringsleer, ervaring.
empfrisch, volgens de ervaring ; empirische wetenschappen, zulke, die hoofdzakelijk op waarneming berusten,
zooals natuurkunde enz.

Empirfsme, een enkel op ondervinding gegronde kennis,
het nemen van de ervaring tot eenig richtsnoer.

Emplacement, bouwplaats, bestemde plaats voor een ge.
bouw, tuin enz.

Emplastrum, pleister.
Emplette, koop, inkoop (van min belangrijke voorwerpen);
emplettes maken, inkoopen.
Emploi, emplooi, anibt, dienst, aanstelling, plants.
employeeren, aanwenden, aanstellen, verzorgen ; geemployeerde. employe, aangestelde, beambte, ambtenaar.
emplumeeren, van veeren of pennen voorzien (b y een
empocheeren, in den zak steken, zakken. [klavier).
emporium, handelsstad, stapelplaats ; markt.
emporteeren (zich), zich driftig maken, uitvaren.
Empreinte, indruk, stempel, afdruk.
empresseeren (zich), zich beijveren, haasten,

177

Empressement—encyclisch

Empressement, ijver, dienstijver, werkzaamheid, bedrijvigEmpriint, leeuing ; e. force, gedwongen leening. (heid.
empy Wise h. hemeisch.
Empyreum, verblijfplaats der zaligen.
Emilio, koop, aankoop.
Emulitie, naijver, wedijver.
emuleeren, wedijveren.
Emülsie, plantenmelk, zaadmelk, amandelmelk enz.
Enaks-kinderen, menschen van rensachtige gestalte, reuzen.
Enallage, verwisseling van rededeelen.
en avant! voorwaarts
en badinant, schertsend, nit scherts.
en bagatelle, geringschattend, met minachting. (blanco.
en blanc, (bij kooplieden ;) oningevuld, opengelaten, in
en bloc, bij den hoop, bij den roes, ongeteld, ongewogen,
voetstoots (iets koopen of verkoopen).
encadreeren, in eene lijst zetten ; insluiten, omvatten.
encanailleeren (zich), zich met verachtelijke menschen
gemeenzaam maken.
Encaustiek, sAilderwerk met inbranding der kleuren.
Enceinte, omwalling, wal ; omvang.
enchaineeren, met elkander verbinden, aaneenschakeien.
Enchainement, aaneenschakeling.
enchanteeren, betooveren, verrukken, bekoren.
en chef, als opperhoofd, aanvoerder.
Ench(e)irldion, handboek, -je; dolk.
Enclave, door vreemd gebied ingesloten land, omsloten
grond.
enclaveeren, omsluiten, insluiten.
encoffreeren, in een kast of koffer sluiten, opsluiten.
encombreeren, versperren (met puin, rijtuigen enz.); overladen (bv. een schip).
Encombrement, versperring (door puin enz.), verstopping ; belemmering, verhindering.
en comparaison, in vergelijking.
encOre ! nog eens! nogmaals I
en corps, gezamenlijk.
encourageeren, aanmoedigen, aanwakkeren.
Encouragement, aanmoediging, opwekking.
Encyclica, encycliek, rondgaande brief, circulaire, inz.
van den pans aan de bisschoppen.
encyclisch, in een cirkel omloopend.
ILWAelTD_B
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Encyclopedie, kort begrip van alle kunsten en wetenschappen ; algenteen zaakwoordenboek.

encyclopedisch, algenteen wetensehappelijk.
Encyclopedisten, bewerkers der groote Fr. encyclopedic
der vorige eeuw, inz. Diderot en d'Alembert.

Endemie, heerschende y olks- of landsziekte.
enddmisch, inheemsch, plaatselijk, inz. van ziekten.
en depot, in bewaring; ten verkoop toebetrouwd.
en deshabille, in huisgewaad, in ochtendkleeding.
en detail, in 't klein (verkoopen); in bijzonderheden (verhalen).

EndosmOse, het doorzweeten van sappen door cellen.
Endossdnt, Indossdnt, overdrager van een wissel op een
ander.

endosseeren, (indosseeren), een wissel door een opschrift
aan zijne keerzijde aan een ander overdragen.

Endossement, (Indossement of IndOsso), het overdragen
van een wissel op een ander, door dien wissel aan de
keerzijde over to teekenen.

en dchec, sehaak ; in vrees (houden enz.)
en effet, inderdaad.
Energie, hooge graad van werkkracht, nadruk, klem.
energisch, krachtdadig, nadrukkelijk.
enerveeren, onlzenuwen, verzwakken, uitmergelen,
en espêces, in klinkende munt.
en Mat, in staat.
en face, van voren ; vlak tegenover.
en famine, in den kring des huisgezins, der familie.
Enfant chdri, lieveling.
Enfant gate, hedorven kind.
Enfants perdils, vooropgeplaatste, aan het grootste gev

blootgestelde manschappen ; waaghalzen.

Enfant terrible, praatachtig kind, dat door oververtellen
van hetgeen hij gezien en gehoord heeft, verlegenheid
doet ontstaan ; iemand die door ondoordachte uitingen
andere leden van het gezelschap compromitteert of angst
Enfant trouve, vondeling. (aanjaagt.
en faveur, ten gunste, ten believen van.
Enfilade, reeks, rij b y . suite van kamers.
enfileeren, een draad insteken ; aanrijgen (b y . koralen);
verstrikken, inwikkelen ; overlangs met kanon bestrijken.
enfin, eindelp, ten slotte, in 't kort.

enfonceeren—en profil
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enfonceeren, in den grond drij ven ; den bodem inslaan;
openloopen (bv. eene deur, poort); verzinken.
enforceeren, versterken, sterker maken.
en front, van voren, vooraan, op den voorgrond ; vlak
tegenover. (kend.
engageant, verplichtend ; innemend ; aantrekkeltk, nitlokengageeren, verpanden, tot pand geven ; verbinden, verplichten; uitnoodigen, aansporen, hewegen, in dienst
nemen ; zich e., zich tot iets verbinden ; in dienst treden ; zijne hand toezeggen.
Engagement, verhintenis ; dienst ; aangenomen plicht;
verloving, verkeering, minnarij, vrijage.
en gala, in feestgewaad, in 't beste pak.
en general, in het algemeen.
en grande tenue, in 't beste pak, in feestgewaad ; in parade-uniform, in groot tenu.
en gros, in het groot; naar laming.
en haie, in twee rten, op dubbele rijen.
enigmatisch, raadselachtig, dubbelzinnig.
enivreeren, dronken maken; verblinden.
Enjeu, inzet.
Enkratie, onthoudzaamheid, matigheid.
en ligne, in linie.
en losange, ruitvormig.
enlumineeren, met kleuren afzetten of dekken.
en maitre, meesterlijk ; (ook :) meesterachtig.
en masque, vermomd, gemaskerd.
en masse, in menigte.
en miniature, in het klein.
ennuyant, vervelend.
ennuyeeren, vervelen ; lastig worden.
Enodatie, ontknooping, oplossing.
en ordre, in orde.
enarm, overmatig, ontzettend, verbazend ; afschuwelijk.
Enormiteit, buitenmatigheid, gedrochtelijke grootte ; snoodheid, allerschandelijkste daad, ongehoord jets.
en particulier, in 't bijzonder; afzonderlijk ; (ook :) als
particulier.
en passant, in 't voorbtgaan, vluchtig, ter loops,
en peine, in verlegenheid.
en priva, als particulier.
en prohi, van ter ztde gezien.
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en quatre, in (of aan) vieren; zich voor iemand en quatre stellen, al het mogelijke voor iemand doen, iemands
verdediging opnemen.
en question, (de zaak) waarvan sprake is, in q u a e s t i e.
Enquete, gereclitelijk onderzoek in burgerlijke zaken ; pariementaire onderzoek door eene commissie uit de
Tweede Kamer.
enrage, razend, hartstochtelijk.
enrageeren, razend worden, vertoornen.
en regard, ten opzichte ; uit aehting ook op de nevensstaande bladzijde, er naast.
en rêgle, volgens den regel, in orde.
en retard, ten achteren, achterlijk, in gebreke.
en retraite, op pensioen gesteld.
enraleeren, op de rol schrijven ; aanwerven.
EnrOleering, inschrijving tot den krijgsdienst.
en roturier, burgerlijk, als burger volkje, gemeen.
en route, op weg, onderweg.
ense et aratro, met zwaard en ploeg.
Enseignement, onderwijs ; e. primaire, lager, e. secondaire, middelbaar onderwijs.
Ensemble, het gezamenlijke, alles bijeen; het geheel:
e.-stukken, de meer dan vierstemmige zangstukken der
en suite, achter elkander. (opera's.
en suspens, in twjjfel, in 't onzeker, besluiteloos. (men.
Entablement, rollaag en architraaf, fries en kornis to zaentameeren, aanvangen, op de baan brengen (bv. eene
onderhandeling); aanknoopen (een gesprek); aansnipen.
entasseeren, opeenhoopen, opeenstapelen.
Entelechie, onafgebroken werkzaamheid. inz. der ziel.
Entente, sin, beteekenis (van een woord, een gezegde),
verstandhouding; entente cordiale, hartelijke, goede
verstandhouding (inz. in de staatkunde).
Enteritis, darmontstekin g. (jets staan.
eateteeren, (rich), zich in 't hoofd zetten, eigenzinnig op
Enthusiisme, geestverrukking, ontvlamde verbeelding, verrukking, geestdrift, dweperti.
enthusiasmeeren, ontvlammen, in gloed ,zetten.
Enthusidst, hartstochtelijk bewonderaar of ijveraar ; mensch
vol geestdrift, dweper ; bruisend hoofd.
Entiteit, wezenlijkheid, het werkelijk bestaan.
Entomologie, insectenkunde, kerfdierenleer.

Entomoloog—enuneeeren
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Entomoloog, insectenkundige, kerfdierenkenner.
Entonie, spanning.
Entonnoir, trechter ; sluis.
entortilleeren, ontstrikken, ontwikkelen, ontwarren.
Entourage, omgeving.
entoureeren, omgeven, omringen, insluiten.
en tout, in alles, alles samengenomen.
en tout cas, in elk geval, wat er ook gebeure.
En-tout-cas, groote parasol, die desnoods ook als paraplu
kan dienst doen.
Entr'acte, tusschenbedrijf, kleine door muziek aangevulde
pauze tusschen de bedrijven van een tooneelvoorstelen train, in gang, in vollen gang, druk hezig. (ling.
entraineeren, meesleepen, wegvoeren ; zich entraineeren,
zich oefenen, zich traineeren (voor sport).
entre chien et loup, in de schemering.
EntrecOte, middelribbenstuk (van het rund).
Entre-deux, middelstuk, tusschenwand; (ook als bijwoord)
tusschenbeide, middelmatig,
Entree, ingang, toegang ; intreegeld ; voorgerecht.
(de redactie afkomstig).
Entree-billet, toegangkaartj e.
Entrefilet, kort artikel, kleine mededeeling in dagbladen (van
Entregent, welgemanierdheid, inz. tegenover dimes.
Entremets, tusschengerecht, tusschenschotel.
Entremetteur, bemiddelaar, onderhandelaar,
Entremise, bemiddeling, tusschenkomst.
entre nous, onder ons, in vertrouwen.
En trepôt, pakhuis, magazijn ; stapelplaats.
entrepreneeren, ondernenien.
Entrepreneur, ondernemer ; aannemer.
Entreprise, onderneming.
entre quatre yeux, onder vier oogen.
Entresol, tusschenverdieping ; insteekkamertj e. (schaffen,
entreteneeren, onderhouden, verzorgen, onderhoud verEntretenue, bijzit, gekamerd meisje.
Entretien, onderhoud.
Entrevise, samenkomst, bijeenkomst; gesprek, onderhoud.
EntrezI treed binnen 1 ga voor 1
Enumeritie, optelling, opsomming. (rekenen,
enumereeren, opsommen, stuk voor stuk opnoemen; beenunceeren, enunciOeren, uitdrukken, verklaren; verkondigen.
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Enunciatie—Epigonen

Enuncidtie, vermelding, gewagmaking; verklaring, bekendmaking, verkondiging ; (ook:) uitspraak, voordracht.

en veine zijn, opgewekt, gunstig gestemd tot dit of dat
werk zijn, recht op zijn dreef zijn.

EnvelOppe, omslag, oinhulsel.
enveloppeeren, oniwikkelen, omhullen, inwikkelen.
en vdrite, in waarheid, waarachtig. (verkeerd.
Envdrs, keerzijde, verkeerde zijde; linkerzijde ; a renvers,
Environs, onistreken, omgelegen land.
en vogue, in zwang. in de mode, in trek, gewild.
Envoyd, afgevaardigde, gezant van den tweeden rang.
eodem die, op denzelfden dag.
eo ipso, juist daardoor, vanzelf.
Epacten (lat. dpacta), inraschdagen; maansouderdom bij
't begin des jaars.

Epagneul, kwartelhond.
Epargne, zuinigheid; spaarpenning.
Epaulement, verschansing van opgeworpen aarde, zandzakken, schanskorven enz.

Epaulet, —te, schouderbelegsel eens krijgsmans.
Epée, degen.
epenthetisch, ingeschoven, ingelascht.
Ephelicide, middel teen zomersproeten.
ephemeer, ephemerisch, densdaagsch ; kortstondig, voorbijgaand ; ephemeeren, diertjes, die den dag Leven.
Ephemeriden, astronomische jaarboeken of tafels ; dagbladen, tijdschriften.

Epicedion, treurzang bij een lijk.
Epicerie, specerij ; kruidenierswinkel.
Epicier, kruidenier, specerij-koopman.
Epicuri de grege pOrcus, een zwijn uit de kudde van
Epicurus ; (fig.) laag, verzinnelijkt persoon.

epicOrisch, zinnelijk, aan zingenot verslaafd, wellustig.
Epicurisme, de neiging tot zinnelijkheid en wellust.
Epicurist, zinnelijk mensal, wellusteling; lekkerbek.
Epidemie, lands- of stadsziekte ; ook eene van buiten aangekomene, voor een zekeren tijd heerschende, aan het
land niet eigen ziekte.

epiddmisch, heerschend, rondgaand (van ziekten).
Epidermis, opperhuid.
Epiglottis, het strotdeksel, keellelletje.
Epigonen, nakomelingen; inz. zij d; e geen nieuw Advak

Epigraaf---e pur si move!
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openen, maar alleen bet door hun voorgangers begonnene voortzetten.

Epigraaf, opschrift, zinspreuk.
Epigram, op-, bijschrift ; korte zinrijke spreuk ; inz. puntdicht, kort hekeldicht.

epigrammätisch, op de wijze van een epigram, kort en
zinqk; echerp, stekelig.

Epilepsie, vallende ziekte.
Epiloog, narede, slotrede, nawoord ; naspel.
epineus, moeilijk, netelig.
Epingles, speldengeld.
Epiphania, het Driekoningenfeest.
Opisch, tot het heldendicht behoorend; e. poezie, helden
poezie, de verhalende dichtsoort.

episcopaal, bisschoppelijk.
Episcopaat, bisdom ; waardigheid Bens bisschops.
Episcopdlen, eanhangers der bisschoppelijke Berk in Engeland.

Episcopophoble, vrees voor de invoering der bisschoppen.
Episode, tusschenrede, ingelascht verhaal, tusschenzang.
episodisch, ingevlochten, ingelascht.
Epispdsticum, trekpleister, trekmiddel.
epispdstisch, blaartrekkend ; de ettering bevorderend.
Epistel, brief, zendbrief ; strafpredikatie.
Epithalamion, bruiloftslied.
Eptdphium, grafschrift ; grafsteen, tombe.
Epitheet, (fr. EpithOte, gr. Epitheton,) bijvoeglijk woord,
toenaam ; epitheton ornans, opsierend bijvoegiijk naam.woord, ter verfraaiing der uitdrukking.

Epitome, kort uittreksel of begrip.
EpizoOtie, veeziekte, veepest.
Epopee = Epos.
Ep6que, tijdstip, tijdsnede, gedenktijd; epoque maken,

zich zelven of zijn tijd merkwaardig niakeu ; groot opzien verwekken ; elks aandacht trekken.
E'pos, heldendicht.
epouvantdbel, ontzettend. verschrikkelijk ; ijselijk.
Epouvantail, vogelverschrikker.
eprouveeren, op de proef stellen ; ondervinden, ervaren.
Epuratie, reiniging, zuivering, loutering.
(ik gelijk.
epureeren, reinigen, zuiveren, louteren.
e pur si muove 1 en toch draait zij (de aarde), d, i. toch heb
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Equatie—Escalade

Equatie, Equator, Equinoctium, enz., z. /Eq—.
Equiliber, evenwicht.
Equilibrist, koorddanser, lichaamstoerenmaker.
Equipage, reistoestel of bedienden, paarden, rijtuigen enz.,
knjgsuitrusting van een officier; scheepsbemanning.
Equipement, uitrusting, inz. van een schip.
equipeeren, uitrusten, toerusten ; bemannen.
Equitatie, het paardrijden ; de rkikunst.
equiveque, dubbelzinnig, voor meer dan eene uitlegging
vatbaar ; twjfelachtig.
Equivoque, dubbelzinnigheid; bedekte onzedelijke taal,
wulpsche woordspehng.
eradeeren, uitkrabben, uitdelgen.
E'rato, de muze der minnezangen.
E'rebus, onderwereld, doodenrijk, hel.
Erectie, oprichting ; opbouwing, bouw ; het overeind staan.
Eremiet, z. Heremiet.
Eremitage, z. Hermitage.
ergo, dus, derhalve, gevolglijk.
ergoteeren, over elke kleinigheid twisten, haarklooven.
Erica, het heidekruid.
erigeeren, oprichten, grondvesten, stichten.
Erinnyen, wraakgodinnen, Furien.
E'ris, twist, twistgoden ; —tisch, twistziek.
Eristiek, strijd- of twistkunst.
eritis sicut Deus, scientes bonum et malum, gj zult
worden als God, wetende wat goed en wat kwaad is.
E'ros, de God der liefde, Amor. (dichten.
eretisch, de liefde betreffend ; erotische gedichten, minne&rare humanum est, dwalen is menschehjk.
erratische rotsblokken, op de aardoppervlakte verapreid
liggende vreemdsoortige steenblokken.
Erratum, font, zetfout (meerv. Errata).
Erreur, dwaling, vergissing, font, abuis. (baar.
Er'ror non est imputabilis, eene dwaling is niet toerekenEructitie, oprisping (der maag).
eructeeren, oprispen.
Eruditie, geleerdheid.
Ertiptie, uitbarsting (by. van een vulkaan).
Eskidre, Eskider, vlootafdeeling, smaldeel.
Escadren, ruiterschaar, compagnie ruiterij.
Escalade, beklimming.

escaladeeren—Esprit
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escaladeeren, met stormladders beklimmen.
Escamotage, zakkenrollerij. (wegmoffelen, kapen.
escamoteeren, goochelkunstjes doen ; nit den zak rollen,
Escapade, valsche sprong van een paard ; (fig.) onoverlegde, moedwillige streek, guitenstreek, valsche kuur.
Escarpe, inwendige glooiing (bij vestingwerken).
Escarpins, lichte schoenen, dansschoenen.
Eschatologie, de leer der Waste dingen.
Escoriaal, beter, maar minder gebruikelijk dan Escuriaal (z. ald).
Escarte, bedekking, geleide, beschermend gevolg.
escorteeren, begeleiden, onder bedekking of bescherming
uitgeleide doen.

Escouade, afdeeling soldaten onder een korporaal.
Escroc, fielt, oplichter.
(4 90 gld.
Escroquerie, fielterij, aftroggeling, oplichting.
Escudo, sp. daalder = 10 realen = 1,68 gld. e. de Oro,=-Esculaap, de god der geneeskunst ; geneesheer.
Escuriaal, spaansch koninklijk lustslot bij Madrid.
E'sito-waxen, uitvoerwaren.
Eskider, z. Escadre.
esotetisch, enkel voor ingewijden ; wetensehappelijk.
Espadan, houwdegen ; tweesnijdend slagzwaard.
espadonneeren, met den houwdegen vechten.
Espagndle, Spaansche dans; Spaansche vrouw of meisje.
Espagnolette, fijne wollen stof ; fijn satijn ; (ook :) draairoede tot deur- of venstersluiting ; spanjolet.

Espalier, latwerk of staketsel; leiboom, waaierboom.
Espêce, Boort ; espêces, klinkende munt, specie.
Esperance, hoop.
Espiêglerie, kinderlijke dartelheid, guitigheid, snaaksche
streek.

Espion, spion.
Esplanade, vrije, vlakke plaats vdor groote gebouwen en
vestingen, wandel-, exerceerplein.

Espressivo, vol uitdrukking.
Esprit, geest, vernuft, scherpzinnigheid, verstand; wezenlijkst bestanddeel, fijnst product der distillatie; esprit
de corps, kameraadschappelijke geest, ingenomenheid
met den geest, de denkbeelden enz, van een vereeni-

ging, een kring waartoe men behoort; esprit de Blocher, kleingeestige ingenomenheid met eigen woonplaats,
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Esquire—Etablissement

kleinsteedschheid ; esprit fort, vrijgeest, vrijdenker ;
esprit public, algemeene denk wijze, volksgeest.
Esquire, schilddrager ; (weleen) titel van een Engelsch
edelman ; nu ook van ieder fatsoenlijk burger, zooveel
als Weledel heer (doorgaans achter den naam door
Esq. uitgedrukt).
Essai, proef, proefneming, toets ; staal ; proeve (zedige
naani, dien een schrijver vaak aan zijn werk geeft).
essayeeren, beproeven, toetsen (het gehatte).
Essayeur, beproeven, toetser. (kelen.
Essayist, Bart v er van verhandelingen of tijdschriftartiEssens, Essentie (fr. Essence), het wezen, de kracht, het
geestr;jke uit vruchten, kruiden enz., geest, spiritus.
essenti6e1, wezenlijk, hoofdzakelijk ; volstrekt noodwendig ; het essentieele, het wezenlijke, de hoofdzaak, de
ziel, de kern van iets.
Esse quam videri, liever iets zijn dan bet te schijnen.
Est, oosten.
Estackle, paalwerk, staketsel.
Estafdtte, rijdende postbode ; koerier, renbode.
Estamënto, de rijks- of statenvergadering ; (pl. Estamêntos), de beide Kamers der volksvertegenwoordiging in
Spanje.
Estaminet, herberg, bierbuis, koffiehuis waar gerookt wordt.
Estampe, koperafdruk, kopergravure.
estimabel, achtenswaardig, lofwaardig.
EstimAtie, schatting, waardeering; ranting, begrooting.
Estime, achting, hoogacliting ; gegist bestek op zee.
estimeeren, hoogachten ; schatten, waardeeren, begrooten.
est modus in rebus, er is in alles eene maat, een midden, alles heeft zijne maat en grens.
Estomihi, de Zondag y our de vasten.
Estrdde, verhoogde plaats in een vertrek, optred.
Estrapdde, wipgalg; staf der wipgalg ; wipsprong, wipz waai der kunstspringers ; gel;jktijdig steigeren en uitslaan der paarden ; zijsprong, bokkesprong van een paard
om zijn ruiter of te werpen ; (fig.) kleine uitspatting.
estropieeren, verminken ; kreupel —, strain maken.
etablisseeren, grondvesten, vestigen ; oprichten ; zich e.,
zich nederzetten, vestigen.
Etablissement, vestiging (van een handelsbuis enz.); grondlegging ; nederzetting; inrichting; gesticht.

Etage—etymolOgisch
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Etage, verdieping van een gebouw ; bel etage, de eerste
verdieping.
Etagere, nieuwerwetsch stuk huisraad bestaande uit boven elkander geplaatste plankjes, om daarop sieraden
of voorwerpen van dagelijksch gebruik te zetten.
Etalage, het uitkramen van waren ; tentoonstelling ; ver(stallen.
toonmaking ; uitgestalde waren.
etaleeren, uiteenleggen, uitspreiden; ten toon stellen, uitEtalon, hengst, springhengst ; standaardmaat, proefgewicht.
etalonneeren, ijken.
Etdpe, stapelplaats ; proviandrnagazijn voor doortrekkende
troepen ; marschproviand ; plaats van overnachting ;
nachtk warder.
Etãt, staat, gesteldheid ; lijst ; overzicht ; regiments-staf;
Etat-major, generale staf ; I'Etat &est moi, de Staat
ben ik (beroernd gezegde van Lodewijk XIV).
et caetera of cetera, en zoo voort.
Etendue, uitgestrektheid, uitgebreidheid.
eterniseeren, vereeuwigen.
Ether, bovenlucht ; fijne doorzichtige vloeistof, van sterken reuk en smaak.
etherisch, tot den ether behoorend ; hemelsch.
Ethiek, E'thica, zedenleer, deugdenleer.
ethisch, tot de zedenleer behoorende, zedelijk.
ethisch-irenisch, behoorende tot de theologrsche richting,
die de uiterste partijen tracht te verzoenen door de
christelijke zedenleer op den voorgrond te stellen.
Ethnographie, volkenbeschrijving.
et hoc genus omne, en alles van dien aard
Ethologie, verhandeling over zeden en gewoonten.
Etiquette, aanhechtbriefje, prkisbriefje, aangehecht strookje
papier; hofgebruik ; voorschrift der weivoegNkheid ;
zeden, gewoonten en gebruiken aan hoven.
Etourderie, oubezonnenheid, domme streek.
Etourdi, onbezonnen knaap of mensch, wildzang.
Etranger, vreemdeling.
Etrenne, handgeld ; nieuwjaarsgeschenk.
et sic ceteris, en zoo van de rest.
Etude, studie; oefeningsstuk.
Etui, koker, foedraal, scheede.
Etymologie, woordvorsching, woordafleiding.
etymolegisch, wat de woordafleiding betreft, afleidkundig.
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Etymoloog, Etymologist, woordafieidkundige.
Eubiotiek, gezondheidsleer.
Eucharistie, gewijde hostie, Avond-, Naclitmaal.
Eudaemonisme, gelukzaligheidsleer.
Eudiometer, luchtgehaltemeter, luchtzuiverheidsmeter.
Eudoxie, goede naan:.
(wensch.
Euergeet, weldoener.
Eulogie, verstandigheid in spreken en handelen; zegenEumeniden, plan:. greqten, wraakgodinnen, Furien.
eumerphisch, welg, , brmd.
Eu nomie, welgeordende steatsinrichting. (een harem.
Eunuch, gesnedene, ontmande inz. als vrouwenopziener in
Eupathle, welbevinden, genoeglijke stemming; (ook ;) geduld, moed in 'Oen.

Euphemisme, verzachtende, versehoonende uitdrukking.
euphemistisch, verschoonend, verzachtend, verbloemend.
Euphonie, welluidendheid.
euphonisch, welluidend, welklinkend.
Euphrosyne, vreugde, vroolijk held; de vreugdegeefster.
eureka, ik heb gevonden.
Eustachiaansche buizen, de verbindingsbuizen tussehen
de trommelholte van het oor en de keel.

Euterpe, de muze van het fluitspel.
Eutepia, vaak verkeerd gebruikt voor Utopia (z. aid.)
Evacuatie, ontruiming, ontlediging, outlasting.
evacueeren, ontruimen, ledigen, ontlasten.
evadeeren, ontsnappen, ontvluckten.
evageeren, schatten, waardeeren.
Evaluitie, schatting, waardeering, aanslag; bepaling der
muntwaarde naar gewicht en gehalte, koersbepaling.

Evangëlie, blijde tijding ; het Nieuwe Testament ; (fig.) onbetwijfelbare waarheid. (testantsche kerk.
Evangelisatie, evangelieprediking; bekeering tot de Proevangelisch, met het evangelic of Jezus' leer overeenstemmend, christelijk ; (ook:) protestantsch; (fig.) ontwijfelbaar.
Evangelist, een der vier evangelieschrijvers; (00k:) evangelie-verkondiger.
Evaporatie, ver-, uit-, afdamping ; uitwaseming.
evaporeeren, ver-, of--, uitdampen ; uitwasenten : een geevaporeerd mensch, iemand vol wonderlijke grillen en

inbeeldingen.

Evdsil—Exaltatie
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Evasie, ontwljking; uitvlucht, voorwendsel.
Evenement, uitkomst, afloop; voorval, inz. gewichtige gebeurtenis.

Evening, avond.
Eventail, waaier ; en e —, waaiervormig.
Eventualiteit, mogelijk geval, gebeurlijkheid.
eventueel (lat. eventudliter, als de gelegenheid zich opdoet, in voorkomend geval, mogelijk, gebeurlijk ; eventueele profijten, mogelijke, onzekere, niet te bepalen
voordeelen of winsten.

E'verlast (eng. Everlasting), lichte maar zeer sterke wollen
stof.

Eversie, omverwerping, verwoesting.
evertueeren (zich) groote pogingen doen, alle krachten
te werk stellen, zijn best doen.

EvIctie, borgtocht ; gerechtelijke uitwinning.
evident, handtasteNk, klaarblijkelijk, zonneklaar.
Evidëntie, handtastelijkheid, klaarblijkelijkheid.
evinceeren, overtuigen, bewijzen, staven ; borgtocht stellen ; van 't bezit ontzetten, uitwinnen.

eviteeren, vermijden, ontwijken, ontgaan.
Evolatie, ontwikkeling; zwenking (van troepen); bewegingen eener vloot op zee, zee-manoeuvre.

Evolutieleer, ontwikkelingsleer.
Evulsie, de uitdrukking.
evviva, vivat, leve,
ex, uit. (Bij naamwoorden, die daarmede samengesteld
zijn, beteekent het gewoonlijk :) gewezen, voormalig by.

ex-minister, voormalig minister.
ex abrapto, plotseling, onverwacht.
exact, stipt, nauwkeurig, juist; exacte wetenschappen,

dezulke wier grondstellingen door ervaring bewezen
zijn. de wis- en natuurkundige wetenschappen.

Exactitude, nauwkeurigheid, stiptheid.
Exaequatie, gelijkmaking, vereffening.
ex aequo et ban°, naar billijkheid.
Exageratie, Exaggeratie, overdrijving, vergrooting.
exagereeren, exaggereeren, overdrijven, vergrooten.
Exaltados, naam der uiterste linkerzijde of der overspannen (democratische) politieke partij in Spanje.

Exaltatie, gemoeds-, geestvervoering; opgea ondenheid,
overspanning ; overd r. % ing.
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exalteeren—exceptioneel

exalteeren, overprikkelen, hartstochtelijk opwekken, overspannen ; verrukken ; overdrijven. (bekvraamheden.

Exdmen (pl. examina), onderzoek, ondervraging (inz. naar
Examinandus, wie een examen ondergaat.
Examindtor, onderzoeker, ondervrager.
examineeren, onderzoeken; nauwkeurig bescliouwen.
Exanimatie, ontzieling, moedeloosheid.
exanimeeren, ontzielen; ontmoedigen, beangstigen.
ex dnimo, van harte; met opzet.
Exantheem, puistje, huiduitslag; ontsteking,
Exarchaat, ambt en gebied van een exarch, voormalig
stadhouder van de Romagna en Beneden-ltalie.

Exarticuldtie, ontwrichting.
Exasperdtie, verbittering; verheffing (eener periodische
ziekte); kwaadwillige vergrooting.

Exaudi, naam van den Zoudag vdor Pinksteren.
ex bene pldcito, naar welgevallen.
ex capite, uit het hoofd ; op grond.
ex cdthedra, van den preekstoel of 't spreekgestoelte of
(bv. beslissen) d. i. een pauselijke machtspreuk doen,
op nieesterachtigen toon.

Excavatie, uitholling, uitgraving ; holte.
excedeeren, overschrijden, te ver gaan, te buiten gaan.
Excedent, overschot, teveel ; ontruststoker.
excellent, voortreffelijk, heerlijk, uitmuntend.
ExcelIdntie, voortreffelijkheid ; (ook:) titel van ministers
en andere hooge staatsbeambten.

excelleeren, uitmunten, uitblinken, zich onderscheiden.
excelsior ! steeds hooger !
Excentriciteit, uitmiddelpuntigheid ; afwjking van het
middelpunt; (fig.) zouderlingheid, eigenzinnigheid, dweperij ; zotte streek.
excentriek, excdntrisch, uitmiddelpuntig; dwepend, overspannen; wonderlijk, grillig, van 't gewone afwijkend
Excentriek, uitmiddelpuntige schijf, kolderschijf (die in
de stoommachines de stoomzuigerstang met de bakschulf
heen en weer voert) ; (ook :) de toestel aan een spoorwissel om de wagens van spoor te doen veranderen.
Excdptie, uitzondering; (in rechten:) tegenwerping, tegenspraak, verwering, verweerschrift des beklaagden.
exceptiondbei, dubbelzinnig, voor tegenspraak vatbaar.
exceptioneel, eene uitzondering bevattend, bij uitzondering.

Excèptio prObat regulam—ex dOno 191
Exceptio prObat regulam, de uitzondering bevestigt den
regel. (gezonderd moet worden.

exceptis excipiendis, met uitzondering van hetgeen uitexcerpeeren, uittrekken (uit gesch a ften).
Excerpt, 'uittreksel (uit een geschrift).
Exces, overtreding van de gewone grenzen, buitensporigheld; overdaad, overmaat ; gewelddadigheid.

excessief, buitensporig, overdreven ; uitermate, buitengewoon, overgroot, overdadig, overzwaar enz.

Exchange, wissel, wisselbrief; bears.
Exchequer, koninklijke schatkamer, reken- of finantiekamer (in Engeland) ; exchequer-bill, scliatkistbiljet.
excipieeren, uitzonderen ; tegenwerpingen maken.
Excitintia, opwekkende, prikkelende middelen.
ExcitAtie, opwekking, aansporing, aanvuring, ophitsing.
exciteeren, opwekken, aanzetten, gaande maken, aanprikkelen, aanvuren ; doen ontstaan, verwekken.

Exclamandum, uitroepingsteeken.
Exclamatie, uitroep, uitroeping, geschreeuw.
exciameeren, uitroepen, een uitroep doen.
excludeeren, uitsluiten, afzonderen.
Excliisie, uitsluiting, buitensluiting, wering.
exclusief, uitsluitend ; bijzonder ; uitsluitenderwijs.
ex commode, op zijn gemak.
Excommunicatie, kerkban, uitsluiting van de kerkgemeente,
van de kerkelijke gemeenschap.

excommunieeren, in den kerkban doen.
ex concesso, krachtens het ingewilligde.
ex consensu, met toestemming.
Excrement, uitwerpsel, inz. afgang, stoelgang, ontlasting.
excialit, (...) heeft (het) gegraveerd.
Exculpatie, ontschuldiging, vrijspreking
exculpeeren, buiten schuld stellen, ontschuldigen.
ex curia, buiten het gerechtshof.
ExcOrsie, uitstapje, pleiziertochtje ; strooptocht op 's vijands bodem ; (fig.) uitweiding.

excusabel, verschoonbaar.
ExcusAtie, hetzelfde als Excuus (z. ald.)
excuseeren, verontschuldigen, verschoonen.
Excuus, Excuse, verontschuidiging, uitvlucht.
[een naam).
ex delicto, door de misdaad.
ex d6no, uit een gift, d. i. geschonken door (gevolgd van
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execrAbel—Exhibënt

execrdbel, afschuwelijk, afgrtjselijk, vloekwaardig.
ExecrAtie, afgrijzen ; voorwerp van afgrijzen, uitvaagsel;
afschuwelijkheid, gruwel, vloek ; e.-s., verwenschingen,
vervloekingen.

Executant, uitvoerder.
executeeren, uitvoeren, voltrekken ; door rechtsdwang
noodzaken ; terechtstellen (op 't schavot).

Executeur, uitvoerder van een vonnis, van een laatsten wil.
ExecOtie, uitvoering, voltrekking van een vonnis ; openbare terechtstelling van een misdadiger, gerechteltjke
uitwinning van een schuldenaar.

executief, voltrekkend, uitvoerend.
executoir, uitvoerbaar, ter uitvoering gereed, invorderbaar.
Exegeet, schriftverklaarder.
Exegese, verklaring, bijbelverklaring.
Exegetiek, uitlegkunde.
Exdgi monumentum, ik heb een gedenkteeken opgericht;
— aere perennius, duurzamer dan metaal.
Exdmpel, voorbeeld ; voorschrift; model.
Exemplaar, afdruk, ieder enkel gelijkvormig stuk van
gelijksoortige voorwerpen.

exemplair, voorbeeldig ; waarschuwend. tontkennen).
Exempla aunt odhisa, voorbeelden ziju hatelijk (niet to
Exempli grAtia of cdusa, bij voorbeeld.
Exemtie of Exdmptie, vrijstelling, ontheffing van een bezwaar, van een algemeenen plicht.

Exequdtur, voltrekkingsbevel ; vorstelijke bekrachtiging

eener pauselijke bulle; erkenning van een handelsconsul door de regeering des lands.

exequeeren, voltrekken (een bevel); innen (gelden).
Exequien, begrafenis, zielmis.
exerceeren, oefenen, inz. in den wapenhandel; uitoefenen, drijven ; begaan.

Exercltie, oefening, inz. wapenoefening.
Exertie, inspanning, poging.
ex est, het is uit of voorbij.
exfolieeren, afbladeren, afschilferen.
Exhalitie, uitdamping. uitwaseming.
Exhaustor, zuigmachine, opzuigende ventilator.
exherideeren, onterven, van 't erfrecht uitsluiten.
exhibeeren. overleggen indienen.
Exhibent, overlegger, indiener.

Exhibitie—Expansibiliteit
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Exhibitie, vertooning, voorlegging, openlegging, indiening,
openbare vertooning, tentoonstelling.

Exhortdtie, vermaning ; aansporing, opwekking.
exhorteeren, vermanen ; aanzetten, opwekken.
Exhumatie, opgraving (van lijken).
exigeeren, vorderen, eischen.
Exigentie, behoefte, dringend geval; naar e. van zaken,
naar de gang van zaken vorderen zal.

exigent, exigeant, veeleischend.
Exiguiteit, geringheid, onbeduidendheid, armhartigheid.
Exit, Exilium, verbanning, vf,tauningsplaats.
exileeren, verbannen.
eximeeren, bevrijden, vrijstellen.
ex improviso, onvoorziens.
existeeren, bestaan zijn ; kunnen leven.
Existentie, bestaan, werkelijkheid.
exit (pl exeunt, hij gaat been, treedt of (van het tooneel).
ex jure, van rechtswege.
exlex, buiten de wet, vogelvrij.
ex libris, uit de boeken, d. i. behoorende aan (als opschrift van boeken, gevolgd door den naam des eigenaars).

ex mera gratia, uit loutere genade.
ex mero motu, nit eigen vrijen wil.
Exmissie, gerechtelijke uitzetting, nitdrijving.
exmitteeren, uitzetten, verdrijven.
ex more, volgens gebruik.
ex nexu, buiten verband.
ex nihilo nihil fit, uit niets komt niets voort.
Exodium uitgang, einde, afioop.
E'xodus, uitgang, uittocht, naam van Mozes' tweede boek.
ex officio, uit plicht, van ambtswege, ambtsbalve.
exorbitant, buitenmatig, overdreven, buitensporig.
Exorcisme, duivelbezwering; geestenverbanning.
Exorcist, duivelbezweerder ; geesteubanner.
Exordium, begin, inleiding, aanhef eener cede.
ex ore parvulorum veritas, nit den mond der kleinen
(of kinderen) komt de waarheid.

exotarisch, voor oningewijclen ; onder de algemeene bevatting vallend, volksmatig, gewoon, alledaagsch.
exiitisch, buitenlandsch, uitheernsch (zooals e.-e planten).
Exotisme, zucht voor het buitenlandsche.
Ex pansi b iliteit, uitzetbaarheid,
IT'A gM*Pr PRA,
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Expansie—Expertise

Expansie, uitzetting (bv. der lucht door de warmte)
expansief, uitzettend ; expansieve kracht, uitzettend verniogen.
ex parte. aan de eene We.
expatrieeren, nit het vaderland verdrijven ; zich e.,
iandig gaan.
Expectant (beter tare Exspectant), een wachtende, nitziende (b y naar een post).
Expectoratie, uithoesting, fiulnenloozing; (fig.) ontboezeming, gemoedsuitstorting.
expectoreeren, uithoesten, slijm of finimen nitwerpen;
(fig.) zijn hart uitstorten of ontlasten, zijn gernoed Incht
geven.
ex pede Hercutem, wij oordeelen over de grootte van
Hercules' beeld uit den voet.
expedieeren, verzenden ; (fig.) van kant makers.
Expedient, uitweg, hulp., redmiddel ; (ook :) afzender,
met de afzending belaste ambtenaar ; uitvaardiger ; hulpschrijver.
expediet, expeditief, spoedig, vlug; voortvarend.
Expediteur, afzender, verzender; goederenverzender, berachter, vrachtondernemer.
Expeditie, zaaktlfdoening; spoed in de uitvoering, voortvarendheid; of-, toe-, overzeuding; vervoer of vrachtonderneming ; (ook :) tocht, reis, inz. krijgstocht, kri*sonderneming; (ook :) afzending van waren; gerethtelijke uitvaardiging of het afschrift van eene rechtshandeling ; e.-bureau, kantoor eener vrachtonderneming.
expendeeren, uitbetalen, bekostigen.
Expensdrium, lijst van kosten of uitgaven.
Expensen, uitgaven, inz. rechtskosten.
expensief, duur, met zware uitgaven verbonden.
Experientia docet, de ondervinding leert bet.
Experientia est optima rerum magistra, de ondervinding
is de beste leermeesteres.
Experientie, ervaring, ondervinding.
Experiment, proefneming, kunstproef.
experimentaal, proefondervindelijk.
experimenteeren, beproeven, de proef nemen.
Experimentum criicis, een beslissende proef.
Expert, zaakkundige, deskundige ; gezworene.
Expertise, het onderzoek door zaakkundige personen.

Experto—exporteered
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Experto crede, geloof iemand die er ondervinding van heeft.
Ex:piatie, verzoening, boete, genoegdoening.
expieeren, boeten, door boetedoening verzoenen.
Eipilatie, vervreemding van gedeelten eener nalatenschap ;
berooving eener nog ongedeelde erfenis.

Expiratie, uitademing, dood ; termijusverloop, vervaltijd.
expireeren, sterven ; vervallen, ten einde loopen.
Explanatie, uitlegging, opheldering, verklaring.
explaneeren, uitleggcn, verklaren.
expleeeren, aanvullen, volledig waken.
Expletie, aanvulling.
•
expletief, aanvullend, vol makend.
Expletivum, aanvullingswoord, stopwoord (p1. Expletiva).
.
vatbaar,
verklaarbaar.
voor
uitleggin
explicabel,
Explicatie, uitlegging, verklaring.
expliceeren of expliqueeren, ontvouwen, uiteenzetten.
explicite, duidelijk; uttdrukkehjk.
Exploit, Exploot, daad, heldendaad; beteekening eener
dagvaarding of andere rechtsacte.

Exploititie, ontginning, bebouwing (van akkers); delving
(van mkjnen, ertsen) enz. ; het ten-nutte-waken, het partijtrekken (bv. van remands onkunde, lichtgeloovigheid
enz.); het in-werking-brengen of aan den gang houden
(be. van een spoorweglijn); (ook :) bet voorwerp der
exploitatie.
exploiteeren, ontginnen (be. eene mijn); eene dagvaarding
of andere acte beteekenen, ongeoorloofde voordeelen
trekken, zich op niet betamelijke wijze ten nutte waken (be. een bediening of post, de onnoozelheid of
nieuwsgierigheid des y olks enz.)
Exploiteur, ontginner; voordeelbejager ; deurwaarder.

Exploot, z. Exploit,
Exploratie, uitvorsching, onderzoek, uitpluizing.
exploreeren, aitvorschen, nauwkeurig onderzoeken.
Explesie, uit- of losbarsting, knal, schok.
exponeeren, blootstellen ; blootleggen, uitleggen, ophelderen; zich e., zich blootstellen.
Exponent, aanwi,jzer, machtsaanwijzer (eener grootheid).
Export, Exportatie, uitvoer, goederenuitvoer; (ook welt)
uitzetting (van iemand) over de grenzen.

exporteeren, uitvoeren (goederen); (ook wel:) uitzetten5
buiten de grenzen brengen (personen),
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ExpOrten—Exstirpator

Experten, uitgaande waren.
Exposint, tentoonsteller, intender (van een of ander voorwerp) op eene tentoonstelling.

Expose uiteenzetting. overzicht.
exposeeren, ten toon stellen, vertoonen : op eene ten-

toonstelling inzenden ; blootstellen, wagen, in de waagschaal stellen ; blootleggen, uiteenzetten, verklaren. ontwikkelen.
Expositie, tentoonstelling ; uiteenzetting, ontvouwing.
ex ?ost, ex post facto. naderhand, na gebeurde daad, als
het te last is.
expostuleeren, vorderen, eischen ; ziju beklag doen, bezwaren inbrengen ; ter verantwoording oproepen.
expres, uitdrukkelijk ; met opzet, voorbedachtelijk.
ExprAsse, bijzondere bode, opzettelijk gezonden boodschap(per.
Expressie, uitdrukking.
expressief, vol uitdrukking; nadrukkelijk ; veelzeggend.
Exprestrein, sneltrein.
exprimeeren, uitdrukken, uitpersen ; (fig.) uitdrukken, te
kennen geven:
Exprobitio, verwijt, berisping, wraking.
exprobeeren, verwijten, scherp berispen, doorhalen, voor
de voeten werpen.
ex profess°, beroepshalve, van ambtswege ; opzetteljk.
Expropriatie, onteigening, uitkoop.
exptopriöeren, onteigenen.
ex propriis, uit eigen middelen.
Expugnatie, verovering, bestorming.
expugneeren, veroveren, door strijd of bestorming winnen.
Expalsie, geweiddadige uitdrijving; afvoering, afdrijving.
expulsief, afdrijvend, afvoerend (middel).
exquis, exquisiet, uitgelezen, voortreffelijk, keurig.
ex speciali gratia, met bijzondere gunst of genade; —
mandato, op bijzonder bevel.
exspecteeren, exspireeren, z. op ex—.
Exspiratie, uitademing; afloop, vervaltijd.
Exspoliãtie, plundering, berooving.
exspolieerea, uitplunderen, berooven.
Exstirpitie, uitroeiing, uitdelging; (bij chirurgijns uitpellen, uitsnijden.
Exstirpator, onkruidverdelger, een ploegvormig akkergereedechap.

exstirpeeren—Extraditie
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exstirpeeren, uitroeien, verdelgen, ontwortelen ; (bij heelExtase, z. Ecstase. tmeesters:) uitpellen, uitsnijden.
ex tempore, voor de vuist, onvoorbereid.
extemporeeren, voor de vuist of onvoorbereid spreken,
dichten, zingen, spelen enz.
extendeeren, uitstrekken ; uitbreiden, vergrooten.
Extdnsie, uitbreiding; omvang, uitgestrektheid.
extensief, volgens de uitgestrektheid ; omvattend.
ExtenuAtie, verdunning; krachtvermindering, vermagering, kwijning, uittering; (ook :) verzachting (bv. eener
misdaad).
extenueeren, verdunnen ; uitmergelen, krachteloos maken ; (ook :) verschoonen, verzachten (een misd4f).
exterieur, uiterlijk, uitwendig ; bu;tenlandsch.
Exterieur, het uiterlijke, de buitenzijde, het uitwendige;
het huitenland.
Extermindtie, uitroeiing, verdelging.
extermineeren, uitroeien ; verdelgen, vernietigen.
Externadt, dagschool (zonder kostleerlingen); het uitwonen
(niet in eene inrichting woonachtig zijn).
Externen, niet in 't gesticht of de school gehuisveste leerlingen, buitenwonende (scholieren).
exterritoriaal, buiten 't gebied van een land gelegen.
Exterritorialiteit, bevoegdheid van gezanten en hun gevolg om in de vreemde steden, waar zij geaccrediteerd
zijn, naar de wetten van hun eigen land te leven, en
tevens hunne vrijstelling van alle persoonlijke lasten.
Extincteur, toestel om spoedig brand te blusschen.
Extinctie, uitblussching; uitdelging; het uitsterven (van een
geslacht); afkoeling van heete steenen met koud water.
extingeeren, uitblusschen ; verdelgen, vernietigen, afschaffen, opheffen; (ook ;) te niet gaan, uitsterven.
Extirpdtie enz. z. Exstirpatie enz.
extorqueeren, afpersen, afdwingen.
ExtOrsie, afpersing ; verkrijging door gewelddadigheid.
extra, buiten ; huitengewoon, bijzonder ; e. fijn, zeer fijn;
e. blad, bijblad; e. muros, buiten de (stads-)muren;
buitenshuis ; e. post, buitengewone of eigen post.
Extract, uittreksel (uit boeken, kruiden enz.)
Extrictie, uittrekking ; afkomst; persoon van e., ieniand
van crude afkom.t.
Extraditio, uitlevering, overptat.

198 extra ecclesiam nulla salus—Eye
extra ecclesiam nulla salus, buiten de kerk gees zaligheid.
extraheeren, uittrekken ; een uittreksel taaken ; lichten,
extramundaan. buitenwereldlijk. (be. een vonnis.
Extrait = Extract.
Extrdnetis, bnitenlander, vreemdeling.
extraordinair, buitengemeen, ongewoon.
extravagant, buitensporig, overdreven, ongerijmd.
Extravagantie, buitensporigheid, ongerijmdheid.
extravageeren, buiten de maat of den regel gaan, uitspatteu ; onzin spreken, raaskallen.

extra-parlementair, buiten bet parlement staande.
Extravasaat, uitgetreden bloed of lichaamsvocht.
Extravasatie, uittreding van bloed of andere vochten uit
hunne vaten.

extravaseeren, uit de eigen vaten vloeien, uittreden.
Extreme, het uiterste, hoogste; de top, hoogste graad.
Extremes, overdrijvingen ; twee tegenovergestelde zaken
of begrippen ; les e. se touchent, de uitersten rakes
elkander, de strijiligste dingen gaan sons gepaard.

Extremiteit, uiterste, einde, eindpunt ; uiterste verlegenheid, hoogst gevaar ; laatste toevlucht; e. en, uiteinden,
inz. de uiterste ledematen.

Extuberdtie, gezwel, buil; uitwas.
extubereeren, opzwellen, oploopen.
extumesceeren, opzwellen.
Extumescentie, opzwelling, opzetting (bv. van een been).
exuberant, overvloedig, onnoodig; te rijkelijk, weelderig.
Ex u berdntie, onnoodige over vloed ; overtolligheid, kwistigheid (bv. van woorden, beelden).

Exulant, balling.
Exculceratie, ettering.
ex u leeren, verbannen.
Exultdtie, vreugdegehuppel, gejuich, groote blijdschap.
ex Ungue leOnem, flan den klauw kent men den leeuw.
ex uno disce omnes, z. ab etc.
ex usu, door het gebruik, door oefening.
ex vOto, naar wensch ; ten gevolge eene gelofte; ex voto's, zinnebeeldige voorwerpen (bv. een zilveren armpje
of beentje), die de geloovigen in de kerk voor het
beeld van een heilige ophangen, aan wiens voorspraak
zij bet behoud viol cell area t4f bven meenen verschul(digd te zijn,
eye, oog.

f—faciliteeren
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F.
f. = fac., maak ; of = factum, gedaan ; of = flat, het
gesehiedde, toegestaan.

f. of fee. = fecit, bij heeft het gemaakt.
f. of fl. = florins, florOnen, guldens.
f. of fol. of fo. — fdlium, folio, blad.
to ro. = Milo recto, op de rechter- of voorbladzijde.
fo vo. = folio verso, op de keerzijde van 't blad.
ff. = fecdrunt, zij bebben het gemaakt ; (of in de muziek)
= fortissimo, zeer sterk, zoo sterk mogelijk (ook fff).
f. i. = fiat insertio, het worde (bier) ingevoegd.
fr. = franc(s), of franco, (z. die woorden).
Faba, boon
Fdbel, verdichte vertelling ; sprookje ; leugen.
Faber suae fortunae, de maker van zijn eigen fortuin.
fabriceeren, vervaardigen, Timken, voortbrengen.
Fabriek. werkplaats, werkinricbting.
Fabrikaat, de vervaardigde waar. het kunstvoortbrengsel.
Fabrikage, stadsbouwmeesterschap, wat daartoe belioort.
Fabrikant, bezitter, bestuurder eener fabriek; vervaardiger in 't groot van voorwerpen, die door fabrieken geleverd worden.
Fabrildtie, vervaardiging, bewerking der waren.
fabuleus, fabelacbtig ; onwaarscbijnlijk; ongerijmd.
Façade, gevel van een gebouw, inz. voorgevel.
Face, gezicht, aangezicbt ; voorzijde (eener vesting enz.) ;
face maken, de spits bieden, stand houden.
Facdtte, ruitsgewijs geslepen vlakken aan edelsteenen enz.
facheus, verdrietig, spijtig, ergerlijk; droevig.
faciaal. het gezicht of gelaat hetreffend.
Facie, facies, gelaat, aangezicht.
facie!, gemakkelijk ; (ook :) gedienstig, inscbikkelijk.
facile princeps, bet erkende hoofd, iemand die gemakkelijk den eersten rang inneemt.
facilis est descensus Averni, bet neerdalen ter belle iEi
gemakkelijk, de weg ten verderve is licht,
faciliteeren, uemakkelijk waken,
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Faciliteit—Fagottist

Faciliteit, gemak, gemakkelijkheid; (ook :) inschikkelijkheld, groote toegevendhcid.
Fãcit, sons, bedrag-, uitkomst.
tacit indignatio versum, de verontwaardiging maakt den
dicker, d. i. maakt welsprekend.
Facon, manier ; vorm, fatsoen ; maakloon ; facon de parler, manier van zeggen, zegmanier ; sans fawn, zonder
coniplimenten; een sans-facon, een plomperd, lomperd,
vlegel.
faconneeren, vormen, de vereischte irednante geven.
FacOns, phchtplegingen, onislag (z. Facon).
Fac-simile, schriftevenbeeld, afdruk eener handteekening.
Facta, daadzaken, het gebenrde (sing Factum).
Factie, partij, aanhang; kuiperij, kabaal, satnenrotting.
factieus, oproerig, muitziek, onrustig.
Factionnaire, schildwacht, wachthoudende, dienstdoende
persoon.
fdctisch, feitelijk, werkelijk, waar, door feiten bewezen.
Factoor, Factor, opzichter. zaakvoerder, boekhouder, brievenbesteller ; vermenigvuldiger.
Factorie, Factorij, post en woning van een factoor, IsTed.erlandsch handelskantoor in een vreemd werelddeel ;
bijkantoor ; f.-handel, commissie-handel (z. ald.)
Factdtum, een doe-al; alles in alien, albedril.
Fdctum, voorval, feit, het gebeurde.
Factuur, koop-, inkoop- en verkooprekening, lust der afgeleverde goederen met hare prijzen.
facultatiet, bevoegd makend, bevoegdheid gevend; naar
goedvinden, naar keuze.
Faculteit, natuurgave, aanleg; geschiktheid; eene der
hoofdafdeelingen van de gezamenlijke hoofdwetenschappen (godgeleerdheid, geneeskunde, rechtsgeleerdheid
wijsbegeerte en letteren); de gezamenlijke tot eene dier
hoofdwetenschappen behoorende hoogleeraars (b y. de
medische faculteit).
Fadaise, beuzelarij, nietigheid, wisjewasje, beuzelpraat.
fade, laf, smakeloos; zouteloos, onbevallig, geesteloos.
Faecalien, drekstoffen.
Fames, Feces, droesem, heffe, moer ; drek, uitwerpselen.
Faex populi, de heffe des yolks.
Fagot, houten blaasinstrutuent suet die yen toon, baspijp.
Fagottist, fagotblazer.

Faib!bsse—Familie
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Faibldsse, zwakheid; flauwte.
failleeren, failliet zijn, ophouden te betalen, zicli buiten
staat tot betaling verklaren.
(lor iikroet.
Faillibiliteit, feilbaarheid.
Faillissement, Faillite, betalingsonmacht, niet-bedrreglijk
stioopop-koning.
ledtglooper
;
roi
Faineant,
fair, saloon, fraai, moot, f. fight, eerlijke strtjd; f, play,
faisdbel, doenlijk, raadzaarn. (eerlijk spel.
Faiseur, maker, aanstoker, ophitser; faiseuse, f. maakster
(van japonnen).
Fait, gebeurde zaak, voorval, feit; au fait zO, nauwkeurig, verstaan, wel kennen, op (1e hoogte zijn; fait
accompli, volhrachte (land, gedane zaak.
Fakir, een arrne ; (in Turkije :) een boetedoend kluizenaar,
die van aalntoezen leeft en zichzelven kastijdt.
Fdlbala, ruim geplooid boordsel aan vrouwenkleederen,
aan gordkinen enz.
Falcdde, sprong van een schoolpaard.
FalcOna, veldslang, soort van vourmalig grof geschut.
Falcone, kleine veldslang.
Faldistorium, bisschopsstoel in de kerk.
bedrog ; bedrieglijke sluitrede; f. Optici, gezichtsbedrog, oogtnisleiding.
Fdlsa, vervalschingen, inz. schriftvervalschingen.
Falsdris, Falsdrius, vervalscher, inz. seltriftvervalscher.
False, Fausset, de alt- of discantstem, die de vrouwenstem nabootst en door de pei sing der luelitpijp wordt
voortgebracht, fausset. stern. Falsettist, Fausettist, wie
met zulk eene stem zingt.
Falsificatie, ver valsching.
Falsiteit, valschheid, unwaarheid.
Falstaff, grootsprekend, zedeloos man, vol vernuft en humor (een figuur van Shakspeare).
FAIsum, vervalsehing ; opzetteltjk bedrog.
FAma, godin des roerns; gerueht, mare. ( ^ oede of kwade
faam; — veal, de fawn heeft vleugm s. (mate, zeer.
fameus,vermaard, wereldkundig, berucht; uttstekend, uiterfamiliair, gemeenzaam, vertrouwelijk.
familiariseeren (zich), zich gemeenzaam maken ; zich te
veel vrijheid veroorloven.
Familiariteit, vertrouwelijkheid, gemeenzame omgang.
Familie, verwantschap ; stam, geslacht ; gezin ; afkomat.

202

Fámulus—Farrow

FAmulus, dienaar, inz. helper, handlanger van een gelterde, van een professor aan hoogeseholen.

Fanal, seheeps, zeelicht ; baken; vuurtoren.
FanariOten, Grieksche, meestal rijke faniilien to Constantinopel.

Fandticus, Fanatiek, dweper, geestdrijver.
fanatiek, dweepziek, geestdrijvend ; vol zotteinbeeldingen.
Fanatisme, dweperij, inz. geloofsdweperij.
Fancy, inbeelding ; inval, luini f.-artikelen, modewaren, weelde-voorwerpen; f.-fair, markt urti modewaren ; bazar van luxe-artikelen tot milddadige oogmerken.
Fandango, Spaansehe volksdans in maat, met begeleiding van castagnetten.
faneeren, verwelken, verleppen.
Fanfare, trompetstuk, vroolijk jachtstuk; trompetgeschal
bij 't inhouwen der ruiterij.
FanfarOn, windhuil, pother, snoever, blaaskaak.
Fanfaronndde, Fanfaronnerle, pocherij, grootspraak.
Fanfreluche, strikken eta kwikken, snorrepijpen.

Fanta(i)sie,FantasmagOrie, enz., z. Ph—.
Fantoccini, draagbaar poppenspel, poppenkast.
Faquin, nietswaardige scliurk.
Faradayisme, de door Faraday in 1831 ontdekte inductieeleetriciteit.

Farce, vulsel (voor spijzen); (ook:) kluchtspel; grappig
nastukje; kluelit, snaker;j.

farceeren, met vulsel stoppen ; gefarceerde (niet geforceerde) snoek, met vulsel toebereide snoek.
Farceur, potsenmaker, spotvogel; hansworst.
fardeeren, blanketten ; opsmukken ; bemantelen.
Fare, vaart; voerloon; veergeld; spijs, kost.
farewell, vaarwel!
FaribOlen, sprookjes, zotheden, praatjes voor den vaak.
Farien, Farien-striker, meelsuiker, keukensuiker.
farineus, meelachtig, meelig; witachtig.
Farm, paehthoeve, boerderij.
Farmer, pachter ; in Anierika: landman.
Far niente, het nietadoen, het ledig-zijn (z. Dotce).
Faro, Faro-bier, krachtig Brusselsch bier, L. Pharao,
farbuche, merischenschuw, wild; ruw, gestreng.
Farrow, varken.

Farthing—Fausse-queue
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Farthing, kleinste eng count = - f penny.
Far West, het verre Westen (van Noord-Amerika).
Fascindtie, betoovering, verblinding, verrnkking.
fascineeren, betooveren, verblinden, verrukken ; boeien.
Fascines, rijshout, takkenbossen bij waterwerken ; bij vestinggrachten enz.
Fas est et ab hoste doceri, het is goed om zelfs van
een vijand to leeren.
Fas et nefas, reeht en onrecht.
Fashion, mode; goede toon, fatsoenlijkheid.
fashionable, naar de mode, naar de wereld, fatsoenlijk;
een f., een man naar de wereld ; modegek, fat.
faster, sneller (op engelsche uurwerken of k. F.)
Fdsti (fr. Fastes), jaarboeken ; tijdboeken ; feestkalender.
fastidious, langwijlig, verdrietig, vervelend; walglijk.
fasti et nefasti dies, gelukkige en ongelukkige dagen.
fastueus, pralend, pronkend ; hoogdravend; hoovaardig.
Fat, ingebeelde zot, gekje, pronkertje, modepop.
fat, fattig, fatterig, gek, ingeheeld, laf, kwasterig.
fataal, noodlottig, verderfelijk, heilloos; ongelukkig.
Fatalisme, noodlotsleer, het geloof aan de leer van eeu
onvermijdelijk noodlot.
Fatalist, aanhanger van dat geloof, van die leer.
Fataliteit, onvermijdelijk noodlot ; rampspoed. onheil.
Fita-morgana, luchtspiegeling kzeker gezichtsbedrog).
Fathom, vadem, 6 voet.
fatigant, vermoeiend; langwijlig, vervelend.
fatigeeren, vermoeien; lastig vallen ; uitmergelen (een akker), toebereiden en roeren (de salade).
Fatigue, vermoeienis, afmatting.
Fatuiteit, onverstand, zotheid, ongerijmdheid.
Fatum, noodlot; lot, bestemming.
Faubourg, voorstad.
faufileeren, rijgen; (fig.) zich f., kennissen aanknoopen,
zich door list en vleierij indringen.
Fauna, dieren van een bijzonder land; oak de besehrijving daarvan.
Faunen, veld- of boschgoden ; (fig.) wulpsche personen.
Fausse-attaque, schijnaanval.
Fausse-couche, miskraam.
Fausse-manche, overmouw, morsmouw.
Fausse-queues onptivere stoot op het biljart
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Fausse-sortie, schijnafgang om dadelijk terug to keeren
(op het tooneel).

Fausset, z Falset. Fausettist, z. Falcettist.
Faute, font; f. d'argent, uit gebrek aau geld; f. de
mieux, bij gebrek ash beter.
Fauteuil, armstoel, leuningstoel.
fautief, feilend, onnauwkeurig; met fouten, gebrekkig.
Fautor, begunstiger, bevorderaar.
faux, vain!), onwaar ; verkeerd; onecht; verdicht.
Faux, vervalsching, schrift-, muntvervalsching.
Faux-air, bedrieglijke gelijkenis.
Faux-col, los boordje.
Faux-fuyant, uitvluclit, valsch voorwendse1.
Faux-pas, misstap, feil, hater.
Faux-titre, de verkorte titel van een boek op het blad,
dat den eigenlijken titel voorafgaat (bij verbastering
Fransche titel in plaats van voorhandsche
ti t el geheeten.
favete linguis, zwijg(t)! wees(t) stil I
Faveur, gunst, begunstiging; welwillendheid; f.-dagen,
(fr. jours de f.), reskt-dagen, nazicht-dagen, wisselfavordbel, gunstig, genegen, voordeelig. (uitstel.
Favoriet, gunsteling, lieveling. favoriet, gelief koosd, liefst.
Favoriet-spijs, Favoriet-wals, enz., de lievelingsspijs,
geliefdste wals enz.
Favorieten (fr. Favoris), bakkebaarden.
favoriseeren, begunstigen, genegen zijn.
Favorite, gunstelinge; de gekeerde kleur der kaart, de
beste. (lingen.
Favoritisme, het voortrekken en bevorderen van gunsteFaw n, hertekalf.
Fax et tuba, fakkel en trompet ; boofdpersonen,belhameL
Fayence, half-porselein, tijn platteel of aardewerk.
Febris, koorts.

Feces, z. Faeces.
Wit, afgekort fec. of f., (...) heeft het gernaakt
fecundeeren, bevruchten, vruchtbaar maken.
Fecunditeit, vruchtbaarheid.
federaal, het verbond betreffende.
federaliseeren, een verbond sluiten, in een bondgenootschap vereenigen.
Federalism% verbondstelsel i zucht tot verbondsluiten.
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federalistisch, federatief, bondgenootschappelp, bondschappelijk.
Federalist, voorstander, lid van een bondgenootschap.
Federdtie, verbond, bondgenootschap.
Fee, toovernimf en waarzegster met beperkte maelit ; (fig.)
schrandere, betooverencl schoone vroiiw of maagd.
Fee, (eng.) recht, cijns, fooi.
Fderie, tooverij ; tooversprookje, tooverballet.
Feinte, veinzerij, uitvlucht, list.
Felibre, provencaalsehe dichter.
felice notte, goede nacht 1
Felicitas, de godin der gelukzaligheid.
Felicitdtie. gelukwensch, heilwensch, zegenwensch.
feliciteeren, gelukwenscben.
Fells, kat.
Fellahs, landbouwdrtivende Arabieren, inz. in Egypte.
Felloplastiek z. Phelloplastiek.
Fellow, gezel, makker ; ambtgenoot, medelid van een academie of college, student in Engeland.
Felock of Felouque, klein sloepvorniig snelschip met twee
masten (in de Middellandsche zee).
Felonie, leenplichtschending ; trouwbreuk jegens de wettige overheid ; (in Engeland :) iedere doodmisdaad.
femininus, vrouwelijk. Femininum, vrouwelijk wooed;
feminini generis, van bet vrouwelijk geslacht.
Femme de chambre, kamenier ; f. de charge, huishoudater.
femoraal, wat tot de heupen hehoort.
Haler, Fenian, lid eener geheime broederschap, die Ierland van Engeland wil vrijmaken.
Feniks, z. Pheniks.
Feodaal, z. Feudaal.
Fdrien, vrije dagen, rustdagen, feestdagen.
Ferldt, boekdrukkers- en papierrnakers-werktuig in den
vorm eener T, am papier op to hangen en of to nemen.
ferm, vast, standvastig, mannelijk ; (ook :) goed ! opperbest 1
Ferman, (minder goed Firman), schriftelijk bevel des sultans, verlofbrief of patent, pas ; aanstelling, handelspas in Oost-Indie.
Ferme. pacht, pachthoeve, hofatede.
Ferment, gest- of gistmiddel, geststof.
Fermentatle, gisting ; (fig.) volkswoeling, gisting.
fermenteeren, gisten, in gisting geraken (ook fig.)
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Fermeteit—Fiacre

Fermeteit (fr. Fermetd), stand vasligheid, kloetheid.
fermez la porte, doe de deur dicht !
Fermoir, siuithaak, slot (inz aan een boek, een bijbel).
Fermoor, steek beitel.
Ferociteit, wildheid, woestheid ; onmenschelijkheid.
Ferronniêre, voorhoofdsieraad voor dames, voorhoofdband,
ferrugineus, ijzerhoudend.
Ferry of ferry-boat, veerboot.
fertiei, vruchtbaar ; winstgeveed.
fertiliseeren, vruchtbaar rnaken ; vruchten doen dragen,
Festiviteit, vruchtbaarheid, weligheid.
fervent, ijverig, vurig.
fervesCeeren, ontgloeien, blaken ; toornig wordeii.
fervet opus, het werk gaat met kracht voort.
Ferveur, Fervor, ijver, vuur, gloed.
Festijn (fr. Festin), feest ; gastmaal, eeremaal.
festina !elite, haast u langzaam (handel met overleg).
Festival, muziekfeest.
Festiviteit, feestelijkheid, vreugdefeest ; plechtigheid.
Feston (fr. Feston), loof- of lofwerk van bloemen en vruchfestonneeren, met bloem- en loofwerk versieren,
(tell.
Fête, feest, feestviering ; gastmaal ; verjaar-, naamdag ;
f. champètre, landeldk feest.
féteeren, feestelijk onthalen ; vleien.
Fetisch (fr. Fetiche), zinnelijk voorwerp van afgodische
vereering (bij de Negers); toovermiddel. (werpen.

Fetis(ch)me, Fetischdienst, de vereering van zulke voorfeudaal, leenroerig ; het leenstelsel betreffende, leen—.
feudaal systeem, Feudalisme, het leenstelsel.
Feudum, leen, leengoed.
Feu de joie, vreugdevuur.
Feuille, blad ; f. d'annonces, advertentieblad ; f. de route,
marschaanwijzer, reiswitzer (voor soldaten).

feuille-morte, bruingeel, donkergeel (als verwelkt loof).
feuilleteeren, doorbladeren, nazien.
Feuilleton, blaadje ; afdeeling van een dagblad, aan de
critiek der letterkundige werken, aan novellen enz. gewijd.

Fever, koorts ; intermitting L, tusschenpoozende koorts ;
yellow L, gele koorts.
Fez, de roode wollen routs, die sedert 1826 in pinata van
den tulband als militaire dracht in Turkije ingevoerd is.

FiAcre, huurkoets ; tweespan ; (ook :) huurkoetsier.

Fiasco—Filagram
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Fiasco, flesch ; f. maken, niet slagen, mislukken ; vallen
(van een toonecIstuk).

fiat, bet gesehiede bewilligd toegestaan fiat justitia et
*eat mandus, de gerechtigheid moet haren loop hebben, al Con de wereld er htj vergaan ; fiat voluntas tua,
*il geschiede ; fiat lux, er zij licht.
libretis, vecelig.
Fibrine, veteistot spel).
Fiche, speelmerk, visehj e, heentje (als betaalmiddel btj
Fiche, driehoekig vrouwenhalsdoekje.
Retie, verdichting ; verdichtsel ; voorwendsel, onwaarheid.
fictief, verzonnen, verdicht, ingebeeld.
Fiddlgo, adellijke van lager rang (in Portugal).
fideel, getrouw ; vertronwelijk: (ook :) opgeruimd, Lustig.
Fiddicommis, erfmaking, waardoor den erfgenaam alleen
het vruchtgebruik, niet het recht van vervreemding van
zekere goederen wordt toegestaan ; of een goed, dat
niet verkocht mag worden, maar bij eene familie moet
blijven.
fidei-commissair, op een fidelcommis betrekking hebbende ;
ook hi) Wien zulk een erfmaking ten deed valt.
Fideliteit, trouw, trouwhartigheid; vroolijke luim.
Fides, trouw, geloof ; f. Punica, Panische trouw, verraad.
Fidibus, papierstrookje om de tabak aan to steken.
Fidacie, vertrouwen; berusting.
fidus Achatus, een trouw vriend.
Field, veld, akker ; field-trial, beproeving van jachthonden in het veld.
fier, fier, stout, trotsch; vermetel.
fieramente, moedig, koen, wild, heftig.
Fig, vijg.
Figaro, slow onderhandelaar en koppelaar in liefdeszaken.
Figurant, wie op het tooneel of elders een stomme rol
vervult, wie enkel figuur rnaakt.
figuratief, wat de figuur, het zinnebeeld van lets voorstelt.
figureeren, afbeelden ; figuur maken ; voor figurant dienen.
Figuur, gedaante, beeld, prentje ; danstoer ; voorkomen;
f. maken, eene groote tot spelen, opzien baren,
fi9uurlijk, zinnebeeld, oneigenlijk.
Fil, draad ; f. d'Ecosse, draad van ,linnen an katoen ;
f. de sole, linnen en zijdegaren voor bandschoenen.
Filagram, de koperen draitdletters of figaren van den
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Filament—fingeeren

papiervorm, welker afdrnk in 't papier zichtbaar is ;

Filament, vezel ; helmdraad (in bloernen). (watermerk.
fileeren, spinnen ; in 't kaartspel :) eene kaart wegmoffelen ; de kaarten langzaani een voor een openleggen ;
(ook :) afzakken, afdruipen. [binders).
Fileet, metalen figuurlijntje (bij letterzetters en boekFilet, netvormig weefsel ; lendestuk, b y . filet de boeuf.
filiaal, kinderlijk, dochterhjk ; filiaal-kerk, bijkerk ;filiaalhandel, bijhandelshuis.
Filidtie, kindschap ; kinderlijke afhankelijkheid; gehoorzaamheid der kloostergeestelijken aan hunne overheid.
(z. ook Affiliatie).
Filigraan, fijn, doorluchtig werk van gond- en zilverdraad.
Filius nullius, de noon van niernand.
Filius terrae, een zoon der aside, iemand van lage afkomst.
Fille, meisje ; f. de chambre, kasierrneisje; f. de joie,
meisje van pleizier.
Filou, listige bedrieger, schurk, fielt.
Filter of Filtrum, doorzijgniiddel, zijgdoek, z. Philtrum.
Filtratie, doorzijging.
filtreeren, doorzijgen, kleinzen, klenzen.
Filtreermachine, Filtreertoestel, Filtreer, werktuig tot
zuivering enz. van het water.

Filtrum, z. Filter.
Fin, einde ; fin de sidcle, (eig. einde der eeuw) geraffineerd en belust op effect, zonder idealen of illusion.

finaal, wat om te eindigen, te stuiten dient, volkomen,
geheel en al ; eindelijk, ten slotte.

finale, einde, besluit, slotstuk.
Finance, de financien ; de financiers, bankiers, geldmannen ; la haute f., de invloedrijke geldmannen, de geldaristocratie.

financieel, de geldzaken betreffende ; geldelijk, geldswaardig.
Financien, Financie(s), geldrniddelen ; financies zoeken,
allerlei middelen in 't werk stellen om aan geld te komen.

Financier, rentrneester ; verstandig geldbeheerder ; geldschieter, geldman.

Fine, einde ; doel, oogmerk ; ter f. van rapport, ten einde
daarop bericht of verslag tut te brengen. (neeren.
fineeren, scheiden (b y. het goud van het zilver) = affiFinesse, sluwheid, list, loosheid, geslepenheid.
fingeeren, verdichten, voorgeven; gefingeerde munten,

Finis—Flacciditelt
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niet werkeltjk bestaande munten, near welke men rekent
(b y . ponden vlaamsch) ; gefingeerde rekening, vermoedeltjke bij raming opgemaakte rekening.
Finis, einde ; f. cor6nat Opus, het einde kroont het werk.
Finito, afsluiting der rekening.
finitum, beeindigd, afgesloten.
Fint, veinzerij, list, streek, verschalking; schermlist ; (vgl.
feinte) fijne beret in 't spiegelglas.
Fiool, glazen fiesch met wijden buik, ki.geltlesch ; (ook :)
eene soort van stormpotten met handgranaten gevuld.
FioritOra, versiering (in de muz.)
Fire, vuur; fire-proof, tegen y our bestand, vuurvast.
Firkin, eng. meat van ongeveer 41 liter.
Firma, handelsnaam ; bedrijfsnaam ; handteekening van
een handelshuis ; onder de firma, beteekent ook wel
onder het voorwendsel of voorgeven ; f. geven, een bediende volmacht geven om in naam des principaals te
firmeeren, d. i. te onderteekenen
Firmament, nitspansel, sterrenhemel.
Firman, z. Ferman. (landsrechteischer.
Fiscaal, openbaar eischer, inz in zake van den fiscu s,
fiscaal, wat den tacos of den fiscaal betreft.
Fiscaliteit, het streven om de staatsinkomsten te vermeerderen.
Fiscus, staatsvermogen, staatskas ; boetekas ; (ook :) de
gezamenlijke amhtenaren, aan wie de inning der belas(tingen is opgedragen.
fissiel, splijtbaar.
Fissiliteit, splijtbaarheid. [falset (z. ald.)
Fistel, pijpzweer: (ook :) gedwongen hooge keelstem, =
Fitter, werkman die gaspijpen aanpast en legt.
fit, klaar (d. i. de paarden zijn klaar voor den wedren).
Fitz, Normandisch woord, dat noon, inz. onechte coon beduidt en in samenstelling met Engelsche namen voorkomt, b y . Fitz-James, Fitz-William enz.
ive-o'clock-tea, theevisite te 5 uur.
fix (fr. fixe), vast, bepaald,bliivend ; fixe idee, z. Mee fixe.
Fixitie, Fixeering, vastatelling, bepaling, bestendiging.
fixeeren, vasthechten ; vaststellen ; strak aanzien.
Fixum, lets bepaalds, vaste som; iuz. het vaste inkomen, bet zeker bestaansmiddel.
Fjeld, hoogvlakte, woeste bergvlakte (in Noorwegen).
Fiacciditelt sla ph eid.
VC, AALIDE seal
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Flacon—Flesh

Flacon, flesch, inz. reukfleschje.
Flagellanten, geeselmonniken, geeselbroeders in de XIlIde
eeuw (thans naam eener leekenbroederschap van zulke
godsdienstdwepers in Frankrijk).

Flagellatie, geeseling.
Flageolet, fijn- of hoogfluit.
flagorneeren, laag en aanhoudend vleien, flikflooien.
flagrant, brandend ; duidelijk in 't oog vallend, openbaar ;
pas gebeurd.

flagranto delicti, in flagrante, fr. en fiagrant dëlit, op
heeter daad betrapt).

Flair, scherpe reuk (der jachthonden); (fig.) een goede
news. (luk ken, ruineeren.

flambeeren, vlammen ; over de vlam afzengen ; (fig.) misflamboyant, vlammend, op vla Lumen gehjkende.
flaneeien, ledig rondslenteren zonder doel of oognierk.
Fandl, lichte lijn waadachtige wollen stof.
Flaneur, rondslenteraar, straatslijper, lanterfanter, gaper.
Flank, qde ; zijvlakte, strijklinie van een vestingwerk ;
linkervleugel.

flankeeren, van ter zijde bestrijken of dekken ; (ook :) toesnitj ten.

Flankeur = Eclaireur, Tirailleur z. ald.)
flat-race, wedren op de vlakke baan (zonder hindernissen).
flatteeren, vleien ; zijn hof maken ; ook welstaan, voordeelig uitkomen (inz. van kleeding of sieraden), geflatteerde balans, kunstmatig fraai gegroepeerde balans.
Flatterie, vleierij.
Flatteur, vleier.
flatteus, vleiend, lief koozend, streelend.
flatulent, opzettend, winderig ; nietig, onbeduidend.
Flauto, fluit ; f. piccolo, de kleinste dwarsfluit.
flebile, schreiend, klaaglijk.
FIdgma, (beter PhIdgmal, sli,jru, slijmig vocht in 't bioed ;
slijmig uitwerpsel, fluint ; (fig.) natuurlijke ongevoeligheid, lauwheid, on verschilligheid.

flegmatiek, flegmatisch (beter phlegmatiek enz.), siiimerig, shjtubloedig ; (fig.) koudbloedig, ongevoelig, onaandoenlijk, onverschillig, lauw : f. mensch (lat. phlegmaticus), slijrubloedige, koudvoclitige, een voor aandoeninizen weinig vatbaar mensch.

Flesh, vleesch.

fletrisseeren—Foal
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fletrisseeren, doen verwelken ; (fig.) schenden, Behan&
vlekken, onteeren, bezwalken, belasteren.

Fletrisseur, verwelking ; (fig.) bezwalking, boon, smaad,
brandmerk.

Fleur, bloem ; bloei, bloeitijd.
Fleuret, schermdegen, floret ; (ook .) vlokzijde.
Fleurdtten (eig. bloempjes), zoete woordjes, vleierijen.
Fleurist, Florist, bloemenvriend; bloemkweeker ; kunstbloemenmaker ; bloemschilder.

FleurOn, hloemsieraad.
flexibel, buigzaam, gedwee ; (in de spraakkunst :) voor
verbuiging vatbaar.

Flexibiteit, buigzaamheid, innigheid.
Fluxie, Flexuur, buiging; woordbuiging.
Flibustier, 17e eeuwsche zeeroover, vrijbuiter (in Amerika).
Flintglas, zeer wit en helder kiezelglas (voor kijkers).
Flirtatie, speelsehe verliefdheid, coquetterie.
flirteeren, zich uit speelschheid verliefd aanstellen, coquetteeren. (treinen.

Floating-railway, drijvende spoorweg, pontveer voor spoorFlora, de bloemgodin ; al de in een land inheemsche planten ; de lijst, de beschrijvibg daarvan.

Flordal, de 8ste Fr.-republik. maand (20 April-19 Mei).
Floreen, Florijn, gulden.
floreeren, bloeien, in welstand zijn. (zijde.
Floret, het grove spinsel der zijdewormen ; afval van goede
florissant, bloeiend, voorspoedig.
Florist, z. Fleurist.
Fottant, drijvend, zwevend, dobberend.
flotteeren, drijven, dobberen ; onzeker zijn, weifelen.
Flottille, kleine vloot, smaldeel.
flou, zacht, week (bij schilders).
Flower, bloom ; tarwemeel.
Fluctuitie, weifeling, wankelmoedig.
fluctueeren, dobberen, weifelen, besluiteloos zijn.
fluide, vloeibaar.
fluid meat, vloeibaar vleesch.
Fluiditeit, vloeiendheid, losheid (eener rede).
Fluidum (p1. fluida), iets vloeibaars, vloeistof.
Fluxie, vloeiing, vloed ; buikloop.
Fly, vlieg.
Foal, veulen.
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Focus—Fontinge

Focus, brandpunt ; z. foyer.
fcecundeeren, Fcecunditeit, z. fec—.
Feederdtie enz., z. Fed— enz.
Foedraal, scheede, koker, overtreksel.
Foehn of FOhn, sterke zoele zuidenwind in de Zwitsersche alpen.

Foetus, vrucht in de baarmoeder.
Foi, geloof, trouw, woord ; de bonne f., to goeder trouw,
oprecht ; ma foi ! par ma foi! op mijne eer ! waarachtig I

Foliint, boek in folio (waarbij het vel slechts eens wordt
gevouwen en vier bladzijden heeft).

Folle, dwaasheid, zotheid, zinneloosheid.
Hilo, op die bladzijde ; bock in folio, bock in 't formaat,
waarbij het vel papier slechts eenmaal wordt gevouwen,
en 4 bladzijden heeft ; —recto, op de rechterz0e van
het blad ; —verso, op de volgende of keerzijde van het
blad; gek in folio, zeer groote gek.
folieeren, de bladen van een bock met cijfers teekenen.
FOlium, blad.
Folkething, volkskamer, de Deensche 2de . kamer.
Folklore, kennis der legenden, liederen, spreekwoorden,
zeden en geloofsbegrippen van een yolk.
Folklorist, verzamelaar der Bogen enz. van een yolk.
Folliculair, minachtende naam voor journalist, dagbladschrijver ; slecht auteur.
Foment, warme omslag.
Fomentdtie, stowing, verwarming door warme omslagen.
fomenteeren, warme pappen of omslagen aanwenden; (fig.)
aanstoken (haat, twist enz.), in gisting brengen.
fonce, donker.
Fonctionnair, ambtenaar, beambte.
Fond, grond ; it fond, grondig ; au fond, wel ingezien.
Fondement, Fondfitie, fondeeren, z. Fundament, enz
Fonds, de ter beschikking staande gelden ; kapitaal, hoofdof grondvermogen ; (ook :) waren- of goederenvoorraad ;
gezamenlijke werken, waar van een uitgever bet kopierecht heeft; fondsen, publieke fondsen, staatsschuldbrieven, effecten ; a fonds perdu, met afstanddoening
van het kapitaal (bd lijfrenten); renteloos en niet terugbetaalbaar ; als verloren som, verloren bijdrage.
Fontânge, voormalig hood dameskapsel.

Fontentil—Formulist
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Fontendl, kleine kunstzweer tot afleiding van schadeldke
Food, voedsel. (vochten, dracht.
Foot (pl. feet), voet; de eng. voet = I yard = 12 inches = 0,305 M.
Foot-ball, voetballen (eng. spel).
Force, kracht, sterkte, geweld, macht; f. majeure, over'flack.

forceeren, dwingen, noodzaken ; overweldigen ; openbreken ; (ook wel verkeerdelijk voor farceeren, z. ald.)
Forceps, een verloskundige tang.
Foreigner, vreemdeling.
Foreign office, bet Eng. ministerie van buitenl. zaken.
Foreman, de voorzitter der gezworenen.
Foiensis (pl. Forenses), buitenlander, vreemde, inz. vreemdeling die in het land grondbezit heeft; Forensen, personen buiten de gemeente wonende doch aldaar hun
hestaan vindende.

for ever, voor altoos, voor eeuwig.
Forfait, misdrijf, misdaad ; d forfait, in eens, bij den hoop;

aanneming of aanbesteding; tegen bepaald loon (niet

[per stuk.
Fork, vork.
Formaat, grootte of vorm (inz. van een boek).
formaliseeren, de uiterlijke vormen en regels in acht nemen ; zich f., zijn misnoegen over lets uiten, jets kwalijk nemen, zich beleedigd toonen.

Formalist, ietnand die zich geheel aan uitwendige vormen,
aan fornialiteiten houdt.
Formaliteit, door 't gebruik vastgestelde vorm, al wat de
regels der welvoeglijkheid voorschrijven.
formaliter, vormelijk, volgens den vorm.
FormAtie, vorming, gedaantegeving, schepping.
formeel, vormelijk, volgens den vorm; uitdrukkelijk.
formeeren, vormen; voortbrengen.
Formicdtie, bet mierenkruipen, eene huidkriebeling.
formiddbel, vreeselijk, geducht, ontzaglijk.
Formüle, voor bijzondere gevallen voorgeschreven of doo,.
't gebruik ingevoerde woorden, wendingen en spreekwijzen, zegswijze, uitdrukking; vaste regel; rekenvoor•
schrift.
Formulier, door 't gebruik ingevoerde regel, woordelijk
voorschrift van eenig opatel, voorbeeld, model.
Formulist, vriend van formulen of formulieren.
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Forneer—fourneeren

Forneer, z. Fourneer.
Fort, Forteres, kleine vesting, schans.
forte, sterk (te spelen).
Forte-piano, zwaar- en zachtklinkend speeltuig, hamerdoorgaans enkel piano geheeten.

Fortificatie, vestingwerk; bevestigingskunst.
fortificeeren, fortifieeren, versterken ; verschansen.
fortissimo, zeer sterk, allersterkst (te spelen).
fortiter in re, suaviter in modo, met vastheid in het
handelen, maar zacht in de wijze van optreden,

Fortuna, de geluksgod:n. Fortuin z. Fortune.
Fortuna favet fortibus, de fortuin is met den dappere.
Fortune, Fortuin, kans; lotgeval, wedervaren; inz. gelukkig voorval, geluk, buttenkansje (fortuintje); (ook:)
vermogen, bezittingen.
Forum. markt, plein ; (ook ;) gerechtshof, rechterstoel; f.
competens, de bevoegde rechtbank.
forward, voorwaarts.
forzando, versterkend.
fossiel, uit den grond gedolven (inz. van voorwereldlijke
overblijfsels ; versteend; fossielen, delfstoffen ; vendeeningen, versteende organische overblijfsels uit de voorwereld.
Fou, gek, dwaas ; de raadsheer (in 't schaakspel).
Foudre, bliksem, bliksemstraal, donderslag.
foudroyeeren, geweldig beschieten ; neerdonderen ; razen
en tieren, schelden en vloeken.
Foulard, Indische bonte zijden sto gy, inz. zijden zakdoek.
Foule, menigte, volkshoop; het gro g der menschen.
Fourage, voeder, inz. paardenvoeder.
fourageeren, voeder of levensmiddelen opsporen en halen.
Fourbe, schurk, bedrieger, fielt.
Fourberie, bedriegerij. schurkerij, fielterij.
FourgOn, legerwagen voor bagage, pakwagen.
Fourier, onderofficier, belast met het houden der monsterrol, met de fourage enz. eener compagnie, veld- of
krijgsschrijver.
four in hand, met de vier (rijden, van den bok sturende).
fourmilleeren, wemelen, krioelen (als mieren).
Fourneer, dun gesneden houtbladen, beleghout.
fourneeren, voorzien; verschaffen, bezorgen, leveren; met
lijn bout beleggen of inleggen; een lot (in de staats-
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loterij) f., een huurlot door hijbetaling geldig maken
voor een volgende klasse.
Fournissement, inleg (van ieder deelhebber), aandeel;
storting ; hijbetaling; aanzuivering.
Fournisseur, verschaffer, leverancier; fournisseur de la
tour, hofleverancier.
Fournituur, levering, leverantie ; het afleveren ; benoodigde
voorraad ; (ook :) verschot van kleern;akers en naaisters.
Fowl, gevogelte
Fox, vos; fox-hound, bond voor de vossenjacht; foxhunting, vossenjacht.
Foyer, haard; brandpunt; (in sehouwburgen:) verwarmingskamer, verzamelzaal y our de acteurs tussehen en
na de vertooning; wandelgang, lokaal voor de toeschouwers in de tusschenbedrijven.
Fra, afkorling van bet it. frate (voor den naam van gewone monniken), broeder, ordebroeder (bv. fra Bartolomeo); fra Diavolo, rooverhoofdman.
Frack, z. Frak.
Frectie, breking; breuk, deel van een geheel ; (ook :) zich
afzonderend deel eener politieke parttj.
Fractuur, breuk, beenbreuk ; zekere Buitsche drukletter.
fragiel, breekbaar, bens; vergankelijk; broos, wrak.
Fragiliteit, breekbaarheid, brosheid; broosheid, bouwvalligheid, wrakheid, wankelbaarheid.
(geschriften.
Fragment, brok, stuk; gedeeltelijk overblijfsel van oude
fragmentArisch, stuksgewijs, bij fragnienten of stukken.
Fraicheur, frischheid, aangename koelte ; levendigheid,
frischheid van kleur.
Fraise, geplooide halskraag aan dameskleederen ; stormpaal.
Frak, mansrok met lange achterpanden.
Franc, zilvermunt als standpenning, inz. in 't Fransche
en Belgisehe muntstelsel, ongeveer = 47! cent.
(peld.
Francaise, Fransche vrouw; Fransche dans.
franchement, vrijrnoedig, conduit, rondborstig, onbewimFranchise, openhartigheid, rondborstigheid.
Franciscdnen, minderbroeders, minorieten (monniken der
orde van Franciscus van Assisi, in de 13de eeuw).
franciseeren, verfranschen tot Franschman maken; eene
Frauschen worm geven (b y . aan een woord); de Fran(selarij.
schen naapen.
Franc-mason, vrijmetselaar. Franc-maconnerie, vqmet-
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Franctireurs—fresco

Franctireurs, de niet onder militair commando staande
Fransche vrijwilligers in den Fransch-Duitschen oorlog

frinco, vrij, portvrij, postvrij. (van 1870—'71.
frangas, non flectes, gij kunt mij breken, maar niet buigen.
Franc, z. Frank ; (als adj.) vrij; ongedwongen, rondborstig.

frankeeren, het port vooruit betalen, vrachtvrij maken.
Fransquilldn, franschgezinde (d. een aan fr. taal en zeden gehechte) Belg. (rassend.

frappdnt, treffend, sprekend ; gelijkend ; bevreenidend, verfrappeeren, treffen, bevreeniden, indruk maken ; in tjs
zetten, sterk of koelen.

Frater, broeder, inz. orde- of kloosterbroeder.
fraterniseeren, broederschap maken, zich verbroederen.
Fraterniteit, broederschap, verbroedering.
Fratricide, broeder- of zustermoordenaar.
Fraudfitie, oplichting, bedriegerij, benadeeling.
Fraude, bedrog, bedriegerij ; sluikhandel, overtreding.
fraudeeren, bedriegen ; sluiken ; bedrieglijk benadeelen.
fraudulent, frauduleus, bedrieglijk; f. bankroet, schelinachtig, onteerend bankroet.

Fray, ordebroeder, monnik.
Fredaine, moedwillige streek, jeugdige dwaasheid.
fredonneeren, trillers maken, slepen in 't zingen.
Freeholder, kiesgerechtigd landeigenaar in Engeland.
Freetrade, vrije
• freetr,
ader, voorstander van vrijen
handel.

FregAt, licht, snelzeilend oorlogschip met den dek en minder dan 65 stukken.
frelateeren, vervalschen (inz. wijn). (heid.
Frenesle, verstandsverbijstering met woede, razernij, dolfrenetiek, razend, krankzinnig, verwoed.
frequent menigvuldig ; druk, sterk (bezocht).
Frequentitie, vaak herhaald bezoek ; verkeer, omgang.
Frequentativum, pl. —va, werkwoord, dat een herhaald
doen uitdrukt, herhalingswoord (bv. klapperen).
frequenteeren, vlijtig bezoeken, vaak bijwonen.
Frequentie, menigvuldigheid, herhaalde wederkeering.
Frere, broeder.
fresco, (in de muziek:) vroolijk, levendig ; al f. schilderen, op versche natte kalk schilderen ; f.-schilder kunst,
het schilderen op versche natte kalk.

Freule—fructifihren
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Freule, jonkvrouw, adellijke ongehuwde dame.
Friand, lekkerbek, snoeper, smulbroer.
Friandise, snoepzucht; lekkernii, snoeperij, lekkerbeetje.
Fricandeau, gelardeerd en gesmoord stuk kalfsvleesch.
Fricass6, gefruit en gestoofd gerecht van vleesch, visch,
moeskruiden, eieren enz.

fricasseeren, stukjes of reepen vleesch opstoven, fruiten ;
(ook .) neersabelen, in de pan hakken.
Frictie, waving.
Frigiditeit, koudheid, harteloosheid.
Frimaire, de rijpniaand, de 3de maand in den Fr.-republ.
kalender (21 Nov.-20 Dec.
Fripier, oude-kleerkooper, uitdrager.
Frip6n, schurk, spitsboef, guit, deugniet, bedrieger.
Friponnerie, guiterij, scliurkerij, boeveustuk.
friseeren, het haar krullen, — opniaken.
Friseerijzer, krulijzer der trappers.
Friseur, kapper.
Frisk6t, raam der handdrukpers (waardoor hetgeen wit
moet blijven niet bezoedeld wordt).
Frisuur, kapsel, haartooi ; het noppen van wollenstof.
Frituur, bruinbakken Evan boter, vet enz.)
friv6le nietig, onbeduidend, lichtzinnig.
Frivolite, haakwerk (een danieshandwerk). (nigheid.
Frivoliteit, beuzelarij ; kleingeestigheid ; moedwil, lichtzinFrOnde, eig. slinger; (vandaar .) een politieke partij (de
Frondeurs) in Frankrijk in de 17de eeuw zoo geheeten,
omdat ztj het parlement had vergeleken bij kinderen,
die met den slinger spelen
frondeus, sterk bebladerd, bladrijk, loofrijk.
Front, voorhoofd; voorzijde, voorgevel; eerste gelid ; f.
maken, het hoofd op de spits bieden, pal staan; f.
slaan, vertoon maken.

Frontieren, grenzen.
Frontierplaats, grensplaats.
Fronti nulla fides, schijn bedriegt.
Frontispice, voorzijde, voorgevel ; de titelplaat van een bock.
Fronton, geveldak, venstergevel.
frotteeren, wrtjven, glad maken, poetsen.
Fructid6r, vruchtmaand, de 12de maand van den Fr.republik. kalender (18 Aug.-16 Sept.)

fructifieeren, vrucht dragen.
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Fructuarius—funést

Fructudrius, vruchthruiker.
frugial, matig, matigheid ; spaarzaam, zninig ; eenvoudig.
Frugaliteit, spaarzaamheid ; genoegzaamheid.
Fruit sec, gedropen student, mislukt jongmensch.
frusiratie, vertideling, teleurstelling.
frustreeren, teleurstellen, verijdelen.
Frufti di mare, zeevruchten, d. i. zee-egels, mosselen etc.
Fuchsine, uit analine verkregen prachtige roode verfstof.
Fiieros, vrijheden en voorrechten van zekere Spaansclie
provincien. inz. van de Baskische.

Fuga, veelsternmig muziekstuk in afwisselende tonen, die
elkander schijnen to ontvlucliten,
fugitief, voortvluchtig.
Fugitief, voortvlirchtige.
fügit irrepardbile tempus, de (verloren) tijd vliedt onherroepelijk been.
fuimus Troes, wij zijn Trojanen geweest, met ons rijk
is 't gedaan!
fuit, (hij, zij, het) is er geweest, 't is weg : (hij, zij) is dood.
Fulgurdtie, het bliksemen, weerlichten ; bet blikkeren van
goud en zilver in den smeltkroes.
full dress, volledige (ambts)kleedij, groot gala.
fulminant, hevig donderend„ razend, woedend.
fulmineeren, uitvaren, schelden, razen, vloeken.
Fumet, aangename geur van spijzen, eigenaardige reuk
Fumeur, rooker. (van wildbraad.
Fumigdtie, herooking; rook- of dampbad.
Fumist, rookverdrijver.
Fumisterie, fopperij, grap.
Funambulist, koordedanser.
Rinctie, amhtsverrichting, bediening, post.
Fundament, grondslag ; fundamenten, grondslagen, aanvangsgronden, eerste beginselen, grondbeginselen.
Fundamentaal, Fundamenteel, de eerste gronden aangriande, wezenlijk, oorspronkelijk ; gewichtigst, voor(sen.
naarnst ; fundamenteele wetten, grondwetten.
Fundatie, grondlegging, stichting, inz. nit vermaakte fondfundeeren, gronden, stichten ; gefundeerde schuld, eene
op hepaalde inkomsten aangewezen staatsschuld.

Fundeering, = Fundament.
funêbre, tot de begrafenis behoorende ; treurig, somber.
funest, verderfelijk, heilloos, noodlottig.

fungeeren-- Gabire
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fungeeren, ambtsverrichtingen doen, dienst doen.
fungdus, sponsachtig.
fuocoso, foceso, vurig, hartstochtelijk.
Fureur (lat. Furor), woede, razernij ; hevige begeerte.
Furia francêse, Fransche furie, de onstuimigheid der Fr.
soldaten bij den eersten aanval.

Ririe, eene der 3 Furien of wraakgodinnen ; (fig.) Wraakgodin, boosaardig wijf, helleveeg ; woede.
furieus, woedend, uitzinnig, dol.
furioso, heftig, woedend.
Furlong, Eng. lengtemaat = 201 meter. (inoogsten.
Furor, a. Fureur ; furore maken, luiden of grooten bijval
Furor loquêndi, spreek- of praatwoede.
Furor scribendi, schrijfwoede.
furtief, heimehjk, diefachtig, steelsgewijs.
Fusain, houtskooi (teekening), zwart krijt.
Fuselier (beter Fusilier, z. ald.).
Filsie, smelting ; gieting ; het gietsel, metaal- of ertsgietsel; (fig.) de samensmelting van partijen, van stelsels,
van verschillende klassen der maatschappij.
fusileeren, doodschieten (als krijgsstraf).
Fusilier, snaphaandrager, gewoon soldaat.
Fusionist, hij die bet stelsel van ineensmelting aankleeft.
Fust, Fustage, v4atwerk.
F(istie, aftrek van beschadigde waren.
Fustie, kind van een Blanke bij eene Mustie (z. dat woord).
fustigeeren, geeselen.
futiel, nietig, nietswaardig, voddig, armzalig.
Futiliteit, nietigheid, arnizaligheid.
Futhrum, toekomst ; toekoniende tijd (in de spraakkunst).

G.
G. = gram.
g. m. of gl. m. of glor. mem. = gloriosae memories,
roemrijker gedachtenis.
Gr. m. (op recepten) = grosso modo (z. ald.)
GabAre Gabarra, klein, plat roeischip (tot in- en uitladen); nachtschip tot het visiteeren der in- en uitgaande
schepen; Helder.
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Gabel--Gaijis

Gabel, (weleer;) elke indirecte belasting of impost ; (in
Frankrijk.) de zoutbelasting ; (ook :) zoutmagazijn; tolhek.
(verkoopen.
gacheeren, slecht schilderen, knoeien ; beneden de markt
Gddsteel, staal voor vijlen, messen enz.
Gagaat, zwarte barnsteen ; pekkool. (liefdepand.
Gage, onderpand ; dienstloon, soldij (gagie); g. d'amour,
Gagist, bezoldigd persoon.
gagne, gewonnen.
Gagne-petit, eche renslijper.
Gaiete de Coeur, luchthartigheid.
Gaillard, vroolijke broeder of broer, rare snaak.
Gala, groot feest, inz. hoffeest; hofstatie; feestgewaad,
staatsiekleed; gala-dagen, staatsie-dagen waarop de
hovelingen in dtaatsiek leed er en moeten verschijnen).
Galactomdter, melkmeter, werktnig one 't gehalte of de
vervalsching der melk to bepalen.
Galant, verliefde minnaar, vrijer.
galant, hoffelijk, welgemanierd, beleefd ; voorkomend, gedienstig (inz. jegens dames); verliefd, minziek ; smaakvol (be. gekleed); galante ziekte, vennskwaal.
Galanterie, hoffelijk gedrag, voorkomendheid(jegens vrouwen) ; (ook:) minnehandel, boeleering, en (hij verregaand mishruik van 't woord Ook:) venuskwaal, galante
ziekte ; galanterieen, galanterie-waren, waren tot tooi
en opschik, goederen, die men in een galanterie-winkel verkoopt.
Galanthomme, man van eer, rechtschapen man; fijn beschaafd man, man naar de wereld, (Homme galant,
saletjonker, vrouwenbehager).
Galantine, tusschengerecht van gespekt hoendervleesch.
Galantisme, schijnkunde, oppervlakkige wetenschap.
Gal ban um, moederhars.
Galeas, Gal*, groote gelei, groot zeil- en roeischip.
Galei, breed roeischip, dat gewoordijk door misdadigers
(galeislaven, galeiroeiers) wordt voortgeroeid.
Galerij, overdekte gang in eeh gebouw ; schilderij- of
kunstzaal ; mijngang; de bovenste rij open plaatsen in
schonwburgen; de toeschouwers aldaar.
Galërne, koude Noordwestenwind.
Galimatias, Gallimathias, wartaal, onzin, brabbeltaal.
Galjás, z. Galeas.

Galjoen—Gamin
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Galjoen, Spaansch koopvaardij- en oorlogschip.
Gallègo, Gallicier, bewoner der provincie Gallieie in
Spanje ; (ook ;) de naam van den warmen, zoelen wind.

Gallicaansche kerk, naara der It, K. kerk in Frankrijk.
Gallicisme, Fransch taaleigen.
Gallie, het land der Galliers (Frankrijk).
Gallimathias, z. Galimatias.
Gallionisme, onverschilligheid in zake van godsdienst.
(Fransch is.
Gallisme, de schedelleer van Dr. Gall.
Gallomaan, hartstochtelijk bewonderaar van al wat
overdreven
zucht
voor
al
wat
Fransch
is.
Gallomanie,
Gallon, Engelsche inhoudsmaat = 4,54346 liter.
Gallophilus, vriend der Franschen.
Gallophobie, overdreven vrees voor Frankrijk.
Galmei, koolzuur zinkoxyde, kalatnijn.
Galdn, goud- of zilverboordsel.
galonneeren, met gond- of zilverboordsel beleggen.
Gal6p, springloop, snelrit (van paarden) ; springdans.
Galoppdde, Engelsche springdans.
galoppeeren, in galop rijden of loopen ; een galop dansen.
Galopin, loopjongen ; boodschaplooper ; keukenjougen.
galvaniseeren, een lichaam in een galvanischen (dierlijk-

electrischen) toestand brengen, metaalprikkels aanwen•
den of beproeven.

Galvanisme, de door Galvani (in 1791, te Bologna) ontdekte metaalprikkel op spieren en zenuwen, dierlijke
electriciteit of aanrakings-electriciteit

Galvano-magnetisme = Electro-magnetisme.
Galvanoplastiek, de door den Duitscher M. H. Jacobi
(in 1879) gevonden kunst om metallieke afdrukken of
vormen van eenig voorwerp langs den galvanischen weg
te verkrijgen.
Galvanotypie, galvanische druk.
GambAde, luchtsprong, bokkesprong.
Gamba, Gambe, knieviool, basvioo!, die men met de
knieen vasthoudt, violoncel.
Gambiet, Gambit, (in 't sehaakspel:) misleidende zet met
een pion van den raadsheer, den gambietpion.
Gambrinus, een mythisch vorst, de uitvinder van het bier.
Gamelan, Javaansch orkest, volledig stel Javaansche muziekinstrumenten,
Gamin, loopjongen, keukenjongen ; Parijsche straatjongen.
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Gamme—Garnizoen

Gamme, toonladder, toonschaal.
Ganiche, domkop.
gdne! laat mij den slag (in 't omberspel).
ganeeren, den slag latest loopen (in 't oniberspel).
Ganglien, peesknoopen.
Gangrmna, koudvuur.
ganteeren (zich), handschoenen aantrekken.
Ganterie, handschoenenwinkel.
Ganymeed, Jupiter's schenker en lieveling ; (fig)) zeer
schoon jongeling ; (sums ook :) schandjougen.

garanceeren, met meekrap verven, krappen.
Garancine, meekrap-verfstof.
garandeeren, z. garanteeren.
Gardnt, borg, waarborg ; borgstelling.
garanteeren, garandeeren, borg blijven ; goedspreken.
Gardntie, waarborg, borgstelling, borgtocht, vrijwaring.
Garcon, knaap, ongehuwd man ; oppasser, bediende in
een koffiehuis, logement enz. (bij ons vaak :) Jan.

Garde, wacht, wachter ; uitgelezen manschap als afzonderltjke legerafdeeling; g. du corps, Wfwacht, uitgelezen corps ter persoonlijke bescbutting ; g.-champétre,
veldwachter ; g.-Chasse, g.-Oche, koddebeie,r.
gardeeren, bewaken, behoeden, behouden.
Garden, tuin ; garden-party, tuinfeest.
Garde-nationale, burgerwacht, schutterij, landweer.
Garde-robe, kleerkamer, kleerkast ; kleedervoorraad.
gardez-vous! wacht u! pas op !
Gardiaan, opperste, prior van een klooster.
gare! zie voor u! berg u I buk 1 pas op 1
Gargarisdtie, het gorgelen.
GargOte, gaarkeuken, smerige herberg.
Garmond, dr uklettersoort tusschen dessendiaan en galjard.
garneeren, van 't noodige voorzien; onizoomen, beleggen;
van oplegsels voorzien ; voeren ; stoffeeren.

Garneering, z. Garnituur.
garni, getneubileerd. (belastingschuldigen.
Garnisair, soldaat als dwanginlegering bij achterstallige
Garnituur, Garneering, omzetsel, belegsel ; versicring;
toebehooren, volledig stel van bijeenbehoorende dingen
(keukenterm).
Garnizoen, (fr. Garnison), krijgsbezetting, lig- of standplaats der soldaten.

garotteeren—Gea
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garotteeren, knevelen, sterk binden.
Garrotter, moordenaar die zijn slachtoffer wurgt.
Gare, Fransche naani der stationsgebouwen op spoorwegen.
Gas, elke onzichtbare, blij vend veerkrachtige vloeistof,
elke luchtsoort, die van de dampkringslucht verschilt.

GascOgner, grootspreker, praalhans.
Gasconnade, pralerij, erge grootspraak, snoeverij.
Gasmeter, z. Gazometer.
Gasmotor, z. v. a gazomoteur.
Gasteralgie, maagpijn.
gastreeren, gastereeren, een gastmaal geven ; smulpartij
houden ; ook gastrollen geven, op een vreemd tooneel als acteur optreden.

Gastriloog, buikspreker.
Gastrilogie, buiksprekerij.
astrisch, wat het onderlijf, den buik, de maag aangaat.
G astronomie, verfijnde kookkunst ; lekkerbekkerij.
Gastronoom, kunstkok, fijne kok ; leklierbek.
Gate, poort.
Gate-metier, loonbederver, knoeier.
gauche, linksch, scheef ; onkundig, ongeschikt ; linkerzijde
(ook in de politiek).

Gaucherie, linkschheid ; onbeholpen gedrag, lompheid.
gaudeamus (igitur)! laten we (dus) vroolijk zijn 1
Gaudium, vreugde, verlustiging, pret.
gaufreeren, met een beet ijzer figuren op stoffen drukken, stoffen wateren. (muziek.

Gavotte, vroolijke Fransche dans ; de daarbij behoorende
Gaz, beter Gas.
gazeeren, met gaas of fibers overtrekken, omsluieren.
Gazette, nieuwsblad, courant, krant.
Gazometer, luchtmeter ; groote ontvangbak voor 't brandbare gas in de gasfabriek ; (ook ;) het kastje, door hetwelk de hoeveelheid gebruikt gas wordt aangegeven
kortweg de meter genoemd.
Gazomoteur, gaskrachtmachine, door gasvlammen in beweging gebrachte machine.
Gazon, graszode ; grasperk.
gazonneeren, met graszoden beleggen ; tot een grasperk
maken.
Gea, de aarde ; de godin der aarde ; geistiek, natuurleer
dk Linde.
der aarde,
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geabimeerd—geavanceerd

geabimeerd, bedorven, ten gronde gericht. *)
geabonneerd, ing,eteekend ; vooruitbetaald.
geaccepteerd, aangenomen.
geaccordeerd, toegestaan ; in schikking getreden.
geaccuseerd, beschuldigd ; beticht.
geacharneerd, verwoed, verbitterd ; verzot, sterk gezet op.
geacheveerd, voltooid, geeindigd ; volkornen, uitniuntend
in zijne snort. (kind.

geadopteerd kind, als eigen won of dochter aangenomen
geaffaireerd, druk, bedr;jvig, veel om lianden hebbende.
geaffecteerd, geniaakt, gekunsteld, niet natuurlijk.
Geaffideerde, vertrouwd persoon, vertrouweling.
Geaggregeerde, Gea(g)greeerde, toegevoegd ambtenaar, die
den patroon mag ver vangen en in zijne plaats teekent.

gealieneerd, in 't verstand gekrenkt, krankzinnig ; een
gealidneerde, een krankzinnige.
gealimenteerd, verzorgd, verpleegd, onderbouden ; een
gealimenteerde, iemand die op kosten eener gemeente
(wordt onderhoudeu.
Geallieerden, bondgenooten.
gealtereerd, ontroerd, ontsteld ; bedorven, verminkt.
verbeterd
;
(van
wetten)
door aniendemengeamendeerd,
ten (z. ald.) gewijzigd of verbeterd.

geamnestieerd, in de amnestie (z. ald ) begrepen.
geamoveerd, ontzet (b y . van een post); gesloopt, geslecht,
weggeruimd.

geangliseerd, op de Engelsche wijze gekortstaart. (druk.
geanimeerd, opgewekt, aangevuurd, bem q edigd ; vroohjk,
gearticuleerd, geleed ; duideNk en bepaald uitgesproken.
geasphyxieerd, door schijndood getroffen, in doodsonmacht
(gevallen.
geaspireerd, met aanademing uitgesproken.
geassorteerd, voorzien van alles, wat tot een winkel, een
handelstak behoort.

(verzekerd.

geassureerd, tegen schade (van brand, hagelslag enz.)
geautoriseerd, van Yoh-nada voorzien, gevolmachtigd.
geavanceerd, vooruitgeplaatst ; gevorderd ; bevorderd ; tot
de partij van den vooruitgang behoorende (in de pohtiek).
*) Woorden met bet voorvoegsel ge, die bier niet gevonden worden, zoeke men op het woord zelf. b y . geaccrediieerd op accrediteeren gecontrasigneerd op contrasigneeren, gedeporteerd op deporteeren, geelanceerd
op eianceeren, geprononceerd op prononceeren, enz.
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gebadineerd, gesehertst ; daar is niet mee gebadineerd'
dat is gemeend, dat is ernst.
gebalanceerd, in evenwicht gehouden, wederzijds opgewogen ; afgesloten (van eene rekening).
gebaseerd, gegrond op, op een of anderen grondslag rustend ; uwe beschuldiging is niet gebaseerd, steunt op
geen gronden, is uit de luck gegrepen.
Gebenedijde, gezegende, gezaligde, zaliggesprokene (van
de maagd Maria gezegd).
Geber, ongeloovige (bij de Mahomedanen).
geblameerd, belasterd; gelasterd, onteerd, in kwaden
naam gebracht.
geblaseerd, uitgeput, door overmatig zingenot ontzenuwd.
geblesseerd, gekwetst ; geraakt, gekrenkt, beleedigd; geblesseerde, gewonde, gekwetste.
geblokkeerd, ingesloten, onisingeld (van eene belegerde
vesting of stad).
geborneerd, begrensd, beperkt ; bekrompen, kleingeestig.
gebosseleerd, gedreven, met verheven figuren bewerkt
(van goud- of zilverwerk)
gebrillanteerd, met diamanten omzet. (min levend.
gebrouilleerd, ondereengemengd, verward ; oneens, in ongecacheerd, verborgen, bedekt, geheini.
gecalangeerd, aangehaald, beboet.
gecalqueerd, doorgeteekend ; nagetrokken.
gecampeerd, gelegerd, to veld liggend.
gecasseerd, afgezet (nit post of bediening) ; uitgemergeld,
uitgeput door zingenot. (tooverd.
gecharmeerd, bekoord, ingenomen ,opgetogen, verrukt, begechausseerd, met kousen en schoenen (of laarzen) aan.
gechineerd, z. chineeren.
geciteerd, gedagvaard.
geciviliseerd, beschaafd, welgemanierd.
Gecoaliseerden, verbondenen, bondgenooten.
gecombineerd, samengesteld, vergeleken en berekend ;
de 'gecombineerde armee, bet uit troepen van ver(machtigden.
schillende natièn samengesteld leger.
Gecommitteerden, afgevaardigden, lasthebbenden, gevolgelompliceerd ingewikkeld, z. compliceeren.
gecompromitteerd, blootgegeven aan schande, schade enz.
geconcessionneerd, bewilligd, ingeruimd, toegestaan (door
de regeering).
TWAALFDE init.
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2 2 6 geconditionneerd—Gedeporteercte
geconditionneerd, wel of kwalijk in zijn toestand bewaard.
Geconfedereerden, z. Gecoaliseerden.
geconfisqueerd, verbeurd verklaard.
geconserveerd, bewaard, onderhouden.
Geconsolideerden, fondsen of schulden, voor walker rem=
tebedrag zekere staatsinkomsten zijn aangewezen.

geconstateerd, gestaafd, bekrachtigd.
geconsterneerd, ontsteld, onthutst, verbaasd.
geconstipeerd, hardlijvig, verstopt.
geconstitueerd, a. constitueeren,
geconsulteerd, geraadplecgd.
geconsumeerd, verteerd, opgehruikt.
geconsummeerd, voltooid, voltrokken,
gecontinueerd, voortgezet, vervolgd.
gecontrarieerd, gedwarsboomd, tegengewerkt.
gecorrigeerd, verbeterd.
gecostumeerd, naar den tijd gekleed of ingericht.
gecreeerd, geschapen ; benoemd, verkozen ; opgericht.
gecultiveerd, aangekweekt ; beschaafd.
gedamasceerd, met goud of zilver ingelegd (staalwerk) ;
nit staalreepen van verschillehde hardheid aaneengesmeed en daardoor gevlamd gemaakt ; vlammig geetst
(degenklingen); met ingeweven bloemen of andere figuren.
gedebaucheerd, verliederlijkt.
gedebordeerd, nit de oevers getreden ; een g. mensch,
een uitspattend, liederNk mensch.
gedecideerd, besloten, vastberaden, stout.
gedecolleteerd, met blooten hall en boezem.
gedecontenanceerd, bedremmeld, verward.
gedecoreerd, met een ordeliut versierd.
gedecreteerd, vastgesteld, besloten.
gedegageerd, ongedwongen, los, vrijmoedig.
gedegradeerd, verlaagd, van amht of waardigheid ontzet.
gedelabreerd, vervallen, houwvallig gehavend.
Gedelegeerden, afgevaardigden ; aangewezen schuldenaars ;
rechters, die ter beoordeeling van eene zaak bijzonder
zijn aangewezen.
gedelibereerd, overwogen, in overweging genomen
(tijde gedaan.
gedep6cheerd, afgezonden.
gedeplaceerd, misplaatst ; kwalijk anngebracht ; ten ongedeponeerd, neergelegd ; in bewaring gegeven. (voerde.

Gedeporteerde ,gebannene en naar een bepaald oord wegge-

gedepraveerd—gedoteerd
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gedepraveerd, verdorven.
Gedeputeerde, afgevaardigde (des yolks), lid eener karner
van y olks vertegenwoordigers, geltjk the in een bepaalde
mooarehie bestaan.
gederangeerd, in de war (van verstand, van fortuin).

gedesabuseerd .-- gedetrompeerd.
gedesigneerd, voorloopig benoemd, erkend, aangewezen.
gedesillusioneerd, uit de begoocheling gebracht, beter ingedesinteresseerd, belangeloos. (geliclit.
gedesoeuvreerd, werkeloos, ledig.
gedesoleerd, verwoest ; troosteloos.
gedesorganiseerd, verbroken van samenhang, ontbonden,
in wanorde gebracht.

gedesorienteerd, het spoor bijster, in de war, onzeker.
gedestineerd, bestemd.
gedetacheerd, losgentaakt, afgezonderd en uitgezonden (van
troepen),

gedetailleerd, omstandig, breedvoerig, in bijzonderbeden.
gedetermineerd, besloten, bepaald ; vastberaden, on versehrokken, stout, koen. (beter ingelicht.

gedetrompeerd, uit den droom of de dwaling geholpen,
gedeveloppeerd, ontwikkeld.
gedevolveerd, door 't recht van devolutie of door aanvalling verkregen, aanbevallen.

gedirigeerd, bestuurd, geregeld ; gericht, in de richting gegedisciplineerd, Ilan goede tuebt gewend. (braclit.
gediscrediteerd, to kwaden faam staande.
gediscutieerd, over wogen, nauwkeurig onderzocht, wel gewikt en gewogen.

gedisperseerd, vrijgesteld, ontheven, verschoond.
(hum eu rd.
gedisperseerd, verstrooid, verspreid.
gedisponeerd, beschikt, betrokken ; wel of kwalijk gegedisproportioneerd, in slechte verhouding, onevenredig.

gedisputeerd, getwist ; bestreden.
gedistilleerd, overgehaald ; gedistilleerde wateren, sterke
drauken. (fatsoenlijk.

gedistingeerd, ondersclieiden ; aanzienlijk, voornaant, zecr
gediverteerd, vermaakt, verlustigd.
gedivideerd, gedeeld, verdeeld.
gedomiciliderd, gehuisvest, woonachtig, een bepaalde woonplaats hebbende (z. ook op Domicilideren).
gedoteerd, begiftigd. ; van zekere inkonateu voorzieu.
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gedresseerd—gehazardeerd

gedresseerd, afgericht (van dieren); gedrild, goed geoefend (van soldaten). (geleid.

gedupeerd, bedrogen, gefopt, beet genomen, bij den news
geechappeerd, ontsnapt, ontkomen ; ontgaan, ont vallen.
geechauffeerd, verhit, warm geworden ; driftig, boos.
geelanceerd, hoog en dunstammig; stank, rank en mager van gestalte.

geemancipeerd, vrijgelaten, vrijverklaard, uit slavernij of
lijfeigenschap ontslagen.
geemigreerd, uitgeweken, naar een ander land verhuisd.
geemployeerd, gebezigd, gebruikt ; geemployeerde, beanibte, inz. van minder rang.
geemporteerd, oploopend, driftig.
geempresseerd, 'mast liebbende, druk bezig.
geengageerd, verbonden, verplielit, gehouden ; zij is g.,
zg %erkeert, vrijt, is verloofd.
geevaporeerd, vol grillen en inbeeldingen.
geexalteerd, opgewonden, overspannen; geexalteerden,
- zij, die tot een overspannen politieke partij behoc,..en.
geexecuteerd, uitgevoerd, v011)1:flat; door rechtsdwang, middelen genoodzaakt ; to recut gesteld.
Geexileerde, gebannene, banneling, balling.
gtexpedieerd, verzonden, uitgevaardigd; naar de andere
a ereld geholpen.
geexpireerd, ontzield; afgeloopen, vervallen.
gefarceerd, opgevuld met vulsel (farce, hakvleeseli, kruiderijen enz.) volgestopt en toebereid.
gefatigeerd, vermoeid, mat; (fig.) van een veal bewogen
leven ; z. fatigeeren.
gefigureerd, met figuren, gebloemd (van stoffen).
gefingeerd, enkel gedacht, niet werkelijk voorlianden;
g.-e munten, zulke munten, naar welke wel gerekend
wordt, naar die niet werkelijk bestaan ; g.-e rekening,
geraamde, vernioedelijke rekening, (conto finto).
geforceerd, gedwongen ; opgevuld (in doze beteekenis deugt
Let woord niet; het moat ztjti gefarceerd, z. ald.)
geformaliseerd, stijf aan vormen gelieeht.
gefortuneerd, vermogend, rijk.
geganteerd, met handschoenen aan.
gegeneerd, belemmerd.
gegradueerd, met eene aeademische waardigheid bekleed,
gehazardeerd, gewaagd, gevaarlijk, venuetel.

gehebeteerd—geneeren
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gehebeteerd, geheel stompzinnig geworden, verstompt, dom
gemaakt.
Gehenna, de hel, de helsche poel.
gehonoreerd, vereerd, aangenomen en betaald (van wissels).
geIdentifiberd, vereenzelvigd,
galimiteerd, onbeperkt, onbegrensd.
geIllustreerd, met platen, vignetten enz. opgeluisterd. ;
opgehelderd, toegelicht ; beroemd gemaakt.
geimpegneerd zijn, verplicht of verantwoordelijk zijn.
geimpliceerd, mede in betrokken, verwikkeld.
geincenseerd, bewierookt.
geincrimineerd, voor misdadig of straf baar gehouden ; het
geincrimineerde artikel, woord, enz., dat, waarop de
beschuldiging van het to laste gelegde feit berust, waarin
de overtreding vervat is.
geindigneerd, verontwaardigd, boos.
geindisciplineerd, zonder tucht ; niet geoefend.
geindisponeerd, ongenegen ; ontsternd, onpasselijk.
geTnteresseerd, 14 betrokken ; zelfzuchtig, wingierig.
geIsoleerd, op zichzelf staande, van alles afgezonderd.
Gelatine, geleistof.
gelatineus, geleiachtig.
Gelei, sltjmig, verdikt vocht, gestremd of gestold sap van
dier- of brandstoffen, dril.
gemarineerd, in gekruide pekelsaus (marinade) ingemaakt;
(ook :1 door zeewater bedorven.
gemaskeerd, bedekt, onzichtbaar.
gemaskerd, met een mom of masker, verkleed, vermomd.
gemeleerd, vermengd ; doorgeschud ; bemoeid.
Gemini, de Tweelingen (sterrenbeeld des dierenriems).
Gemmen, edelgesteenten, inz. gesueden steenen, ringstee(nen.
gemodereerd, gematigd.
genant, belemmerend, bezwarend, lastig, hinderlijk.
Gendarme, gewapend landruiter ; politie-soldaat.
Gendarmerie, politiewacht.
(geneerd.
Gendre, schoonzoon.
Gene, dwang, beleMmering; sans g., ongedwongen,
Genealogie, geslachtrekenkunde, staniboom. (ter
genealOgisch, geslachtrekenkundig, ale een geslachtregisGenealoog, Genealogist, geslachtkundige, stamboommaker.
geneeren (zich), zich dwang aandoen, zich eenig ongemak
opleggen of getroosten zich aan den dwang der beleefd-
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genegotieerd—Gens

heidsvoriisen onderwerpen; geneer je niet, doe of je
thesis waart.
genegotiterd, onderbandeld ; verhandeld, onigezet ; aangegaan, gesioten (be. van eene 1,ening).
Generaal, veldheer, heirvoerder
generaal, algemeen ; (in sanienstellingen :) opper- of hoofd-,
enz., be. generaal-agent, hoofdagent, hooldgevolmaelttigde ; generaal-conto, huofdberekentug ; generale kaart,
de kaart van een geheel werelddeel ; generale staf, de
hooge bevelvoerende otlicieren van eeu regiment.
Generalisatie, algemeenmaking.
Generalissimus, opperveleiheer.
Generaliteit, algetneenheid ; gezamenlijke beirvoerders ;
algenieene Staten.
Generdtie, teling, geslaebtsvoortplanting ; mensehengeslack ; de geljktijdig levende menselien.
genereeren, telen, verwekken, voortbrengen.
genereus, edelmoedig, grootinoedig, mild.
generisch, generiek, tot bet geslacht beboorende ; generisch onderscheid, g‘ slaelits-onderseheid.
Generositeit, edelmoediglieid, onbaatzuelitigheid, mildheid,
milddadigheid.
Genesis, ontstaan, wording; naam van Mozes' eerste
boek, scheppingsgeschiedenis.
Genet, Spaansch paardje, klepper ; kleine, wel geevenredigde hengst. (verklarende.
genetisch, het ontstaan of den oorsprong betreffende, die
geniaal, selieppend, vindingrijk, vernuftig, vol genie.
Genialiteit, oorspronkelijke geestkracht, verstandsgave ;
vindingskracht.
Genie (het), natuurlijke aanleg, aangeboren sebranderheid, oorspronkelijklteid, vindingrijke, seheppende geest ;
(ook ;) lust, behagen, trek, zin ; de genie, de ingenicursof krijgsbouwkunst.
Genitalien, teeldeelen, geslacbtsdeelen.
Genitivus, Genitief, tweede naantval (bezitter, teler).
Genius, beschermgecst, schutsengel ; de geest e mer cask.
Genre, geslacht, soort ; manier, trant, stiji; genre schilderij, voorstelling van een tooneel uit het dagelijkseli
volkstafereel.
Gens, lieden ; gens de condition, lieden van aanzien ;
kerkelijke persouen, geestelijkeu ; gent
gens

Gensdarme—geparfumeerd
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d'epee, militairen ; gens de lettres, letterkundigen;
gens de robe, advocaten, reenters.
Gensddrme z. Gendarme.
Gentielen, (bij christenschrijvers :) heidenen.
gentil, aardig, lief; wellevend, hupseh.
Gentilhomme, edelman, adellijk persoon.
Gentillesse, aardigheid, vriendelijkheid; hupsehheid, web.
levendbeid ; bevallig,heid.

Gentleman (meerv. Gentlemen), beer, man van opvoeding
of stand, fatsoenlijk man ; ook : man van eer.

Gentlemanlike, een man van eer of \ an stand waardig.
Gentleman-rider, beer die bij wedrennen zelf rijdt.
Gentry, (in Engeland :) de lagere of kleine adel.
(ver, rein.
Genufléxie, kniebuiging.
gen Wien, aangeboren ; echt, onvervalscht, onvermengd, zuiGenuiniteit, echtheid, onvervalschtheid.
Genus (pl. Genera), geslacht (zoo in de natuur als in de
spraakkunst); soort; genus irritdbile vdtum, het kitteloorig dichtervolk.
geoccupeerd, druk, met bezigheden overladen.
Geodesie, kunst der land- of veldverdeeling, aardmeting,
landmeting.
Geognosie, Geognostiek, kennis van de samenstelling der
vaste aardkorst, bergkunde.
Geogonie, Geogenie, aardvorniing.
Geograaf, aardrijksbeschrijver, aardrijkskundige.
Geographie, aardrijksbeschrijving, aardrijkskunde.
geographisch, aardrijksbeschrijvend, aardrijkskundig.
Geologie, aardleer, leer van de wording der aarde.
Geometrie, aardmeting; meetkunde.
Geophysica, de leer der physische verscl*iselen in 't binnenste der aarde.
Geordma, aardtafereel, tafereel, dat naar she zijden een
overzicht van de aarde geeft.
georganiseerd, naar den eisch ingericht, bewerktuigd.
Georgica, Iandeltjk gedicht of boeken over den landbouw.
Geoscoop, aardbeschouwer.
Geostatica, leer van het evenvvicht van vaste lichamen.
Geothermometer, thermometer ter bepaling van de tem,
peratuur in groote diepte ,der aarde.
geparenteerd, vermaagscbapt.
geparfumeerd, genrig, van geuren doortrokken.
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geparodieerd, op bespottelijke wijze nagebootst.
gepassioneerd, hoogst ingenomen met, zeer verzot op.
gepetrifiderd, versteen d.
gepiqueerd, gebelgd, beleedigd.
gepolitoerd, geglanst, gepoltist.
(aantrekken.
geporteerd voor iemand zijn, zich iemands zaak sterk
geposeerd, gezeten ; gezet ; bedaard, bezadigd.
gepousseerd, voortgedreven, voortgcholpen.
gepremediteerd, to voren bedacht, opzettelijk,
gepreoccupeerd, vooringenomen.
geprescribeerd, verjaard, aanbevallen, verstorven.
gepresseerd zijn, geen tijd hebben, haast bebben.
geprotongeerd, verlengd, de betaling tot een lateren dag
uitgesteld.

gepromoveerd, bevorderd. tot den doctorsgraad verheven.
geproportioneerd, geevenredigd, naar juiste verhouding.
geprotegeerd, beschermd, begunstigd.
geprotesteerd, met protest teruggezonden (van wissels);
tegen eene kwetsing of benadeeling van zijn recht, wettelijk opgekonien.

gequalificeerd, bevoegd, door de bevoegde macht aangesteld ; g.-e diefstat, diefstal, die met verzwarende onistandigheden gepaard gaat.

geraffineerd, gelouterd, verfijnd ; doorkneed, doortrapt.
geramasseerd, kloek en sterk, vierkant, gespierd.
Gerint, zaakvoerder ; verantwoordelijk uitgever of eerste
redacteur van een dagblad of tiidschrift.

Gerbe, korenschoof; schoofvormige stralenbundel (bij visorwerken). (gewerkt.

gerechercheerd, uitgezocht, keurig ; allerzorgvuldigst afgerecommandeerd, aanbevolen ; go-e brief, aangeteekende
brief van welken de afzender zich een ontvangbewijs
door de postdirectie laat uitreiken.

gereeren, besturen ; zich gereeren, zich gedragen , zich
uitgeven voor jets.

Gereformeerden, hervormden, aanhangers en voigelingen
der leer van Zwinglius en Calvijn.
geremplaceerd, in eens anders plaats getreden, inz. in
den krijgsdienst.
gerenommeerd, befaamd, vermaard ; berucht.
gereserveerd, voorbehouden.
geresolveerd, besloten, koen, moedig, van kort berao,
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geretireerd, ingetogen, eenzaam, op zich zelven levend.
gereasseerd, gelukt, geslaagd.
germaansch, van Duitsclien oorsprong of stam, Oudduitsch, Duitsch.

Germanie, het land der Germanen, Duitschland.
germaniseeren, Duitsch waken, verduitschen.
Germanisme, Boogduitsch taaleigen ; of keurenswaardige
navolgihgen van een Hoogduitscli woord of gezegde (bv.
vorrdthig, d i. in voorraad, voorv o o r r a di g,
handen ; dat is m ij op gevalle n, lid das ist mir
dat heeft mijne aandacht getrokken,
aufgefallen, d.
heeft nitj bevreeind, enz., enz )
Germanist, kenner en leeraar van bet Duitsche recht,
van de Duitsche taal en geschiedenis.
Germinal, kiem- of bloeimaand, de 7de van de Fr.-republ.
kalender (21 Maart-19 April).
Germinatie, kieming, uitspruiting, kiemtijd.
germineeren, ontkiemen, uitspruiten.
geroutineerd, geoefend, bedreven, vlug, doorkneed.
gesaisissterd, getroffen, door iets aaugegrepen worden
(bv. schrik enz.)
gesatineerd, als sat(jn bewerkt, naar satijn of atlas gelpend.
gesignaleerd, geseind, door teekens bericht ; door persoonsbeschrijving kenbaar gemaakt ; uitgemunt.
gesitueerd, gelegen ; in een zekeren toestand zich bevindend.
gesorteerd, in soorten btjeengevoegd; van al bet vereischte
(sell ap.
wel voorzien (bv. zulk een winkel).
Gestatie, bet dragen, dracht ; bonding. ; tijd der zwangergestationneerd, aangesteld ; geplaatst, gelegen.
Gesten, gebaren, lichaamshoudingen. handbewegingen.
Gesticulatie, handbewe oing in 't algemeen, gebarenspel
bij het spreken of redevoeren.
Gastie, verrichting, bestuur, beheervoering.
gestipuleerd, vastgesteld, afgesproken, bepaald.
gestomacheerd, geOrgerd, boos.
Gestor negoti6rum, zaakvoerder, zaakwaarnemer.
gesublimeerd, (bij chemisten) in de hoogte gedreven (kwik).
gesubordineerd, ondergeschikt, onderdanig.
getierceerd, tot op een derde teruggebracht.
getraineerd, getalmd ; op de lange baan geschoven ; gegetravailleerd, afgemat, gekweld. (oefend.
9etravestegrd1 belachelp ingekleed,
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getroubleerd—Girobank

getroubleerd, niet wel bij 't hoofd.
Gettatere, z. Malocchio.
Geus, bedelaar, scheldnaarn der Protestanten ; kleine vlag
van de boegspriet; gieteling, prismatische ijzermassa,
gehjk die onmiddellijk uit den stueltoven in het zand
gegoten wordt.
gevaccineerd, ingeent met kqepokstof.
oeverseerd. geoefend, bedreven, ervaren.
Ghdselen, Glthelen, snort Oostersch lierdiclit van eigen.
Ghetto, joden wijk, (aardigen knnstigen vorm.
Giaur, ongeloovige (verachtelijke benaming voor alle nietMohammedanen ltj de Turken).
Gibbositeit, bultigheid ; bochel.
Gibelette, fricassee van jonge hoenders.
Gibier de potence, galgebrok.
Gibus, klaphoed, reishoed.

Gienje, z. Guinee.
Gig, eenspannige open gaffelwagen met twee wielen, Hate
boot van plaatiizer.

gigantesk, gigantisch, reusachtig. (vrouwerfkleederen.
Gigot, bout, inz. schapebout; van boven wijde mouw aan
Gila, vest ; g. hydrostatique, zwenivest.
Gin, jenever, korenhrandewijn.
Gingang, Gingham, Oost-Indische katoenen stof, soms
met arbors gemengd.

Ginseng, wortel van kruidigen smaak en zenuwprikkelende kracht (in China zeer hoog geacht).

giocondamente, aangenaam, vroolijk.
gioceso, schertsend, losweg.
gievine Italia, het jonge Italie (naam van de politieke
partij, die de eenheid van Italie beoogde en tot stand
bracht).
Gipsy, pl. Gipsies, bij de Engelschen wat wij Heidens
noemen, z. Zigeuners.
Girondele, veelarmige staande luchter of kandelaar ; vuurrad, vuurzon bij vuurwerken.
gireeren, een wissel aan een ander overdragen.
Girl, meisje.
Giro, omloop, geldsomloop ; het overdragen (endosseeren)
van een wissel op een ander; vergaderplaats der koop.
lieden tot afdoening van zaken.
GirObank, oversehriivinas- of aanwijzingsbank, bij welke
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geldsonimen door enkel aan- en afscln*en van den een
op den ander worden overgedragen.
Girondisten, Girondijnen, aanhangers der Gironde, d. i.
de gematigde republikeinsche partij in de Fransche revolutic van 1789.
Girouette, windwijzer, weerhaan.
Gitaar, speeltuig met 6 tot 10 snaren, die met de vieg ers getokkeld worden.
GitAnos, in Spanje de naam der ITeidens, z. Zigeuners.
giusto, joist, gepast, overeenstemmend. [kernij).
Glace, ijs, kunstmatig bereid ijs (als vernisschcmle lekglaceeren, blinkend maken, glanzen.
Glacd-handschoenen, geglansde handschoenen.
Glacidre, ijskelder, ijsvat.
Giacis, veldborstwering der buiten-vestingwerken.
Glacon, op een ijskegel gelijkende versiering.
Gladdkker. slecht oud paard. knol (op Java). (spelen.
Gladiator, zwaardvechter 14 de Oud-Romeinsche schouwglanduleus, klierachtig, klierig.
glazeeren, glazuren, verglazen, met glazuur bedekken.
Glazuur, verglaassel, glasstofbedekking.
Glen, kloof, dal.
Gldtscher, ijsveld in de hooge alpendalen.
Gleucometer, mostmeter (om het suikergehalte van den
wijn to bepalen).
Glissade, uitglijding (van den voet); afgliiding van de
degenkling (bij het schermen); sleep- of glijpas (bij het
Jansen, ook pas glissd geheeten).
glissando, glissicdto, glijdend, zacht.
globaal, over 't geheel genomen, bij wijze van overslag of
raining, begrrootenderwijze.
Globe, kogel, bol ; kunstmatige aard- of hemelbol.
globuleus, kogelvormig, bolvorniig.
GlOrie, roem, heerlijklieid; straalkrans ; Gloria in
excel ;is [Ho, eere zij God in de lioogte.
glorieus, roennV:, heerlijk ook grootsprekend.
Glorificatie, verheerlijking.
glorificeeren, verheerltjken.
Gloriole, strulenkrans.
gloriOsae memoriae, roemrijker gedachtenis.
Glossdrium, alphabetisch gerangscliikte verzameling van
glossen,
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GIOsse, duister, verklaring behoevend woord ; uitlegging,
verklaring, kantteekening, inz. afkeurende, hekelende
aanmerking.
glosseeren, aanmerkingen, inz. of keurende, op iets maken.
Glossitis, tongontsteking tongbrand.
Gluten, lijmstof, kleefstof, plantenlUrn.
glutineus, kleverig en lijmig.
Glycerine, oliezoet.
Glycose. glucose, druivensuiker, zetmeelsuiker.
Glycirrhiza, zoethout.
Glyphiek, Glyptiek, kunst om in Steen of metaal te snUden.
Glyphographie, nieuw uitgevonden manier oni koperplaten tot de beteekening en den galvanischen afdruk voor
te bereiden.
Glypten, gesneden steepen.
Glyptognosie, de kennis der gesneden steenen.
Glyptotheek, verzameling van gesneden steenen, ook in
't alg. van beeldhouwwerk; kabinet daarvau.
Gnemen, aard- of berggeesten ; (ook :) leer-, zinspreuken.
gnOmisch, in spreuken vervat, spreukvormig.
Gnomon, stijl des zonnewijzers ; astrononiische wijzer,
Gnosis, (gewaande) openbaring; — diepere kennis der
christelijke leer.
Gnostieken, geheimkenners, godswUze (dwepers).
gnOstisch, geheinikundig (dweepziek in godsd.)
go ahead, voorwaarts.
Gobelins, Fransche tapijten met ingewerkte figuren.
göchem, goochem, wijs, ervaren, verstap dig, slim.
God-dam, God verdo(e)m'me (Engelsch vloekwoord).
Godiveau, pasteitje van gehakt vleesch, worstpasteitje.
God save the king of queen, G,-;-,d behoede den koning of
de koningin (aanvangswoorden van 't bekende Engelsche volkslied).
Goelette, klein schip van 50-100 ton, schoener.
GOjim, niet-Joden (Heidenen -en Christenen).
goelasj, Golasch, Hongaarsch vleeschgerecht, met Turksche of Spaansche peper gekruid.
Gold, goud.
Golgotha, schedelplaats, gerechtplaats bij Jeruzalem.
Goliath, rens, reusachtig mensal.
Gom-elastiek, veerkraelitige gom, vederhars, caoutehouc.
Oomm4(ix, modeheer, fat,

Gonagra—governo
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Gonagra, kniejicht.
GOndel, plat en overdekt vaartuig in Venetie.
Gondelier, gondelschipper.
Gonfalonier, vaandeldrager, baanderbeer.
Gong, Gonggon, snort van tam-tam of handtrommel der
Indiers, die bij 't zingen met een stok geslagen wordt.
Goniometer, hoekmeter (werktuig).
Goniometi ie, hoekmeetkunst.
good, goed; — -bye, goedendag, vaarwel!
Goose, gaps.
Gordiaansche knoop, onoplosbare knoop, hoogst logewikkelde zaak, schijnbaar onverwinneltike zwarigheid.
Gorge, keel, gorgel; bergpas.
Gorg6nen, drie vrouwelijke monsters (uit de mythologie)
met slangenharen, ontzettende tanden en nietalen klanwen, wier aanblik deed versteenen.
(rend.
gorgOnisch, vreeselijk monsterachtig; in steen verandeGorilla, grootste Afrikaansrhe boschaap.
Gospodin, Reer (in 't Russisch bij 't aanspreken).
Gothisch, den Gothen eigen, bun behoorende; ouderwetsch,
ouuvaderlijk, oudduitsch.
Gouache, bet sebilderen met water verf, waarin een weinig gom is opgelost.
Goudron, teer; eau de g., teerwater.
Goulard-water, verkoelend en opdrogend loodwater.
GouI0, vraat, gulzigaard, slokop.
Gourmand, gulzigaard, lekkerbek.
Gourmet, wijnkenner; fijnproever.
Gout, smaak.
Gotite of GoOter, vooravondeten, vesperbrood.
gouteeren, proeven, smaken ; mogen lUden; goedkeurer..
Goutte, droppel, beetje; jicht.
goutte a goutte, druppel bij druppel. [zin).
Gouvernante, landvoogdes ; kinderopvoedster (in een geGouvernement, regeering, staatsbeheer, gezamenlijke stoatsbestuurders; (ook :) bureaux van een provinciaa1 bestuur ; gebouw waarin dit zijne zittingen houdt.
gouverneeren, besturen, bebeerseben, regeeren.
Gouverneur, bestuurder eener provineie ; (in Nederland
nu commissaris der koningin geheeten) ; landvoogd ; huisopvoeder en leermeester.
gov6rno, bericht, uaricht, riclitsnoer.

23 gGrabouge—Grand monde
Grabouge, grabuge, getwist, gekibbel ; zeker kaartspel.
Grace, aardighem ; genade ; minzaambeid, bevalliglieid,
gracie (z. Gratie). grace a Dieu, God zij dank!
gracieus, bevallig, liefel;jk, innernend, niinzaaui.
Graddtie, trapsgewijze opklimming of vooruitgang.
gradatim, trapsgewijze, allengs.
gradeeren, louteren, veredelen, tot een hoogeren graad
van deugdelijkheid brengen.

Gradeerhuis, lekwerk, verdarnpingshuis (voor 't zoutwater).
gradueel, trapsgewijze, bij opklimming.
gradueeren, naar graden of trappeu afdeelen ; een academiscbe waardigheid toedeelen.

Grddus ad Parnassum, huipboek bij het maken van klassieke verzeh.

grwciseeren, Grieksche taaleigenheden gebruiken.
Grfflcisme, Grieksch taaleigen.
Grfflcomanie, overdreven zucht voor al wat Grieksch is.
Graffito of graffiãto, grijs in grOs, grkize waterverkeekening op muren (eerst zwart geamakt dan met wit bestreken en de teekening ingekrast).

Grahambrood, brood uit grof gemalen tarwe of rogge
graisseeren, met vet insmeren. (zonder zuurdeeg.
Gram of Gramme, wichtje kgewiclitseenbeid in Frankrijk),
duizendste deel van een kilo of Nederlandsch pond.

Graminden, grassen, grasplanten.
Grammaire, Grammdtica, spraakleer, spraakkunst.
grammaticaal, grammAtisch, de spraakleer betreffende,
taalkundig.

(eens.

Grammdtici certant, de geleerden zijn bet er niet over
G rammAticus, spraakkunstenaar, taalkundige.
Grammatolatrie, letterknechterij.
Gfanaat, gering rood edelgesteente ; (ook :) een met kruit
gevulde werp- of springkogel ; vrucht des granaatbooms ;
de boom zelf.

GrAndes, de grooten, hoogadellijken in Spanje.
Grandezza, waardigheid van een Spaanschen grande ;
hooghartigheid, trots.

Grand merci, grooten dank, wel verplicht.
Grand-seigneur, groot, trotsch beer ; de sultan.
grandieus, grandiose, grootsch, verheven, majestueus.
GrAndison, deugdzame held.
Grand monde, groote wereld.

Grand-teint—Graviteit
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Grand-teint, eclite of blijvende kleuren (op lakens enz.),
in tegenstelling met petit-teint, oneebte, niet blijvende,
Halt verschietende kleuren.

Graniet, kernsteen, korrelsteen (zeer harde steensoort).
Granuleer-machine, korrelmachine, werktuig ter vervaardiging van metaalkorrels.

Granuleus, korrelachtig.
Granum sails, een korreltje zout d, i. een beetje verstand.
Grape, wijndrnif.
Graphiek, (lat. graphical, schrijf-, teeken-, schilderkunst ;
(ook .) diplomatische sank of schriftkennis.

Graphiet, potlooderts, zwart teekenkrkit.
graphisch, schriftehjk, door schrijfteekens of door figures
voorgesteld, beselatjvend, teekenend.

Graphologie, de kunst om het karakter van den mensch
nit zijn handschrift op to 'oaken.

grasseeren, woeden, heerschen (van ziekten).
gratias (tibi ago)! (ik zeg u) dank ! ik dank u!
graticuleeren, overtralien, z. craticuleeren.
Gratis, genade ; gunst ; bevalligheid ; de 3 gratien, de 3
bevalligheden (A.ghija, Thalia, Euphrosyne).

gratieus, z. het betere gracieus.
Gratificatie, gunstgesehenk ; veneering ; toelage; vergoeding.
gratificeeren, genade sehenken ; vereeren ; vergoeden.
Gratin, gebraad met geraspt brood of beschuit bereid.
gratis, om niet, kosteloos.
gratuit, vrijwillig; don gratuit, onverplichte gift.
gratuitement, z. gratis.
Gratulant, gelukwenscher.
Gratulatie, gelukwensch, heilwensch.
gratuleeren, gelukwenschen.
Gravamen (pl. gravamina), bezwaar, zwarighcid.
Gravantia,bezwarende omstandigheden bij een beschuldigde.
grave, ernstig, plechtig.
graveeren, door insnijding in metaal. bout, marmer, edelsteenen, afbeelden of voorstellen, kunstig griffelen ;
(ook wel .) bezwaren.

Graveur, kunstsnijder (vgl. graveeren).
Gravitatie, zwaartekracht, werking van de eigen zwaarte
eens lichaams.

Graviteit, zwaarte ; deftigheid ; stijve plechtstatigheid,
aangenomen waardigheid.
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Gravure, het kunstsnijden; de graveerkunst ; gegraveerde
plant; afdruk daarvan, plaat, koper-, staalplaat; g. sur
acier, staalgravure; g. sur bois, houtgravure ; g. en
taille douce, kopergravure.
Grazioso, innemend, lieftallig, bevallig.
great, groot ; g. attraction, iets dat de menigte in hooge
mate aantrekt.

Greenaway-hoed, hoed in den vorm zooals Kate Greenaway in Naar aardige kinderboeken ze teekent.
grec, grieksch; a la grecque, op grieksche wijze, op zijn
grieksch.
(bankbiljet.
green, groen ; greenback, eig. groenrug : amerikaansch
greffeeren, enten, griffelen.
G reffier, grittier.
Gregoriaansch, door pans Gregorius XIII ingevoerd ;
Gregoriaansch jaar, bet jaar, zooals het in zjii tjdduur onder pans Gregorius verbeterd en vastgesteld is
(in ondascheiding van 't Juiiaansche jaar) ; G.-e kalender, de airuanak, de tijdrekening volgens de under pans
Gregorius XIII ingevoerde verbeterde tijdrekening.
Grenadier, keursoldaat der infanterie.
Greve, werkstaking; grevist, werkstaker.
Griblêtte, op den rooster gebraden varkenslapjes.
Griep, z. Grippe, z. v.a. influenza.
Griffie, gerechtssehrjfkarner, bureau der reclitsakten ; ter
g. deponeeren, (fig.) op de lange baan schuiven.
Griffier, gerechtsschrijver, opzichter van 't gemeente-archief.
Griffonnage, gekrabbel, geknoei, slecht schrift.
Grilldde, geroosterd (gebraad).
Grilldge, rasterwerk, traliewerk, hekwerk.
grimeeren, roosteren ; afrasteren, van traliewerk voorzien.
Grill-room, gaarkeuken, restaurant.
grimasseeren, gezichten trekken, grijnzen, leelijke gebaren maken.
Grimassen, leelijke gebaren, grijnzen, fratsen.
grimeeren (zich), zijn gelaat door kunstmiddelen het voorkomen zijner rol geven (op het tooneel).
Griphen, raadsels, charaden, logogryphen en dergeljke
vernuftsspelen.
Grippe, epidemische aanstekende longaandoening of -verkoudheid, griep, influenza.
Grisaille, grijs in grijs, grijze teekening met zwart en wit.
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Grisette—Guet-apens

Grisette, meisje van geringe of komst en twijfelachtige zeden, coquet naaistertje en dienstmeisje to Parijs.

Grisou, ontvlambaar gas in de kolenniijuen.
(hoop, volkshoop.
Grocer, kruidenier.
Groep, samenstelling van vele voorwerpen tot een geheel;
groepeeren, bijeenplaatsen, tot een geheel verzamelen.
Grog, drank van water, rum (of brandewijn,jenever enz.)
en suiker.

Grognard, knorrepot ; grenadier der garde van Napol. 1.
Gromatiek, kunst om eene legerplaats neer to slaan en
Groom, bediende, rijknecht, palfrenier. (te bevestigen.
Gros, twaalf dozijn ; groote hoop, menigte ; en g., in
't groot. (koopman en een schipper.

Gros-aventuur-contract, zeehandelsverdrag tusschen een
Groschen, voormalige Duitsche munt = „V thaler.
Gros de Naples, zware zijden stof nit Napels ; gros de
Tours, sterke zijden stof, die veel in de Fransche stad
Tours gemaakt wordt.

Groseille, aalbes ; aalbeskleurig.
Grashandel, handel in 't groot. (stuk.
Grosse, eerste afschrift van een oorspronkelijk notarieel
grosseeren, eene grosse maken ; 001:0 vergrooten ; overdrijven ; grootspreken.

Grossier, Grossist, koopman in 't groot.
grosso modo, ten ruwste, ongeveer; grof gestooten of
gesneden (op recepten afgekort gr. m.)
G rot, hol, kunsthol, schelpspelonk.
grot6sk, wonderlijk, grillig, zeer zonderling.
Grotesken, onuatuurlijke, wonderlijke figuren ; vreemdsoortig beeldwerk van menschen- en dierengestalten,
met loof en bloemwerk schijnbaar regelloos verbonden.

Gruyere, Gruyere-kaas, groene, sterk riekende, zeer gezochte Zwitsersche kaas.

Guano (ook Hudno), vogelnest, mestaarde der vogelzwer-

men, inz. op de Zuidzee-eil., aan de Peruaansche kust.

Gueridan, soort van hooge kandelaar, knaap.
Guerillas, Spaansche Relit gewapende, ongeregelde troepen in de gebergten.

Guerre a mort, oorlog tot den dood.
Guerre a outrance, oorlog tot het uiterste.
Guet, wacht, nachtwacht ; wachtwoord.
Guet-apens, hinderlaag, arglistige overval.
TWAALFDE DRUK.
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guetteeren—Gynaekomaan

guetteeren, de wacht houden, loeren.
gueule, (in de heraldiek :) rood, de roode ]:leer.
Guide, gids, wegwdzer ; riclitman q 't exerceeren.
Guildhall, het raadhuis te Londen.
guillocheeren, met dooreengevlochten lijnen versieren.
Guillotine, valhij1 (onthoofdingswerktuig).
guillotineeren, onthoofden door de valhijl.
Guinee, Guinje, Engelsche goudinunt = 21 Eng shillings (z. aid.)

Guipure, verlieven borduurwerk ; bestikkiug eener teekening met good en zilverdraad.
Guirldnde, bloemkrans, hloemslinger.

Guitar, z. Gitaar.
Gümmi, plantenslijm, slijrnhars, goes ; gummi elasticum,
elastieke gom, gomelastiek, vederhars, caouteltouc; g.
guttze, gittegom, geelbars.
Gun, geweer, vuurwapen ; gunpowder, buskruit.
Gustatie, het proeven, smaken.
Gustus, smaak ; de girstibus non est disputandum, over
den smaak vast niet te twisten.

Gutta, druppel ; gutta cavat lapidem, gestadige drop
bolt den steen uit.
Giitta-pêrcha, veerkrachtige gore nit een Indischen boom,
van welke men tegenwoordig eene menigte voorwerpen
vervaardigt.
gutturaal, tot de keel belsoorende; gutturale letter, keelletter.
Gyges (ring van), het middel om zich onzichthaar te maken, al zijne wenschen vervuld zien.
Gymnasiast, leerling van een gymnasium.
Gymnasium, geleerde school, Latij»sche school op welke
de jongelieden tot de universiteit voorbereid en ook in
de moderne talen onderwezen worden.
Gymnastiek, leer of kunst der lichaamsoefeningen.
gymnastisch, de gymnastiek betreffend ; lichaam- of krachtGymnopOden, barrevoeters (tnonniken).
(oefenend.
Gymnosophisten, Indische wijzeu of wijsgeeren, die nicest
naakt gingen en zich alle genoegens ontzeidcn.
Gynaecdum, vrouwenvertrek.
Gynaecisme, vrouwelijk gedrag, verwijfdlteid.
Gynaecocratie, vrouwenregeering, —heerschappij.
Gynaekomaan, vrouwengek.

Gynmologie—habitueel
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Gynfflologie of Gynaekologie, vrouwengeneeskunde.
Gyratie, het draaien ; draaiziekte.
Gyromantie, waarzeggerij uit getrokken kringen of cirkels.
Gyrovaag, rondtrekkend bedelaar; laudlooper, bedelinonnik.
Gy'rus, kring, bocht.

H.
HG. verk. van hectogram.
H. H. verk. van Hare Hooglieid.
HH. MM. verk. van Hunne Majesteitcn.
HL. verk. van hectoliter.
H. M.

verkorting van Hare Majesteit.

HM. verk. van hectometer.
H. S. verk. van Ileilige Schrift.
Habeas-corpus-acte, de Engelsche acte van 1679, volgens
welke een in hechtenis genonien persoon binned 24 wren
voor zijn bevoegden rechter moot staan (nu ook in
andere constitutioneele en republikeinsche Staten
ingevoerd).
habeat sibi (of tibia , hij (gij) behoude het voor zich (u),
moge het zichzelf (of u) toeschrijven. .
habemus confitdntem reum, wij hebben een schuldige,
die bekent.
habent sua fata lib q ii, de boeken hebben hun lotgevallen.
habiel, bekwaam, vaardig, handig.
Habijt, kleeding, dracht, gewaad.
habiliteeren (zich), zich geschikt, bekwaam makes ; van
zijne bevoegdbeid doen blijken.
Habiliteit, geschiktheid, bekwaamheid, handigheid.
habitabel, bewoonbaar.
Habitant, bewoner, inwoner.
Habitatie, woning ; woonrecht.

habiteeren, bewonen.
Habitude, liebbelijklieid, aangenomen gewoonte, aanwensel.
Habitué, gewoon bezoeker, waste }dant (bv. van cen koftiehuis, van een schouwburg).

habitueel, tot gewoonte geworden, hebbelijk ; nit ge.
woonte, meestal vertrouwd.
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Hdbitus, uiterlijke gedaante, lichaamsstand ; gedrag ; kleeding; voorkomen eener plant.
Hach& Hachis, gehakt vleesch, gehakt.
Hacienda, hoeve, landgoed met veeteelt (in Mexico);
—dero, pachter.
Hades, onderwereld, doodenrijk. (heeft.
Hadjf, muzelman die een pelgrimstocht naar Mekka gedaan
Haec olim meminisse juvabit, wij zullen ons met genoegen
deze dagen herdenken.
Haematologie, bloedleer.
Haematesis, de verandering van het maagsap in bloed.
Haemorrhoiden, z. Hem—.
Haemostdtika, bloedstelpende middelen.
Hae—, z. verder He—.
Hagiograaf, Hagioloog, levensbesehrijver der heiligen.
Hagiographa, de heilige schriften, inz. de Psalmen, Spreuken Salomo's, bet bock Job enz.
Hagiographie, Hagiologie, beschrijving, levensbeschrijving der heillgen, heiligenleer.
Hagiolatrie, vereering der heiligen.
Haiduk, z. Heiduk.
Haie, haag ; dubbele rij soldaten ; en hale, in twee rijen
tegenover elkander.
Hal, Halle, overdekte marktplaats voor dingen van eerste
noodzakelijkheid ; (somtijds :) woning, zaal ; dames de
Ia halle, vischwijven, marktvrouwen, uitstalsters enz. ;
langage de Ia halle, taal van de vischmarkt, gemeene
(taal.
Half-dress, huiskleeding.
Haligraphie, beschrijving der zoutwerken.
Hall, zaal.
Hallelirjah! loof den Heer ! geloofd zij God !
Hallucinitie, verwardheid, zinsverbijstering, droomerij ;
oogbedrog ; geestverschijning.
Halotechniek, de kunst der zoutbereiding.
halt! timid stil ! niet verder ! sta !
Halt, rusthouding, stilstand ; (ook :) tussehen-spoorwegstation zonder stationsgebouw, waar de trein een oogenblik ophoudt om reizigers of te laten en op te nemen.
halveeren, in 2 helften deelen, half doordoen.
Hamachromie, de kunst om met verschillende kleuren
te g,elijk te drukken.
Handicap, wedren, waarbij door gewichten de kansen der

handsome—harmonikren
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paarden gelijk gemaakt worden en dus de door elk der
paarden te dragen last naar onistandigbeden getaxeerd
wordt ; handicapper, de daarmede belaste persoon.
handsome, mooi.
Hannibal ante portas, eig. Hannibal is voor de poorten
(van Rome), het water is aan de lippen, 't gevaar is
allerdreigend st.
Hansa, Hdnse, handelsverbond der steden, die zich sedert
1241 aan Hamburg, Bremen en Lubeck aansloten, en
daarom Hansesteden genoemd werden.
hansedtisch, verbonden, tot de Hausa beboorend.
Hansebeker, groote beker of berkenteter, die in eeus moest
geledigd worden.
Hansom of hansomcab, tweewielige cabriolet, liuurrijtuig
te Londen.
Happelourde, valsch edelgesteente ; voorwerp van fraai
voorkomen, lunar zonder innerlijke waarde.
haptische misleiding, misleiding van 't gevoel of den tastzin.
harangeeren, redei oeren ; plechtig aanspreken.
Harangue, plechtstatige toespraak.
harasseeren, vermoeien, aftaattlen, uitputten ; afjagen.
harceleeren, plagen, tergen, gedurig over vallen.
Hardiesse, stoutheid, koenheid, vrijpostigheid.
hardiment, stout, vrtjutoedig, onbeschaamd.
Hardware, kleine ijzerwaren.
Harem, vrouwenverblijf in de woning der Muzeltuannen,
iuz. dat der vrouwen van den Grooten Heer.
Haricot, boon ; butspot ; h. de mouton, ragout van schapevleesch en rapen ; haricots verts, suijboonen.
Harlekijn, potsenmaker, hansworst.
Harmdttan, stik wind, zeer verderflijke heete wind, inz.
aan de Afrikaansche kust.
Harmonica, welluidendbeidsleer ; een door Franklin uitgevoodoo speeltuig, nit glasklokken op eon rol bestaande ;
bekend speeltuig, w:larbij de eene hand de toetsen bespeelt, terwijl de andere den blaasbalg in beweging houdt,
h a n d- har mon ic a ; h.-trein, treiu met voor- en
achter ineenloopende wagons.
Harmonie, overeenstemnting, samenklank, klankineensmelting ; eensgezindheid, overeenstemming van neiging, enz.
harmoniteren, harmoniseeren, eendrachtig, vriendschappelijk leven.
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harmenisch, liefelijk samenklinkencl; overeenstemmend,
eendrachtig. (rok.

Hernas, metalen borst- en rugbekleedibg, pantser, strijdHarpagon, Harpax, gierigaard, vrek.
Harpeggio, hvrpachtige toonbreking.
Harpij, afschuwelijk vrouwspersoon, gemeen roof- en hebzuclitig wezen.

Harpoen, werpspiets voor de visclivangst.
Harpekrates, de god der stilzwkjgendlieid.
Hasard, z. Hazard. Oniddel.
Hasjisch, ecn nit Indische hennep bereid bedwelffiend
Hate, haast; en hate, in haast.
Hateletten, aan speetjes gebraden spijzen.
Hatereaux, gebraden leverschijfjes.
Hati-sjerif, Hatsjerif, soort van kabinetsorder des Turkschen keizers, die onmiddelluk moet volbracht worden.

Hausse, het rijzen der staatspapieren ; a la hausse speculeeren, handelsplannen op het rijzen der papieren
Timken. (speculeert.

Haussier, geldbandelaar, die op hct rijzen der effecten
hautain, hoogrnoedig, trotsch.
Hautbois, Hebo, boogfluit.
Haute-levee, auellijk, voornaam gezelschap.
Haute finance, de groote financiers, bankiers enz.
Haute nouveaute, nieuwste nieuwigheid, laatste smaak:.
Haute-saison, bet beste en drukste gedeelte van den badtijd ; het heetst van den zomer.

Hauteur, boogte, waardiglieid; aanmatiging, trotschheid.
Haute-volee, de hoogste standen, de adel. (kruide spijs.
Haut-gout, fijne, adellijke smack ; piquante of sterk geHaut-relief, hoog verheven beeldwerk.
Havelock, soort mantel Haar den Eng. generaal H.
Haverij, zeeschade, welke schepen op hunne reis beloopen.
Hazard, Hasard, geval, toeval, kans ; waagstuk ; par h.,
(bij toeval.
hazardeeren, wagen, op het spel zetten.
hazardeus, ilachelijk, gewaagd, gevaarlijk.
Hazardspel, kans- of waagspel (waarbij niet de bekwaarnheid des spelers, maar alleen de fortuin kan beslissen).

hear ! hoort! luistert ! (in 't Engelsche parlement, bij ecn
merkwaardige uitdrukking des sprekers).
hebdomadair, wekelijks verschkinend (b y. eel] nieuwsHebe, godin der jeugd; sehenkster.

Hebraicus—Hellenist
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Hebraicus, kenner der Hebreeuwsche taal.
hebralseeren, Hebreeuwsch studeeren.
Hebraisme, Hebreeuwsch taaleigen.
Hecatambe, offerande van 100 dieren.
Hectare, 100 vierkante roeden.
hectisch, teringachtig, uitgeteerd.
hecto, (als voorvoegsel van nanien van maten en gewich.
ten) bonderdmaal, be. Hectogram, 100 wichtjes, 1 ons ;
Hectoliter, 100 kannen of koppen, 1 vat of mud.
Hectograaf, toestel om afdrukken to vermenigvuldigen.
Hectometer, 100 meters of 10 roeden.
Hectostere, 100 kubieke meters.
Hedge, haag.
Hedonisme, leer dat zinnelijk genot bet hoogste goed is.
Hedschra, Hegira, aanvang der Mohannuedaansche jaartelling (15 J uli 622).

Hegemonie, legeraanvoering ; opperheerschappij van een
grooten staat over versclieiden kleinere.

Hegira, z. Hedschra.
Heidi*, lichtgewapend infanterist in Hongarije ; lijftrawant, dienaar in Hongaarsche dracht.

Heimdal, een maclitig god der Noordsche volken, die
den hemel bewaakt.
Hekate, godin der maan, toovergodin.
helicitisch, schroefvormig.
Helicon, woonplaats der zanggodinnen, muzenberg.
Heliographie, beschrijving der zon ; (ook :) = Phototypie.
Heliogravure, vermenigvuldiging van platen door heistdruk en bet lichtdrukbeeld zelve.
Heliolatrie, aanbidding der zon, zonnedienst.
Helioscoop, zonnekijker, zonneglas.
Heliogravure, lichtdrukgravure = photogravure.
Heliostsat, werktuig, waardoor de zonnestralen op een
punt geworpen worden.
Heliothermometer, zonnewarmtemeter.
Heliotroop, zonnebloem.
Heliotropisme, groei der planten in de richting van het licht.
Helix, schroef of slakkelijn, spiraal ; windas.
Helleborus, nieswortel, nieskruid.
Hellênen, Oud-Grieken, bewoners van Hellas, of Griekenl.
Hellenist, kenner der Oud-Grieksche taal ; voorstander,
vriend der Grieken,
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Hellespont—Hermelijn

Hellespont, zeeengte der Dardanellen, tusschen Europeesch
Helminthiasis, worniziekte. (Turkje en &zit
He!kis, het scheelzien.
HelOten, Spartaansche slaven.
Helvetic, Zwitserland. Helvetisch, Zwitsersch.
Hemisfeer, halve bol, halfrond van aarde of hemel.
Hemistiche, helft van een alexandquschen versregel.
hemitrOpisch, half gekeerd.
Hemopathie, bloedziekte.
Hemorrhoiden, aarnbeien, gulden ader.
Hemotachometer, polsmeter.
Henotheisme, geloof aan eon bijzonderen volksgod.
Henriade, Voltaire's heldendicht op lIendrik IV van
Frankrijk.

Henri-quatre, kort kneveltje of haarbosje aan de onderlip.
Hepatika, middelen tegen leverziekten.
Heptameron, vertellingen op 7 achtereenvolgende dagen
Heptameter, vers van 7 voeten. (verhaald
Heptarchie, regeering van 7 mannen.
Heracliet, iemand, die bet leven van zOi onvoordeelige,
betreurenswaardige zijde beschouwt ; huilebalk.

Heraldiek, wapenkunde, wapenleer.
Heraut, wapenbode, krijgsgezant. (ten.
Herbarium, kruidenkoek ; verzameling van gedroogde planherbariseeren of herboriseeren, kruiden zoeken en verzamelen.

Herbarist, Herborist, Herbarius, kruiden of plantenkenneraidenzoeker,
; kr, kruidenhandelaar.

Herbivoren, plantetende dieren. (man.
Hercules, Oud-Grieksche held ; zeer sterke, files gespiercie
Hercules-pilaren, zuilen van H., twee bergen aan weerszOen van de straat van Gibraltar. (uiterst moeilijk.

Herculisch, heldhaftig, grout van kracht en nioed; (ook :)
hereditair, erfelijk ; —e. belasting, erfelijke aanleg voor
(eene ziekte.
Heremiet, kluizenaar, woest;jnbewoner.
Heresie, ketterij, afwijking van de (r. k) kerkleer.
Hermandad, broederschap ; Santa-Hermandad, heilige
broederschap, een inquisitie-gerecht of tribunaal in Spanje.

Hermaphodriet, wie beide geslachten, of Bever, die eene
uiterlijke misvorming der teeldeelen heeft ; bloem met
nieeldraad en stampertje.

Hermelijn, pelswerk van de Noordsche witte wezel.

Hermeneutiek—hic jacet lepus 240
Hermeneutiek, uitlegkunde, inz. des bijbels.
hermetisch gesloten, luchtdicht toegeniaakt.
Hermitage, kluis ; (ook :) Nile w01 van den Rhone.
Hernia, breuk, darnibreuk.
Her6en, halfgoden, vergode helden der Oudheid.
herosich, heroiek, heldbaftig, hooghartig, g. rootsch ; heroIsche poezie, heldendieht; een heroiek middel, een
lievig, doortastend middel, paardenmiddel.

HeroIsme, heldenmoed, lieldhaftigheid.
Herpetologie, natuurbeschrijving der kruipende dieren,
of in 't algemeen der kraakbeendieren.

Hesitatie, aarzeling, weifeling, bet dralen.
Hesperiden, fabelachtige bekoorlijke meisjes, in wier tuin
gouden appelen groeiden.

Hesperie, het westelijke land (Spanje, Italie). (ster.
Hesperus, de avond ; de avondstreek, bet westen; avondHetaerie, politieke verbintenis der nieuwe Grieken tegen
de Turken.

Hetaire, hetaera, vertrouwde ; boeleerster, hoer.
Heterarchie, overheersching van vreemde mogendheden,
vreemden-heerschappij.

hetorodbx, dwaalleerig, onrechtzinnig, kettersch.
heterogeen, ongel3/4jksoortig, vreemdaardig, tegenovergesteld, vijandig.

Heterograaf, invoerder van nieuwigheden in de aange110111C11 spelling of schrijfwijze.

Hetman, aanvoerder eener kozakkenbende.
heurêka! ik heb bet gevonden ! de zwarigheid is opgelost.
Heuristiek, uitvindingskunst.
heuristische methode, ontwikkelende leerwijze, die den
leerling aanspoort om zelf de leerstellingen to vinden.

Hexagoon, zeshoek.
Hexameter, zesvoetig vers.
Hiatus, wanklank door 't opeenstooten van twee klinkers
voortgebracht ; gaping, gebrek aan samenhang.

Hibernia, Ierland.
hibridisch schepsel, basterd ; hibridisch woord, mengelwoord, uit 2 talen samengesteld (be. luchtballo n).

Hie et nunc, bier en op dit oogenblik.
hic et ubique, bier en overal.
(de moeNkbeid.
hic jacet, hier ligt (begraven).
hic jacet lepus, bier ligt de bass, d. i., bier zit de kgoop,.
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Hidalgo, adellijke van lageren rang in Spanje.
Hiep, schertsgewiize verk. van hypochonder.
Hierarch, aanhanger der priesterbeerschappij ; aartspriester (in de Grieksche kerk).

Hierarchle, priesterbeerseliappij; rangorde der elkaar ondergeschikte geestelijke machten ; kerkelijke regeeringsvorm.

Hiêrätisch, priesterlijk ; —schrift, priesterschrift der
oude E2yptenaars. (vorm.
Hier6cratie, priesterheerscliappij ; kerkelijke regeeringsHieroglie'fen of Hierogly'phen (sing. Hieroglief of Hieroglyphe), beeldschritt hij de oude Egyptenaren, (ook
in 't alg. :) ieder slecht, onleesbaar schrift.
hierogly'phisch, zinnebeeldig ; raadselachtig.
high, hoog; high church, de anglicaansche of episeopaalsche staatskerk ; highland, hoogland, inz. het Schotsche ;
high life, de voorname of groote wereld.
Hilariteit, vroolijkheid, opzeruimdbeid.
Hildebrandisme, het gansche pauselijke stelsel der priesterheersehappij sedert Gregorius VII (Hildebrand).
Hine Mee lacrymae, (eig. : vandaar die tranen), daar zit
de knoop, daar wringt de schoen !
Hinterland, achterland (van een kuststreek).
Hippiaden, standbeelden van vrouwen to paard.
(denwijn.
Hipprarch, paardentemmer ; stalmeester.
HippOcras, met kruiderijen en suiker gemengde wijn, kruiHipftcratici, geneesheeren, die den heroemden Griekschen
arts Hippocrates, tot voorbeeld nemen.
Hippocratisch gezicht, bet gelaat van een stervende.
Hiplibcrêne, hengstebron, dichterbron (op den Helicon).
HippOdroom, de renbaan.
Hippogryph, bet gevleugelde paard der dichters.
Hippoloog, paardenkenner.
Hippopotamus, rivierpaard, nWpaard.
Hispania, Spanje ; hispanisme, Spaansch taaleigen.
Histiodromie, scheepvaartkunst, zeilkunst.
(lichaams.
Histogenie, regelmatige ontwikkeling van de weefsels des
Histologie, leer van de weefsels des liehaams.
HistOricus, Historiograaf, geschiedkundige, —sehrijver.
HistOrie, geschiedenis, gebeurtenis.
histOrisch, geschiedkundig, naar de geschiedenis.
Histridnen, tooneelspelers, gooehelaars.

Hobo, z. Hautbois.

Hobby—hOmonlem
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Hobby (-horse), stokpaardje (eig. hobbelpaard).
hoc age, desk aan hetgeen gij doet. (deze maand.
hoc ahno, in dit jaar ; hoz est, dat is ; hoc mense, in
hoc genus omne, al dat slag van inenschen.
hoc loco, in deze plaats.
hoc Opus, hie labor, daar zit de knoop, de moeilijkheid.
HOcus-pOcus, goochelarij, oogmisleiding.
hedie mihi, cras tibi, heden aan mij, uiorgen u.
Hodometer, wegmeter, pasteller.
hoera! juich- of jubelkreet, hoezee !
Hogshead, okshoofd.
Hoist, hijsclimachine of hefwerktnig, z. Ascenseur, Lift.
holographisch, eigenhandig geschreven. (een testament.
HolOgraphum, eigenhandig geschreven oorkonde, inz. zulk
Holm, klein eiland ; waard ; lieuvel ; scheepswerf.
Holyday, feestdag, vierdag.
Hombre, omberspel.
Home, huis, woning, geboorteland.
Homerisch gelach, daverende schaterlach.
Homeruler, ti oorstander van zelfregeering in TerIand.
(kendheid.
Homfletiek, predikkunst.
HomiLeet, kanselredenaar ; leeraar der kerkelijke welspreHomilie, kanselvoordracht ; bijbeloefening.
Homniage, hulde, eerbiedsbetuiging.
Homme d'affaires, zaakwaarnemer ; huishofmeester.
Homnie de cour, hov cling.
Homme de fortune, gelukskind, fortuinlijk mensal.
Homme de lettres, geletterde.
Homme d'esprit, pest* man.
Homceopathie, homceopatische methode, geneeswijze (van
Dr. Hahnemann), bestaande in 't aanwenden van zoodanige middelen tegen eene kwaal, Welke bij een gezonden mensch juist die kwaal verwekken zouden, b y . purgeermiddelen tegen buikloop.
homogeen, gelijksoortig, van eenerlei natuur in ieder Teel
van dezelfde gesteldlieid of vermenging. (anderen.
Homo hOmini lupus, de eene mensal is men wolf voor den.
Homologatie, gerechtelijke bekrachtiging van een stuk ; gereclitelijke toestemming of volmacht tot voltrekking eener
homologeeren, reelitsgel dig, van kracht waken. (handeling.
homoloog, overeenstemniend, gelijkluidend (in zin).
hOmoniem, gelpnamig ; gelijkluidend (in klank).
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Homo sum, et nihil humani a me alienum puto, ik ben
een mensal en niets menschelijks is nrij vreemd.

Homo unius libri, een man van een bock, d. i. die b0
een schrijver zweert.

honnêt, eerlijk ; welvoeglijk ; welwillend.
Honneur, eer ; de honneurs waarnemen, de beboorlijke
eer bewijzen (bv. aan zOne gasten) ; honneurdagen =
respijtdagen (z. dat woord). et hart.
honni soit qui mal y pense, wie erg denkt, vaart erg in
honordbel, eervol ; eerbaar; deftig.
Honorair, den titel van een anibt, zonder de bezoldiging
hebbende; honorair lid, eerelid.
Honorarium, eereloon ; betaling aan schrijvers, geneesheeren cnz. voor hunne diensten.

honoreeren, eeren; het eereloon geven ; een wissel h.,
hem aannemen en op den vervaltud betalen.
honOris causa, eershalve, als eereblijk.
Honos alit artes, de eer voedt de kunsten.
honteus, beschaanid, verlegen ; schandelijk, onbetamelijk.
HOnved, Hongaarsche volksmilitie of landweer.
Hoplotheek, wapenkarner.
tiara, uur ; hora est, het is tijd, bet uur is verstreken
(bij promotie-examens); hora ruit, de tijd vervliegt ;
home, zang- en biduren in kloosters.
Haren, tijdgodinnen, uurgeleidsters.
Horizon, HorizOnt, geziehteinder ; kim ; (fig.) begrip, verstandsbevatting (bv. dat gaat boven mijn horizon).
horizontaal, waterpas, evenwijdig aan 't vlak des gezicht(cinders.
Horloge, uurwerk, klok.
Horoscoop, uuraanwijzer of tafel der dag- en nachtlengten ; planeetlezer, lotvoorspeller ; (ook .) de voorspelling
zelve.
Horresco referens, ik ijs alleen bij bet vertellen.
Horreur, afschuw, afgrijzen ; gruwel.
horribel, ijselijk, vreeselUk, vervaarNk.
horribile dictu, verschrikkelijk om to zeggen.
horror vacui, afschuw van het ledige, vermijding van
ledige ruinite in de natuur.
hors concours, buiten mededinging (op tentoonstellingen).
hors de combat, buiten gevecht.
hors de saison, ten onpas, ten ontijde.
Hors d'oeuvre, bijwerk (dat nict tot den oorspronkelijken
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aanleg behoort) ; jets overtolligs, ontbeerlijks ; (ook :)
biigereeht (bij of na de soep).

Herse, paard ; horseguard, Wfwaelit to paard ; horseman,
ruiter ; horseshoe, hoefijzer ; horsesteak, paardenbiefHorticultuur, tuinbouw, tuinierskuust. (stuk.
Hortologie, tuinkunde.
Hortoloog, tuinkundige, thin vriend.
Hortus, tuin ; h, botanicus, kruidtuin ; h. siccus, droge
thin, d. i. verzameling van gedroogde planten.

hosidnnah! of hosdnnah ! Heer, helpt hem I hij level
Hdspes, gast ; gastheer, waard.
Hdspes, hostis, elk vreemdeling is een vijand.
Hospice, z. Hospitium.
Hespitaal, ziekenhuis, gasthuis.
Hospitaliteit, gastvrijheid, herberg,zaamheid.
Hospitium, Hospice, lierberg, inz. een klein klooster of
ordeshuis, ter herberging van doorreizenden.

Hdspodar, heer, titel der vorsten in Moldavie en Wallachije. (het hoogwaardige.

Nestle, offerdier ; (in de r. k. kerk :) misbrood ; gewijde h.,
hostiel, vijandig.
Hostiliteit, vijandelijkheid.
Hotel, groot heerenhuis ; aanzienlijk logement ; h. de
ville, stadhuis ; h. Dieu, ziekenhuis ; h. garni, gemeuWeller, waard. (belde woning.
Hound, jachthond.
Houri, eeuwig jonge en schoone maagd in Mohammed's
paradijs; (fig.) hoogst bekoorlijk meisje, aanminnige vrouw.

Household suffrage, stemrecht der huisvaders, huismansstemrecht.

House of commons, huis der gemeenten, lagerhuis in
Engeland ; house of lords (peers), hoogerhuis.
Housse, dekkleed (van paarden); overtrek (van meubelen).
Hudno, z. Guano. (Frankrijk.
Hugenooten, voormalige spotnaarn der Gereformeerden in
Huile, olie ; dikke likeur.
Huissier, deurwaarder.
hujus anni, dit jaar.
humaan, menschelijk, menschlievend, goedwillig.
Humaniera, Humaniteitsstudien, humanistische studien,
voorafgaande studien, de schoone kunsten en wetenschappen, die den mensch tot mensal vormen ; ins. de
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oude classieke talen en de Ottd-Grieksche en Latijuscke
litteratuur, taal- of seboolgeleerdheid.

Humaniseeren, menschelijk make., veredclen.
humanisme, de wetenschappeli.jke richting der Renaissance, waarbij de studie der classiekcn de grondslag is
van alle beschaving. (taalgeleerde.

Humanist, voorstander van het humanisme, schoolg.eleerde,
humanitair, tot menschlievendc doeleinden strekkende.
Humaniteit, menschdom ; menschlievendheid, menschenliefde, minzaarnheid.

Humbug, bluf, pocherij ; bedrog:.
Humerdle, schouderdoek (der Kath. geestelPen).
Humeur, gemoedsstemming, luim.
Humiditeit, vochtigheid, nat.
humilidnt, vernederend.
vernedering, beschaming.

humiliêeren, vernederen, veroottnoedigen.
Humiliteit, nederigheid, onderdanigheid.
Humor, vocht ; schertsende luim ; zonderlinge, luimige
wijze van voorstelling.

humordle pathologie, ziekteleer, waarbij de oorzaken van
alle ziekten in de lichaamsvochten moeten gezocht wor-

Humoreske, luimig geschreven vertelling (den.
Humorist, luimig, geestig schertsend sehrijver.
humoristisch, luimig, vol humor, geestig schertsend.
Humus, ntestaarde, dantaarde, teelaarde.
Hunebedden of HOnnebedden, grafsteden nit rotsblokken
samengesteld en tot den heidenschen voortijd behoorend.

Minter, jager.
Hurdle-race, wedren, waarbij over heggen of horden gesprongen met worden.

hurluberlu, onbezonnen, plump verloren.
hurra! hussa! hoera !
Hussieten, aanhangers van den Boheemschen godsdienstleeraar Johannes Huss.

Misting, verzamelplaats der kiezers in Engeland om tot
de keuze van een parlementslid over to gaan ; ook de
verkiezingstribune.
Huzaar, (eig. Hongaarsch ruiter ; licht gewapend en
licht gekleed miter.
Hyacint, geeiroode edelsteen bekend lyAgewas met schoone,
welrickende bloetueu.
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Hyaden, de regensterren ; beek- of vijvernimfen.
Hyalurgie, HyalCirgica, glasmakerskunst.
hybridisch, z hebridisch.
Hydraat, waterverbinding (in de seheikunde).
Hy'depark, diergaarde en wandelplein to Londen.
Hydra, waterslang, veelhoofdig monster.
Hydrargyrum, kwikzilver.
Hydraulicus, waterbouwkundige.
Hydrauliek, leer van de beweging en den druk der vloeistoffen ; waterleidingskunst.

Hydriasis, genezing door water.
Hydriatiek, watergeneeskunde.
Hydrodynamiek, leer der waterkracht.
Hydrogenium, waterstof,
Hydograaf, kenner en bescbriejver der wateren.
Hydrographie, waterbeschrijving naar lengte, breedte enz.
hydrographische kaarten, zeekaarten.
Hydrokardie, hartwaterzucht.
Hydrologie, waterleer (in cheniisch opzieht).
Hydromel, waterhoning, niede.
Hydrometer, watermeter, waterbalans.
Hydrometrie, watermeting, de wetensehap van de bepaling der zwaarte, van den druk des waters.

Hydropathie, watergeneeskunde.
HydrophObie, watervrees, hondsdolheid.
Hydropisie, Hydropsie, waterzucht.
(stoffen.
Hydroscoop, wateruurwerk.
Hydrostatiek, leer van het evenwicht der druipbare vloeiHydrotechniek, waterbouwkunst.
Hydrotherapie = Hydropathie.
hydrOtisch, zweetdr vend.
Hygea, Hygida, de godin der gezondheid.
Hygiene, gezondheidsleer.
Hygrologie, leer van de vochtigheid der Nat.
Hygrometer, Hygroscoop, werktuig ter waarneming van
de vochtigbeid der luck.

Hymen, Hymeneeus, de huwelijksgod; bet huwelkik ; Hy.
men, ook : maagdenvlies.
Hymenden, bruiloftsliederen ; bruiloftsfeesten.
Hymne, Hymnus, lofzang, feestlied.
Hypallige, woordverwisseling.
hyper, (in sanienstelling) over, overdreven.
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Hyperbole, overdrijving, bovenmatige voorstelling van lets,
hyperbOlisch, overdrij vend. (grootspraak.
hyperboliseeren, met overdrijving spreken, voordragen of
schrij yen, overdrij yen.

Hyperborden, volkeren der koude luchtstreek in 't Noorden ; zonderlingen.
(aartsvitter.
Hypercultuur, overbeschaving.
Hypercriticus, al to streng recensent of beoordeelaar ;
Hypertrophie, overvoeding, ziekelijke vergrooting.
Hyphen, koppelteeken (-).
Hypndtisch, slaapverwekkend, bedwelmend.
hypnotiseeren, iemand door aanwending van uitwendige
middelen in een diepen slaap brengen, die soms tot
bewusteloosheid en verstijving overgaat.

Hypnotisme, leer of kennis der door hypnotische middelen
in het menschelijk lichaam verwekte verandering der
werkzaamheid van hersenen en zenuwen ; oak de willooze toestand van een gehypnotiseerd persoon.
hypnotiseur, iemand die anderen in hypnotischen toestand
brengt.
hypochOnder, zwaarmoedig ; vol grillen en kuren.
Hypochondrie, miltzucht ; zwaarmoedigheid.
Hypochondrist, miltzuchtige, zwaarmoedige.
Hypocriet, huichelaar, schijnheilige, pilaarbijter.
Hypocrisie, huichelarij, schtinheiligheid.
hypocritisch, liuichelachtig, geveinsd, valsch.
hypogastrium, onderlijf.
Hypotenuse, grootste zijde van een rechthoekigen driehoek.
hypothecaire crediteuren, schuldeischers op vast pawl.
Hypotheek, gerechtelijk beschreven onderpand van °tiro -rende goederen, verpandbrief.
Hypothese, aangenomen stelling of meening, onderstelling.
hypothetisch, ondersteld, aangenomen.
hypsometer, hoogtemeter.
Hysop, Z.-Europeesche plant, vaak tegen sWmige borstziekten aangewend. (I.n Nbeltaal : de kleinste plant).
Hysterie, vrijsterziekte, moederkwaal, onderlijfziekte der
vrouwen.
hysterische toevallen, ziekelijke toevallen, die in de vrouwelijke bewerktniging hun grond hebben en met de
hypochondrische kwalen bij de mannen overeenkomen.
hysteron-prbteron, hysteroprOton, het achterste voor, een
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verwisseling van begrippen, zoodat het laatste eerst,
het eerste laatst komt te staan.

I.
ib. of ibid. = ibidem (z. ald.)
ICtvs = jurisconsultus, rechtsgeleerde.
id. = idem (z. ald.)
I. H. S., de drie eerste letters van 't met Grieksche kapitalen geschreven woord Jezus (1H-1,0 TI),
doorgaans verkeerdelijk verklaard als de 3 eerste letters
der woorden in hoc salus, Merin (ligt) de zaligheid,
of van Jezus hominum Salvator, Jezus de Reiland
der menschen, of van Jesus hortdtor Sanctbrum, Jezus, de vermaner der heiligen.
I. N. R. I. = Jezus Nazardnus Rex Judzebrum, Jezus
van Nazareth, koning der Joden.
i. p. i. = in partibus infidelium, (z. aid.)
it. = item, insgelijks, verder, ook, nog.
iatrophobie, vrees voor artsen.
lberie, Spanje en Portugal, het Portugeesche schiereilano.
ibidem, te zelfder plaatse, aldaar.
Ibis, de Nijlreiger wegens zijn verdelgen van schadelijk
gedierte (bij de oude Egyptenaren als eene godheid
(in Egypte.
vereerd)..
Ichneumon, pbaraonsrat, spoor- of speurrat, spoorwezel
grondteekening
of
plan
van
een
gebouw.
Ichnographie,
Ichor, wond-, bloedwater 3 dunne invretende etter.
Ichthyologie, kennis van de visschen, vischkunde.
Ichthyophdgen, vischeters.
Ichthyösis, vischschubbenuitslag.
lconograaf, beeldbeschrijver; portretschilder.
Iconoclast, beeldstormer ; —ie, beeldstorming.
Iconolatrie, beeldendienst, beeldenversiering.
Iconologie, beeldenspraak ; verklaring der zinnebeelden
en oude gedenkteekens.
Iconomanie, overdreven zucht voor beelden en sehilderijen ; onverstandige vereering van heiligenbeeld en.
TWAALVD1 5505,
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Ideaal—Ignipunctuur

Ideaal, modelbeeld, voorstelling der volkomenheid; drownbeeld..
ideaal, idialistisch, enkel gedacht ; ook voorbeeldelijk, als
volbornen gedacht; ideale munt, gefingeerde munt.
Idealiteit, de hoogste volkomenheid.
idealiseeren, tot hoogste voorheeld Timken, boven de wezenlijkheid verheffen, op het hoogst veredelen.
Idealisme, wijsgeerig stelsel, dat de gedachte als beginsel
onzer kennis of tevens als beginsel van het zijn heschouwt; — stelsel slat alleen de gedachte van het ik
als werkelft bestaande aanneemt en aan de licharnehjke
wereld slechts een schijnbestaan toekent; bet streven
Haar het ideale (in de letterkunde enz.)
Idealist, aanhanger van het idealisme; (ook :) iemand die
steeds idealen nastreeft.
Idee, voorstelling, begrip ; gedachte, denkheeld; inval ; outwerp, plan;
fixe, Nblij vend dwaalbegrip eens ziels(kranken.
idem, dezelfde, hetzelfde,
jabroer,
(lijkvormig.
identiek, identisch, eenzelvig, gelijkgeldend.; gelijk en geIdentiteit, eenzelvigheid, volkonien overeenstemming.
identificeeren, vereenzelvigen, voor een en hetzelfde verklaren of houden.
ldeographie, bet voorstellen in schrift van begrippen.
Ideologie, begripsleer, wetenschap v. de gronden der kennis.
id est, dat is, dat heduidt.
id genus omne, alle personen van die soort.
Idioom, landspraak ; tongval ; spraakeigen, taaleigen.
idiomatisch, aan een tongval of taal eigen.
Idloot, onwetende domkop; snkkel; stompzinnige.
Idiosyncrasie, gevoelseigenaardigheid.
Idi6tikon, woordenboek van den tongval eener streek.
Idiotisme, gewestelijke uitdrukking; stompzinnigheid.
IdOle, afgodsbeeld, afgod.
idololater, afgodisch ; buitensporig beminnend.
Idololatrie, afgodendienst, afgoderij, beeldendienst.
Idus, in den Romeinschen kalender de 15e der maanden
Maart, Mei, Juli, October, bid de andere de 13e.
!dyne, landelijk gedicht, herdersdicht.
landel(jk, eenvoudig en onschuldig.
Ignipunctuur, het stekcn met scherpe gloeiende ijzers in
een ziek deel.

Ignis fatuus-11 pensetho

259

Ignis fatuus. een dwaallicht.
Ign6bel, onedel, slecht, gemeen, laag.
ignominfe, sniaad, schande ; heschimping.
ignominieus, srnadelijk, sehandelijk, onteerend.
Ignorant, onwetende, onkundige.
ignordntia Idgis excusat neminem, onhekendheid met de
wet strekt niemand ter verschooning.

Ignordntie, onwetendheid, domheid,
ignoreeren, niet weten; niet willen weten, zich houden
alsof men lets niet kept.

ignoti nulla cupido, men begeert niet wat men niet kept.
Illiacos intra micros pdccatur et extra, er wordt binnen
en buiten de muren van Troje verkeerd gedaan, d.
van weerszijden gezondigd, gefeild.
onkwetsbaar ; onschendhaar.
illegaal, onwettelijk, onregelmatig, wederreclitelOc.
Illegaliteit, onwettigheid, onrechtniatigheid.
illegibel, onleesbaar,
illegitiem, onwettelijk, onecht, buiten edit verwekt.
Illegitimiteit, onrechtmatigheid; onechtheid.
illiberaal, onedel, enghartig, bekronipen, onvrijzinnig.
Illiberalisme, onvrijzinnigheid.
`ogr eoorloofd, verboden.
illico, dadelijk, op staanden voet.
illiqulde, onvereffend, b y . eene rekening
ill6tis mdnibus, niet ongewasschen handen.
illudeeren, voor den gek houden, misleiden; hoonen.
Illu mindten, verlichten.
feestelijke verlichting.
illumineeren, verlichten ; kleuren.
begoocheling, zinsbedrog, hersenschim. (loos.
iliusoir, illusdrisch, bedrieglijk, bersenschimmig, yruchteIllusträtie, opheldering; glans, roem (be. eener familie);
opluistering van een boek door platen of afbeeldingen);
(ook ;) plaatwerk.
illustratief, verklarend, ophelderend.
voortreffelijk, uitstekend, doorluchtig.
illustrissimus. doorluchtigste.
Ulustreeren, in 't licht stellen ; verbeerlijken; versieren,
opluisteren (be. boeken met platen).
it n'a bouche ni eperon, hij heeft noch vernuft. noch moed.
it penser6so, de in gepeins verzonken man.
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imaginair—immobiel

imaginair, denkbeeldig, hersenschimmig, ingebeeld, verimagindtie, inbeelding; verbeeldingskracht. (meend.
imagineeren, uitdenken ; zich voorstellen, zich inbeelden.
Imam of I'man, Turksch priester, hoofd eener moskee.
imbeciel, stompzinnig, onnoozel, van bekrompen verstand.
Imbeciliteit, verstandszwakte, onnoozelheid.
imbibeeren, inzuigen, intrekken ; doorweeken, drenken.
Imbroglio, verwarring, verwikkeling.
imitdbel, navolgbaar, namaakbaar.
Imitatie, navolging, het nagevolgde, de copie.
Imitator, navolger.
imiteeren, navolgen, nabootsen, naapen.
immaculabel, onbevlekkelijk.
immanent, inwonend, aanklevend, innerlp b;jblOvend.
Immanentie, overeenstemming van het beginsel en den
vorm van een wijsgeerig stelsel; bet inwonen van den
goddelijken geest in de natuur of de stof.

Immateraliteit, onstoffelijkheid (der ziel).
immaterieel, onlichamelijk, onstoffelijk, gcestelijk.
Immatriculatie, inselii*ing. inlijving.
immatriculeeren, iiischrijven in een register (bv. op hoogescholen), inlijven.

Immaturiteit, onrtipheid; ontijdige ouderdom.
immediaat, onmiddellijk, zonder tusschenkomst van een
derde.

immediatiseeren, onmiddelbaar, onafhankelijk maken.
immemorabel, ongedenkwaardig.
immemoriaal, buiten geheugenis.
immens, onmetelijk, oneindig.
Immensiteit, onmetelijkheid; oneindigheid.
immensurdbel, onmcetbaar.
Immensurabiliteit, onmeetbaarheid.
immerito, onverdiend.
Immersie, indooping, indompeling, onderdrukking.
Immigrant, landverhuizer, met betrekking tot het land,
waar hij zich nederzet. (Met betrekking tot het land,
dat hij verlaat, beet hij Emigrant).
Immigratie, nederzetting in een land.
imminent, nakend, dreigend, boven 't hoofd hangend.
immiscibel, onvermengbaar.
Immissie, gerechtelijke toewijzing, inbezitstelling.
immobiel, onbeweeglijk, vast; onverzettelijk.
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Immobilia, immobilien, immobilair eigendom, immobilair
onroerende goedereu (be. landerijen, geboum en).

Immobiliteit, onbeweeglükheid.
immoderaat, onmatig, overdreven ; onbeseheiden.
immodest, onecrbaar, onwelvoeglijk, onzedig.
immoraal, onzedehjk, tegen de zedenwet.
Immoraliteit, onzedelijkheid.
immortaliseeren, onstcrfelijk maken.
Immortaliteit, onsterfehjkheid.
Immortal, onsterfehjk.
Immortelle, stroobloem.
Immuniteit, bevrOing van openbare belastingen.
immutAbel, onveranderlijk.
Immutabi hteit onveranderlijkheid.
imo pectore, uit den grond des harten.
impar, ongelUk, oneven.
imparaat, onbereid, niet klaar.
impardonndbel, onvergeethjk.
imparfait, z. imperfect.
Impariteit, ongehjkheid, verschillendheid.
impartiaal, onpartijdig, rechtvaardig.
Impartialiteit, onpartijdigheid.
Impas, doodloopende straat, zak ; bet bannen met een
'age troefkaart in de veronderstelling dat de tegenpartij
geen hoogere heeft (bij whist).

impassibel, ongevoelig, onvatbaar voor lijden.
Impassibiliteit, onvatbaarheid voor lijden.
onverdraaglijk.
impatibel,
impatroneeren (zich), zich tot p eer stellen.
impavadum ruinae ferient, de ondergang der wereld zou
hem niet van z;jn stuk brengen.

Impeccabiliteit, zondeloosheid.
Impediment, hinderpaal, belemmering; vertraging ; impedimenta, tros, trein van een leger to velde.
impenetrAbel, ondoorgrondelijk.
impenitent, onboetvaardig, verstokt.
Impenitintie, onboetvaardigheid, verstoktheid.
Impênsen, onkosten, uitgaven.
Imperatief, gebiedende v ijs der werkwoordeu ; (als bijvoegluk wooed ;) gebiedend, bevelenderwijze ; kategOrische
imperatief, onvoorwaardelijk zedegebod, verstandsbevel5
plicht- of zedelijkheidsgebo4,
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Imperator—impolitiek

Imperdtor, opperbevelhebber van een leger, opper veldbeer ; oppergebieder, keizer.

imperaterisch, gebiedend ; keizerlijk,
imperceptibel, onbernerkbaar.
imperfect, imparfait, onvoleindigd, gebrekkig, onvolmaakt.
Imperfectie, onvolkomenheid, gebrek, on volinaaktbeid.
Imperfectum, onvolmaakt verleden tijd (der werkwoorden).
imperium in imperio, een staat in den staat.
imperfordbel, met to doorboren.
(lichaamsdeel.
Imperfordtie, geslotenheid van een van nature geopend
imperiaal, keizerlijk ; i.-papier, i.-folio, papier van het
grootste format.

Imperiale, bet met zitplaatsen voorziene hovendeel van
eene reiskoets of diligence ; keizcrskioon (bloem).
Imperialisme, keizerschap, onbeperkte beerschappj.
imperious, gebiedend ; heerschzuchtig, uit de hoogte.
Imperium, opperheerschappij, oppermacht.
impermanent, onbestendig, veranderlijk.
Impermanentie, onbestendigheid, veranderl1jkheid.
impermedbel, ondoordringbaar, waterdicht.
impermutabel, on veranderlijk.
Impersonalia, onpersoonlijke werkwoorden.
impersoneel, onpersoonlijk.
impertinent, onvoeglijk ; onbeschaamd, ohbeschoft.
Impertinêntie, onbehoorlijkheid, onbeschoftheid.
imperturbdbel, onverstoorbaar, altijd gelijkmoedig.
Impetrant, aanzoeker, eischer voor 't gerecht,
impetreeren, af bidden ; door aandrang bekomen.
impetueus, onstuimig, hevig.
Impetuositeit, onstuimigheid, drift, hevigheid.
Impetus, aanval, overval.
Impieteit, goddeloosheid, snoodheid.
implausibel, geen bijval waardig; onwaarschijnlijk.
verwikkeling,
impliceeren, verwikkelen, in eene zaak betrekken.
impliciet, mede in betrokken, van zelf onder begrepen.
Implordnt, aanzoeker, hulpvrager ; klager.
imploreeren, om bulp smeeken, aanzoeken.

impoenitent, Impoenitentie, z. impenit—.
impoli, ongepolijst, ruw ; onbeleefd, ongemanierd.
Impolitesse, onwellevendheid, grof heid,
onstaatkundig.
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imponderdbel, onweegbaar.
Imponderabilen, onweegbare Bingen (b y . Hat).
imponeeren, opleggen (be. bet zw0gen); opzien wekken ;
eerbied inboezernen, indruk maken.
imponente, gebiedend.
impopulair bij het y olk niet bemiud ; te hoog voor 't yolk.
Impopulariteit, volksongunst ; te geleerde voordracht.
Import, invoer ; —en, invoerwaren.
importdbel, invoerbaar, geoorloofd in te voeren.
important, gewichtig, belangrijk, van aanbelang.
Importdntie, belangi*heid ; invloed, aanzien.
ImportAtie, goederen-invoer.
importeeren, invoeren ; iets beteekenen, van belang zijn.
Importeur, invoerder van vreemde waren, invoerhandelaar.
Importim, lastig, ongelegen.
importuneeren, lastig vallen ; ongelegen komen.
Importuniteit, ongelegenbeid, overlast.
impos animi, zwak van geest.
Imposant, ontzaginboezemend, nadrukkelijk.
imposeeren, opleggen ; ontzag inboezemen.
impossibel, onmogelijk.
Impossibiliteit, onmogelijkheid.
Im'post, Imp6t, plaatselijke verbruiksbelasting, warenacimposteeren, belasten. (eijns.
Imposture, bedrog, veinzerij, belastering.
ImpOt, z. Impost.
impotent, onvermogend, onmachtig ; (heid..
Impotentie, onmacht ; mannelk onvermogen ; onbevocgd.impracticAbel, onuitvoerbaar, ondoenlijk.
Impraegnatie, bevochtiging, verzadiging.
impraegneeren, verzadigen, bezwangeren, (chemisch) in(mer.
Imprecdtie, verwensching, vervloeking, vloek.
Impresario, ondernemer, inz. Italiaansche opera-onderneimprescriptibel, onverjaarbaar (in rechten). (held.
Impressibiliteit, vatbaarheid voor indrukken, ontvankelijk.Imprëssie, opdrukking ; indruk, invloed.
impressief, indrukmakend.
Impressionisten, eennaturalistische richting in de Fransche
schilderkunst, die hun werk er van maker alieen den
eersten onmiddellpen indsuk wee); to geven i ook dep.
geNke dich tem
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imprimatur, het worde afgedrukt; het imprimatur, het
verlof tot den druk.

imprimeeren, indrukken, inseherpen; drukken.
improbabel, onwaarscl*Ilijk.
Improbabiliteit, onwaarschijnlijkheid.
improbant, niet bewijzend.
Improbátie, misbillijking, afkeuring.
improbeeren, afkeuren, wraken, misbillijken.
Improbiteit, oneerlijkheid, slechtheid.
improductief, niet voortbrengend, onvruchtbaar.
improfitabel, onvoordeelig, niet opbrengend.
Impromptu, z. In-promptu.
Improprieteit, oneigenlijkheid.
improve, verbeteren.
Improvement, verbetering.
Improvidentie, gebrekkige voorzorg, onvoorzichtigheid.
Improvisätie, voor de vuist gemaakt dichtstuk, onvoorbereide redevoering.

Improvisator, onvoorbereid spreker of dichter.
improviseeren, voor de vuist dichten of redevneren.
imprudent, on voorzichtig ; —tie, ouvoorzichtigheid.
impudent, onbeschaamd, schaamteloos.
Impudentie, onbeschaamdheid, schaamteloosbeid.
Impugnatie, bestrijding, bevechting, wederstreving.
Impuls, ImpOlsie, aandrift, drang, beweeggrond, prikkel,
aansporing, eerste stoot.

impune, ongestraft, straffeloos.
Impuniteit, straffeloosheid; het uitblijven der straf.
Impuriteit, onreinheid, onkuischheid.
imputdbel, toerekenbaar.
Imputatie, toerekening, telastlegging.
imputeeren, toerekenen, telastleggen, toeschrijven.
impuur, onzuiver, onrein.
inabordabel, ontoegankelijk, ongenaakbaar.
in abrupto necessitatis, in het uiterste geval, in geval
van flood.

in abstracto, in 't algemeen ; op zichzelf beschouwd.
inacceptabel, onaannemelijk.
inaccessibel, ontoegankelijk.
inaccuraat, onnauwkeurig, slordig.
inactief, werkeloos, ledig, in rust; buiten dienst,
Inactiviteit, onbedrpipeid; rust,
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inadeequaat, ongelijk, niet passend.
Inadvertêntie, onachtzaaniheid, verzien, abuis.
inaequaal, ongelijk, onderscheiden.
in mternum, voor eeuwig, in eeuwigheid.
in albis, in witte bladeren, oningebonden (van boeken).
inal;endbel, onvervreemdbaar.
inalterdbel, onveranderNk, onverderfelijk.
Inamorato, de verliefde.
inamovibel, onafzetbaar ; onherroepelijk.
in anima viii, op een laag wezen (een proef nemen), op
een ding van weinig waarde.
Inaniteit, nietigheid, ijdelheid.
Inanitie, krachtelooslieid, uitgeputheid (bv. door vasten).
in annum sequentum, in het volgende jaar.
inappellabeI, onbevoegd tot, ongeschikt voor hooger beroep.
in armis, onder de wapenen.
in articulo mortis, op het punt van te sterven, op sterven liggende.
inattent, onoplettend, onaclitzaam.
Inattdntie, onoplettendheid, nalatigheid.
inaugurale dissertatie. geleerde verhandeling, te schrijven of geschreven door hem, die een aeademischen graad
wil verkrijgen.
Inauguratie, plechtige bevestiging in eene waardigheid,
inwijding.
Inauguratie-geschrift, inwijdings-gesehrift.
inaugureeren, plechtig inwijden, bevestigen.
in biânco, in blanco, wit, onbeschreven, oningevuld.
in bonis, goed bij kas ; gegoed.
in brevi, in korten tijd.
Inca, titel der oude koningen en prinsen van Peru.
incalculdbel, onberekenbaar.
in calculo, in de berekening, in getal.
incandesceeren, wit of gloeiend worden.
Incandescentie, witgloeiend worden.
incanteeren, betooveren, bezweren.
incapabel, onbekwaam, ongeschikt.
Incapaciteit, onbekwaamheid, ongeschiktheid.
in capita, naar de hoofden of personcn.
Incarceratie, iukerkering, opsluiting, gevangenzetting.
incarnaat, vleeschkleurig, hoog rozerood.
Ingarnatio, viee001-1 Inent3chwording (van Christus),
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incasseeren, geld ontvangen, innen ; omlijsten.
incisso (pl. inedssi), het innen van baar geld.
in cdsu, (verkeerd :) in casum, in geval.
in cauda venenum, er zit vergif in den staart.
in causa, in de rechtszaak.
Incensdtie, bewierooking in de R. Kath. kerk.
incenseeren, bewierooken.
incestuous, bloedschending.
Incestus, bloedscbande.
Inch, duimbreedte (= 2,5 centimeter).
Incident, —tie, voorval, btjkontende rank, toeval.
incidit in Scyllam, qui vult vitare Charybdim, men komt
van den regen in den drop. van den wal in de sloot.

Incinerdtie, verbranding (inz. van lijken).
Incipient, aanvanger, beginner.
incipiteren, beginnen, aanvangen.
Incisie, insnijding, snede.
incisief, insnijdend, verdeelend.
Incisdrium, mes of tafel voor lijkopeningen,
Incisum, insnijding ; tusschenzin.
incitdbel, prikkelbaar.
Incitabiliteit, prikkelhaarheid.
Incitament, prikkel, opwekkend middel.
Incitdtie, aanzetting.
inciteeren, aandrijven.
Inciviliteit, onbeleefdheid.
inclement, onmeedoogend, onbarmbartig.
Inclementie, onmeedoogendheid, onbarmhartig,beid.
Inclindtie, neiging, belling ; geneigdheid, liefde.
inclineeren, 'miler' ; neiging tot iets hebben.
includeeren, insluiten, in zich bevatten.
Incldsie, insluiting.
inclusief of inclusive, insluitend, rnedegerekend.
in ccelo quies, er is rust in den liemel.
IncOgnito, onbekendheid. naams- of standsverberging.
incdgnito, onbekend, onder vreemden naam.
incohaarent, onsamenbangend.
Incohwrentie, gebrek aan samenbang.
incombustibel, onverbrandbaar.
Income, inkomen; income-tax, belasting op bet inkomen.
incomestibel, oneetbaar.
inCOmmenstirdbel, onmeetbaar, zonder gemeene MtAt,
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incommodeeren, lastig zijn of vallen, verontrusten.
Incommoditeit, ongemak, last, ongelegenbeid,
incommunicdbel, onmededeelbaar.
incommunicatief, onmededeelzaam, niet geschikt voor of
niet geneigd tot mededeeling, achterboudend.

incommutdbel, onveranderlijk, niet verwisselbaar.
incompardbel, onvergelijkelijk.
incompatibel, onvereenigbaar, niet overeen te brengen.
Incompatibiliteit, on vereenigbaarheid.
incompensdbel, onvergoedbaar, niet te vergoeden.
incompetent. onbevoegd ; ongeldig.
Incompetentie, onbevoegdheid; ongeldigbeid.
incompleet, onvoltallig, onvolledig, defect.
incompressibel, onsamenpershaar.
in concerto, in overeenstemming.
inconcevabel, onbegrijpelijk,
inconcilidbel, onvereenigbaar, niet te vereffenen, onverzoenbaar,

in concrêto, in een bepaald geval, in werkelijkheid.
inconfOrm, niet overeenstemmend, ongepast.
incongruent, niet overeenstemmend, ongepast, onvoegzaam.
Incongruiteit, ongepastheid, ongerijnidheid, onhebbelijkheid; misslag (tegen de taal).

inconsequent, aan zich zelven ongelijk, zich zelven tegensprekend, zich niet gelijk hlijvend.

Inconsequentie, strijdigbeid met eigen heginselen, het ge-

brek aan overeenstemming in de woorden of daden van
een mensch met zijne eigen grondstellingen.
in consessu, in de zitting,
inconsiderdbel, onbeduidend, onbelangrijk,
(band.
Inconsiderdntie, onbedachtzaarnheid.
Inconsistentie, onvastheid, gebrek aan samenhang of verinconstant, onbestendig, onstandvastig, veranderlijk.
in constanti, op het oogenhlik, oogenblikkelijk.
Inconstantie, onbestendigheid, veranderlijkheid.
inconstitutioneel, tegen de grondwet, ongrondwettig.
incontestdbel, onhetwistbaar.
incontinenti, dadelijk, op staanden voet, onverwijld.
Incontinentie, gebrek aan onthoudingsgave.
in continuo, onafgehroken.
in contrario, integendeel.
incontribuibel, niet schatpliehtig, onbelastbaar.
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IncOntro, ontmoeting, gebeurtenis, gunstige sanienloop van
omstandigheden.
in contumaciam, bij verstek.
inconvendbel, ongelegen, ongepast. (heid, ongemak.
Inconvenient of Inconvenientie, ongelegenheid, zwarigIncorporalia, woorden welke onlichamelijke zelfstandigheden to kennen geven.
opneming in een genootschap.
Incorporatie,
in cOrpore, gezamen1A.
incorporeeren, inlijven, opnemen.
incorrect, onnauwkeurig, gehrekkig.
incorruptibel, onverderfelijk. (trek, on g.,ezocht.
incourant, niet ganghaar, niet verkoopbaar, zonder afincredibel, ongeloofelijk.
Incredibiliteit, ongeloofelpheid.
Increduliteit, ongeloovigheid, twijfelzucht.
Increment aanwas, toeneming.
incresceeren, wassen, toenemen, gedijen.
incrimineeren, van misdaad beschuldigen als straf base
beschouvi en en vervolgen of ten toon stellen.
incroyable, ongeloofelijk ; een incroyable, een modegek,
modeheertje, kwast, fat.
lucrustatie, Incrusteering, overkorsting. ; het inle ggen of
overtrekken niet steen, marmer, staal enz.; (oak :) zulk
(dekken ; inleggen.
werk .
ingelegd
incrusteeren, met eene steen- of kalkachtige korst overIncubMie, het leggen of zitten ; het broeden (eener hen);
ontwikkelingstijdperk eener ziekte.
Incubator, kunstmatig broedtoestel.
Inculcatie, inscherping, inprenting.
in cillpa zijn, schuldig of strafbaar (rispelijk.
inculpäbel, niet te lesehuldigen; onbestrafbaar; onbeInculpAtie, beschuldigen, aanklacht.
inculpeeren, beschuldigen, te last leggen.
inculqueeren, inprenten, inscherpen.
incumbeeren, zich op iets toeleggen.
Incumbintie, verplichting, plicht.
Incundbelen, eerste beginselen, inz. de eerstelingen der
boekdrukkunst, de eerste gedrukte boeken.
incurabel, ongeneeslijk, onheelbaar.
in Curia, op het raadhuis, voor het gerecht.
onachtgaamheid, nalatigheid, zorgeloosheid,
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Incur ie, vijandelijke inval, strooptocht.
Indebitum, eene betaling nit de aling of zonder verplichting geschied.

indecent, onbetamelijk, oneerbaar.
Indecentie, onwelvoeglijkheid, onbetamelijkheid.
indeclindbel, onverbuigbaar (in de taalkunde).
Indecorum, onwelvoeglijkheid, misslag tegen den goeden
toots der samenleving.

indefensibel, onverdedigbaar.
Inde Irae, vandaar de haat.
indelebiel, onuitwischbaar.
indelicaat, onkiesch, niet fijngevoelig, row.
Indemnisatie, schadeloosstelling.
indemniseeren, schadeloosstellen.
Indemniteit, sehadeloosheid; schadevergoeding.
indemniteits-bill, bill of imdemnity, wet die een eigenmachtige daad van een minister later goedkeurt.

indemonstrdbel, onbewijsbaar, onverklaarbaar.
independent, onafhankelijk, zelfstandig.
Independenten, Protestantsche secte in Engeland, onafhankelijk en van de bisschoppelijke kerkelijke heerschappj.

Independentie, onafhankelijkheid.
in de/NUR°, in bewaring.
indestructibel, onverwoestbaar, onvernietigbaar.
indetermindbel, onbepaalbaar.
Indeterminfsme, leer van de onbeperkte wilsvrijheid.
Index, register, inhoudsopgave, bladsqzer ; lijst der boeken, die door de R. K. kerk verboden zijn (index librárum prohibitOrum).
Indicätie, aanwijzing ; verdenkiogsgrond.
Indicativus, aantoonende wijs der werkwoorden.
indiceeren, z. indiqueeren.
Indicium, pl. indicia of Indicien, kenteekens, gronden tot
vermoeden.

IndIctie, aankondiging, oproeping.
India-goods, ongebleekt wit katoen.
India-rubber, elastieke gom, gom-elastiek.
Indienne, fijn gedrukt katoen, sits.
indifferent, onverschillig, lauwgeloovig.
IndifferentIsme, onverschilligheid, lauwheid (inz. in godsd).
IndigendAt, het recht der inboorlingen, burgerrecht.
indigent, behoeftig, arm.
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Indigentie, behoeftigheid, armoede.
indigêst, onverteerd, niet doordacht of uitgewerkt.
Indigestie, onverteerbaarheid, kwade maag.
Indigndtie, verontwaardiging, niisnoegen.
indigneeren, met verontwaardiging vervullen.
Indigniteit, onwaardigheid, beleediging.
indiqueeren, aaiiwijzen, aanduiden.
indirect, middellijk, niet rechtstreeks; i.-e belastingen,
zulke, die niet rechtstreeks den persoon opgelegd, maar
door middel van een op zekere waren enz. gelegden
cijns gelieven worden. (wennen.
indisciplindbel, onbandig; niet aan tucht of orde to gegebrek aan tucht.
indiscreet, onbescheiden, niet geheimboudend.
Indiscretie, onbescheidenheid, praatzucht.
indispensdbel, volstrekt noodzakeNk, onmisbaar.
indisponeeren, boos maken, in kwade luina brengen.
indisponibel, onbeschikbaar.
Indispositie, onpasselijkbeid; kwade luim, verdrietigheid.
indisputAbel, onbetwistbaar.
indissolObel, onoplosbaar ; onverbrekelijk.
indistinct, onduidelijk, verward ; onbepaald.
Individ6, ondeelbaar geheel, afzonderlijk, op zichzelf besehouwd wezen, persoon.
individualiseeren, als iets op zichzelf staand beschouwen
en behandelen.
Individualiteit, persoonlijkheid, eigenaardigheid.
individueel, afzonderlijk, aan een enkel voorwerp eigen,
elk voor zich zelven, persoonlOc.
indivisibel, ondeelbaar.
indociel, onleerzaam; ongedwee, onbandelbaar.
Indociliteit, onleerzaamheid; stugheid, onhandelbaarheid.
indolent, onverscliillig, lusteloos, zorgeloos, traag.
Indoldntie, onverschilligheid, zorgeloosheid, traagheid.
Indoloog, kenner van Indie.
in dorso, op de keerzijde (bv. des wissels).
Indossant, Indossement, indosseeren, z. End—.
in dUbio, in twijfel, in twijfelachtig geval.
indubitdbel, ontwijfelbaar, uitgemaakt.
induceeren, overreden, bepraten, misleiden; afleiden, besluiten, gevolgtrekkingen maken.
IndOctie, aanleiding; gevolgtrekking, besluit van het be-
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zondere tot het algemeene ; door inductie bewijzen,
door eene reeks van voorbeelden of feiten bewijzen.

in dulci jubilo, in zoeten jubel, onbezorgd en vrool&
(leven).

Indulgentie, toegevendheid, verschooning, strafontheffing.
Indalt, vergund uitstel van betaling, r e s p ij t; kerkelijke
vergunuing, vrijbrief.

in duodecimo, in 't boekformaat van 24 bladzijden per vel.
in daplo, dubbel, in twee eensluidende geschriften.
Industrie, kunstbedrijvigheid, kunstv*, nijverheid; beroepsvak, bedrijf, hanteering; werkzaaruheid, bedrijvigheid (z. chevalier d'industrie).
industrieel, werkzaam, nijvèr; de nijverheid of een bijzonderen nijverheidstak betreffend ; —en, uitoefenaars
van kunst, handwerk of bedrijf, fabrikanten.
Industrieschool, bedrijfs- of handwerksschool.
industrious, bedrijvig, vindingrijk, in kunst, handwerk of
bedrijf ervaren.
ineditum, pl. inedita, nog niet uitgegeven geschriften.
ineffectief, zonder kracht, zonder uitwerking, onwerkdadig.
in effectu, in werkehjkheid, inderdaad.

in effigie, z. Effigies.
inegaal, ongeltjk, veranderlijk ; oneffen.
Inegaliteit, ongehjkheid, oneffenheid.
inelegant, onsierlijk, onbevallig, smakeloos ; ongemanierd.
inelegibel, niet verkiesbaar.
Ineptie, zotheid, ongemanierdheid, onLoozelheid.
inert, traag, vadzig, bewegingloos.
Inertie, traagheid, vadzigheid ; onvermogen.
in esse, in zijn (vorigen) toestand.
in essentiali, in 't wezep lijke, in hoofdzaak.
inessentidel, niet tot het wezen behoorend, onwezenlijk.
inevident, onduidelijk, niet klaarblijkelijk.
inevitdbel, onvermijdelijk, niet te ontgaan.
inexact, onnauwkeurig, onj uist.
inexcusabel, onverschoonlijk.
inexigibel, onvorderbaar, niet te eischen.
inexordbel, onverbiddelijk.
in expensas, tot de kosten (veroordeelen).
Inexperientie, onervrrenheid, gebrek [tan ondervinding.
inexplicdbel, onuitlegbaar, onverklaarbaar.
inexplorabel, onnavorschbaar.
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inexpressibel, onuitsprekelijk.
Inexpressibles, in Engeland de modenaam voor broek.
inexPugnibel, niet inneembaar, onbedwingbaar.
in extenso, volledig, uitvoerbaar, in zijn gelieel.
in extrbmo, in extremis (momentis), in de laatste oogenblikken des levens, op sterven liggende.

infaam, eerloos, geschandvlekt.
in faciem, in 't gezicht.
in facto, door de daad zelve, inderdaad, werkelijk.
infa(illibel, onfeilbaar.
Infa(i)Ilibiliteit, onfeilbaarheid (bv. van den paus, die,
volgens het begrip der Katholieken, in z ijne uitsprakeu
in zake van geloof en zeden, niet kan dwalen).

infaam, eerloos, schandelijk.
infamant, infameerend, onteerend, eerroovend.
Infamie, eerloosheid, laagheid, scliurkerij.
Infamatie, eerloosinaking, —verklaring. (toga!.
Infant, —e, koninklijke prins, — prinses in Spanje en PorInfantddo's, merinos-schapen.
Infariterie, voetvolk, voetknechten, soldaten te voet.
Infanterist, soldaat te voet.
Infarcten, verhardingen, verstoppingen in het onderlijf.
infatigabel, onvermoeid ; onverdroten. (ding.
Infatuatie, verdwaasdheid, zotte waan ; belachelijke inbeelinfavordbel, onvoordeelig, ongunstig.
in faverem, ten gunste, ten voordeele.
infect, aangestoken, besmet, verpest.
infecteeren. inficieeren, besnietten, aansteken.
Infectie, aansteking, verpesting.
infereeren, inbrengen; opdragen ; gevolg trekken.
Inferi, onderwereld.
Inferiduren, minderen, ondergeschikten.
Inferioriteit, ondergeschikte staat; geringer waarde; het
achterstaan bij auderen.

infernaal, helscb, duivelsch, afschuwelijk.
infertiel, onvruchtbaar.
infeiteeren, vijandig aanvallen ; onveilig maken.
Infibulatie, inringing (van 't geslachtslid).
inficieeren, z. infecteeren.
infideel, ontrouw, trouweloos.
Infideliteit, ontrouw ; ongeloof.
in fidem, ter bevestiging, ter waarnierking.
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InfiltrAtie, inzijging, intrekking (eener vloeistof).
infimeeren, vernederen.
in fine, aan het einde.
infiniet, oneindig, onbegrensd.
Infiniteit, oneindigheid.
Infinitivus, onbepaalde wijs der werkwoorden.
Infinitum, het oneindige, onbegrensde; ad of in i—, tot
in 't oneindige.
infirm, zwak, krachteloos, gebrekkeNk, krukkend.
infirmatief, ontkrachtig, ongeldig makend.
lnfirmerie, ziekenhuis, inz. voor soldaten.
Infirmier, ziekenoppasser.
Infirmiteit, krachteloosheid, gebrekkelijkheid.
in flagrAnti (ul. facto of delicto), op heeter daad.
Inflammätie, ontsteking, ontstokenheid, brand.
inflammeeren, ontvlammen ; tergen, verbitteren.
InflAtie, opzetting van 't lijf door winden.
inflecteeren, binnenwaarts buigen, ombuigen, veranderen.
inflexibel, onbuigzaam, hardnekkig.
Inflexibiliteit, onbuigzaaniheid, onverbiddelPheid.
Inflexie, buiging of afwijking der lichtstralen.
Inflictie, oplegging van eene straf.
in fleribus, in bloei, in welstand, in glorie.
influeeren, invloed hebben.
influenceeren, invloed hebben ; overlialen.
Infludntie, invloed, werking op een ander voorwerp.
Influenza, vloeikoorts, landverkoudheid, griep.
in fell% in 't boekformaat van 2 bladen of 4 bladzijden
per vel.
in forma, in behoorlijken vorm.
in forma pauperis, als een arm man.
onderrichting, onderzoek ; berichtgeving.
informeeren (zich) onderzoek doen, bericht inwinnen.
in foro, voor het gerecht.
in foro conscientiae, voor de rechtbank van het geweten.
InfrActie, schending van, inbreuk op (bv. een verdrag).
infra dignitatem, beneden iemands waardigheid.
Infrastructuur, onderbouw.
in fraudem, om to bedriegen.
infrequent, niet veel bezocht, eenzaam, stil, zonder of met
(verend; vruchteloos, vergcefsch.
weinig menschen.
infructueus, onvruchtbaar, weinig of geen vrucht opleTWAALFDE
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Infinie, in- of opgieting.
Infusie-diertjes of Infusorien, kleine, voor het oog niet
zichtbare diertjes in vloeistoffen.

in futurum, in 't vervolg, voortaan.
infuus, aangeboren, ingeschapen.
Ingdnno, bedrog.
in genere, in het algemeen.
Ingenieur, vesting- of krijgsbonwkundige; i. van den waterstaat, houwkundig opzichter over wateren, dijken,
bruggen.
(gen.
ingenious, scherpzinnig, vindingrijk, vernuftig.
Ingenium, natuurl6ke aanleg, aangeboren verstandsvermoingenu, oprecht, openhartig, cnbevanzen, naief.
IngenuIteit, ongekunsteldheid, openhartigheid, rondborstigheid.

(laten.

ingereeren, inhrengen; zich i., zich onbevoegd met iets
in gratidm, ten gunste, ten behoeve.
Ingdstie, inbrenging van voedsel in 't lichaam.
in globo, bij den hoop, over het geheel.
ingrammaticaal, ontaalkundig.
Ingredienten, bestanddeelen, inmengselen.
Ingrossatie, inschrijving in het hypothekenboek. (yen.
ingrosseeren, in het grondpand- of hypothekenboek schrtjin grOsso, in het groot.
Inhabiliteit, onbekwaamheid.
inhabitdbel, onbewoonbaar.
Inhabitatie, inwoning, bewoning.
inhabiteeren, in-, bewonen.
inhfflreeren, aankleven, aanhangen; volharden.
inhaerënt, aanhangend.
Inhfflrentie, het aanhangen, aankleven.
Inhalatie, inademing, inzuiging.
lnhalatie-apparaat, inhalatorium, toestel om geneesmiddelen in dampvorm in te admen.

inhaleeren, inademen.
inhibeeren, verbinderen, beletten, verbieden.
Inhibitie, rechterlijk verbod oni voort te gaan.
in hoc casu, in dit geval.
in hoc signo vinces, door dit teeken zult gij overwinnen.
in hoc statu, in dezen staat of toestand.
in honOrem, ter eere, nit achting,
inhospitaal, ongastvrij, onherbergzaam.
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Inhospitaliteit, ongastvrpeid.
inhumaan, onmenschehjk, wreed ; onbeschaafd.
in humanioribus, in de schoone wetenschappen (bv. bedreven). (l;evendheid.

Inhumaniteit, onmenschelijkheid, wreedheid, onmenschInhumAtie, beaarding, begraving.

in hyp6thesi, in de onderstelling.
inimagindbel, ondenkbaar, onbedenke4ik, onbegrijpelijk.
inimitdbel, onnavolgbaar.
in infinitum, tot in 't oneindige.
in integrum (restitueeren), ongeschonden, volkomen in
den vorigen toestand teruggeven of herstellen.

in ipso tdrmino, op den vastgestelden dag.
Iniquiteit, onbillijkheid, hardheid.
Initia, (lat. pl. initium, etc.), aanvangsgronden.
Initiaal-letters, aanvangletters, groote beginletters.
Initidtie, inwijding.
Initiatief, Initiative, inleiding, opening; de eerste voorslag of voordracht, het recht tot eerste voordracht bij
beraadslaginF.r en over een onderwerp.
initieeren, inleiden; inwijden.
Injdctie, inwerping, inspuiting.
Injector, toestel om in to spuiten.
injicieeren, inwerpen, inbrengen ; inspuiten.
InAnctie, uitdrukkelijk bevel.
eerkrenking, beleediging, scheldwoord; proves
van i., rechtsgeding wegens eerroof.
injurieeren, beleedigen, hoonen ; schelden.
injurious, eerroovend, lasterlijk, smadelijk.
Inlet, kleine bocht of baai ; linnen of katoen dat bij de
bedvederen gestopt wordt.
in limine, op den drernpel; — 16co, op de pleats zelve,
ter behoorlijke plaats — manus (tuas), in uwe handen ;
— margine, op den rand, op den kant (eens biad);
in het midden der zaak; — medio, in het
—mediars,
midden ; — mora, nalatig, ten achteren, achterstallig;
— natOra, in natuurlijken toestand; (ook .) in voortbrengselen der natuur ; — naturalibus, geheel naakt,
ongekleed; — nexu, in verband of samenhang; —
obscuro, in het duister, in het verborgen.
in medio virtus, de deugd ligt in het midden, 4. i. de
middelweg is de beste.
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Inn—in pails naturalibus

Inn, herberg; innkeeper, herhergier, waard.
innocent, onschuldig; onnoozel, verstandeloos.
Innocentie, onschuld, eenvoudigheid, onnoozelheid.
(God.
innomindbel, onnoemelijk, onnoerubaar.
in 'Online, in den naam ; in n. Dei, in den naam van
nieuwigheid,
verandering.
Innovdtie,
innoveeren, nieuwigheden invoeren.
in nubibus, in de wolken.
in p uce, in 't kort samengevat, in 't klein.
innumerabel, ontelbaar.
I nobedie ntie, ongehoorzaambeid.
inobligaat, onverplicht, onverhonden.
in obscuro, in 't duister, in 't verhorgen.
Inobservantie, achteloosheid, het niet-nakomen.
in octavo, in 't boekformaat van 8 bladen of 16 bladzijden per vet.

Inoculatie, inenting.
i noculeeren, inenten.
inoffensief, niet beleedigend, onaanstootelijk ; onschadelijk.
inopportuun, ongelegen, ongeschikt.
in optima forma, in den beaten vorm, volkomen.
in original's, in het oorspronkelijke schrift,in handschrift.
in pace, in vrede.
in parenthesi, tusschen haakjes; tusschenbeiden.
in 't gebied of
afgekort
p.
in partibus
land der ongeloovigen, d. i. der niet K. K. [zaak).

in perpetuam (rei) memoriam, tot eeuwig aandenken (der
in pato, in het hart, in den zin; in gereedheid of in
voorraad; achterwege (houden).

in piano, in geheele of ongevouwen vellen papier.
in pleno, in Tolle verandering.
in peculis, onder het drinken, onder een glas.
in pontificalibus, in priesterlijke ambtskleeding; in feesttooi, in ambtsgewaad.

in praesenti, tegenwoordig.
in praxi, in de uitoefening, in de praktijk.
in prOmptu, in gereedheid; snel opgevatte zinrijke gedachte, het voor de vuist gemaakte (bv. een versje),
het onvoorbereid geleverde.

in propria persona, in eigen persoon.
in puncto, in het punt, betreffende.
in Orris naturalibus, moedernaakt.

in qumstie—Insigniên
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in quzestie, (het voorwerp) waarvan gesproken wordt,
waarvan nu sprake is ; (de zaak) in geschil.

in quantum de Ore, voor zoover de rechten het veroorloven, zoover de rechtsverhouding eener zaak betreft.

in quarto, in 't boekformaat van 4 bladen of 8 bladzijden
inquieteeren, verontrusten. (op bet vel.
inquireeren, navorschen, onderzoeken ; verhooren.
Inquirent, gerechtelijke ondervrager.
Inquisiteur, ondervrager; geloofs- of ketterrechter.
Inquisitie, lijfstraffelijk onderzoek ; geloofsonderzoek ; bet
voormalig kettergericht in Spanje.

in rerum natura, in de natuur der dingen, op deze wereld.
in residuo, als overschot, als rest.
inrotuleeren, de acten nonimeren en samenhechten.
in saldo blijven, nog schuldig blijven.
Insalubriteit, ongezondheid (eener plaats).
insalutato hospite, zonder zijn gastheer to groeten.
Insanie, krankzinnigheid, waanzin.
insatidbel, onverzadeltjk.
inscribeeren, inschrij yen, boeken ; toewijden.
Inscriptie, inschrijving, in- of opschrift.
insculpsit, hij heeft het gegraveerd.
Insect, gekorven diertje ; ongedierte.
Insectie, insnijding.
Insectivora, insectivoren, insectenetende dieren.
Entomoloog.
Insectoloog, insectenkenner
in secula seculorum, in alle eeuwigheid.
Insecuriteit, onzekcrlieid. (zijden per vel.
in sedecimo, in het boekformaat van 16 bladen of 32 bladinsensibel, ongevoelig ; onmerkbaar.
Insensibiliteit, ongevoeligheid.
inseparaat, ongescheiden, vereenigd.
inse pardbel, onafscheidelijk
Inseraat, Insertum, het ingelaschte ; de bekendmaking
in nieuwspapieren ; bijlage, naschrift.

insereeren, inlasschen.
Insectie, inlassching ; insertie-kosten, kosten der plaatsing (be. eener advertentie).

Insertum, z. Inseraat.
Insidien, vervolgingen, hinderlagen.
[insignien).
. verraderlijk, belagend.
insideus, arglisti,
Insignien, kenteekens, inz. eere- of rangteekens (z. Rijks-

27 gInsimulatie-Instantie
meer of minder ongegronde beschuldiging.

Insunidtie, indringing; geheime mededeeling eener meefling; bedekte, zkidelingsche toespeling; gerechtelijke inlevering, kennisgeving.
insinueeren, heimehjk inblazen ; bedekte zinspelingen maken ; gerechtelijk ter hand stellen ; zich zich in
iemands gunst dringen.
insipide, smakeloos, laf, zouteloos.
insisteeren, op lets staan, aandringen.
in situ, in den oorspronkel;jken toestand.
insocidbel, ongezellig; niet good Ijecnkomend.
Insolatie, het in de zon zetten of leggen ; de zonnesteek.
insolent, onbeschaamd, lomp, onbeschoft.
Insolentie, grofheid, lompheid, onbeschoftheid.
insoliede, zwak, niet betrouwbaar.
in sdlidum, alien voor den en den voor alien (b y . borg
blijven), hoofdelijk voor 't geheel aansprakelijk. ".
insoldbel, onoplosbaar.
insolvent, onvermogend om te betalen.
Insolventie, betalingsonmacht, onverniogen om zich van
ztjne schulden te kwijten.
Insomnle, slapeloosheid.
in spe, in de hoop, in de verwachting, in 't verschiet.
in specie, inzonderheid, vooral ; (ook :) in klinkende munt.
inspecteeren, inspicieeren, bezichtigen, in oogenschouw
Inspecteur, opziener ; onderzoeker. (nemen, nazien.
Inspectie, bezichtiging, oogenschouw ; mustering.
Inspectoraat, ambt eens inspecteurs; ook diens woning.

inspicieeren, z inspecteeren.
Inspirdtie, (bij theol.:) goddelijke ingeving ; bezieling.
inspireeren, inblazen, inboezemen, aanvuren, bezielen.
in spiritualibus, in geestelijke zaken.
instabiel, onbestendig, onveranderlijk.
Instabiliteit, onbestendigheid.
Installatie, instelling, bevestiging in een post, eene waardigheid.

installeeren, in een ambt of waardigheid bevestigen.
instantelijk, dringend, met aandrang.
instantand, een oogeiiblik durend; Instantane, momentphotograph ie.

Instdntie, dringend verzoek ; gerechtshof, rechtbank, by.
14 de eerste of lagere rechtbank, bij de
ter eerste

instar omnium—in summa
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rechtbank van eersten aanleg ; ab instantia absolveeren, den beklaagde ontslaan van den pliclit om zich
op eerie tegen hem ingebrachte aanklacht te verdedigen.
instar omnium, evenals iedereen.
in statu quo, in den vorigen, aanwezigen, tegenwoordigen toestand, zooals de zaak tot hiertoe stood.
Instaurdtie, wederoprichting, hernieuwing, herstelling.
instaureeren, weder opriehten, herstellen.
insteeren, op iets aandringen, blijven staan.
Instigdtie, aansporing, aanhitsing, opruiing.
instigeeren, aandrijven, aanhitsen, opruien.
Instinct, natuurdrift, ingeschapen neiging ; kunstdrift.
instinctmatig, ouwillekeurig, als inj natuurdrift.
institueeren, instellen, stiehten ; onderriehten.
Instituteur, insteller ; leermeester, hoofd van een instituut.
Instithtie, staats- of burgerlijke instelling.
Instituut, instelling, opvoedingsgesticht ; kostschool.
InstrOctie, onderwijs ; voorschrift van te Louden gedrag,
dienstvoorschrift ; voorbereiding ecner rechtbank tot
(behandeling.
instructief, leerrijk, onderwijzend.
Instructor, leernieester.
instrueeren, onderwijzen, onderrichten, een voorschrift of
eene gedragsltjn geven ; een proces i., eene rechtszaak
ter behandeling voorbereiden, inleiden.
Instrument, werktuig, inz. toonkunstwerktuig, speeltuig ;
(ook :) wondheelers-werktuig ; oorkonde, bewijsschritt.
instrumentaal, als midlel of werktuig dienend ; met behulp van werktuigen verricht ; instrumentale muziek,
zulke, die met speeltuigen wordt uitgevoerd.
Instrumentist, beoefenaar van den of nicer speeltuigen,
instrumentbespeler.
InsubordinAtie, weerspannigheid, verzet tegen de verplichte
gehoorzaarnheid, inz. verzet tegen de krijgstucht, tegen
de militaire ondergeschiktheid.
in substãntie, in hoofdzaak.
insubstantieel, onwezenlijk, niet werkelijk.
Insufficient, Insuffisant, ontoereikend.
(chipel.
insulair, de eilanden betreffend.
Insulinde, eilandenwereld, naam voor den Indischen al..
Insult, InsultAtie, beleedigenfle aanranding, hoon.
insulteeren, beleedigen, beschimpen, hoonen.
in summa, in 't geheel, samengenomen.
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in sumnio gradu—inter

in summo gradu, in den hoogsten graad.
insupportabel, onverdraaglijk.
insurgeeren, opstaan, oproerig worden tegen de regeering.
Insurgenten, opstandelingen, rebellen.
insurmontabel, onoverkomelijk.
I nsu rrectie, opstand.
in suspenso, in twijfel ; onuitgemaakt, hangend.
intabuleeren, boekeu, inschrijven; omrandeu, op eene lust
zetten ; inleggen.

(nen.

Intaglio, verdiept beeldhouwwerk, inwaarts gesneden steeintact, onaangeraakt, onverzeerd, rein, ongerept.
Intarsia, ingelegd werk met veelkleurig bout en paarlemoer.
integraal, op zichzelf bestaande, een geheel uitmakende.
Integrdlen, soort van Nederlandsche staatsschuldbrieven.
integreeren, volledig maken ; integreerend deel, wezenlijk
tot het geheel behoorend, onmisbaar deel.

Integriteit, ongeschonden toestand, volledigheid; rechtschapenbeid, onomkoopbaarbeid.

Intellect, verstand.
intellectueel, verstandelijk, geestelijk, schrander ; wat op
bet kenvermogen betrekking beeft.

intelligent, verstandig, schrander.
Intelligentie, verstand, doorzicht ; bericht, tijding.
intelligenti pauca, iemand die een goed begrip beeft, beboeft slechts weinig woorden.

intelligibel, verstaanbaar, begrijpelijk, klaar.
intempestief, ontijdig, niet passend, verkeerd aangebracht.
in tempore opportuno, op het juiste oogenblik, juist
van pas.

Intendance, rentmeesterschap ; beheer over de betaling,
voeding en kleeding der troepen.

Intendant, eerste opziener, bestuurder ; rentmeester.
intendeeren, op iets letten, heoogen, vanzins of willens zun.
Intensie, inspanning.
intensief, innerluk, naar de innerlijke kracht of sterkte.
Intensiteit, innerlijke kracht, sterkte, werkzaamheid.
intenteeren, iets bedoelen of voorbereiden (tegen iemand).
Intentie, oogmerk, bedoeling, aanslag.
intentioneeren, bedoelen, ten oogmerk liebben.
Intentionist, schilder met verwarde kunstbegrippen, die
met penseel en verf meer intenties beeft dan talent.

inter, tusschen, onder ; gedurende ; — nos, onder ons.

Inter alia—Interjectie

28 r

inter alia, onder anderen.
inter arma silent leges, onder de wapens zwijgen

de

wetten, in den oorlog gelden de wetten niet.

Intercalatie, inlassehing.
inter canem et lupum, tusschen licht en donker.
intercaleeren, inlasseben.
intercantonaal, tusschen de kantons onderling.
intercedeeren, in 't midden treden, bemiddelen.
Intercedent, bemiddelaar, voorspraak.
intercellulair, tusschen de cellen liggende.
intercepteeren, onderscbeppen, opvangen.
Interceptie, onderschepping, opvanging (van de lichtstralen, van 't geluid, van een brief).

Intercessie, bemiddeling, voorspraak, tusschenkomst.
intercipiêeren, z. intercepteeren.
intercommunaal, tusschen de gemeenten onderling.
interconfessioneel, de verbouding tusschen- de verschillende geloofsbelijdenissen onderling betreffende.
intercontinentaal, tusschen vastlanden of continentenplaats
bebnende, die verbindende.
[mogen).
interdiceeren, verbieden (inz. het beheer van 't eigen verInterdict, rechterhjk verbod ; groote pauselijke kerkban,
waarbij de toediening der sacramenten, bet opdragen
der mis enz. wordt verboden.
Interdictie, ohtzegging, verbod.
interessant, belangrijk, aanlokkend, onderhoudend (doorgaans verward met geinteresseerd, baatzuchtig).
interesseeren, tot deelnemer maken ; iemands deelneming
opwekken, hem innemen, roeren ; zich voor iemand i.,
aan sun lot deelnemen, voor hem in de bres springen.
Interest, deelneming; gewin ; rente van een kapitaal.
Interferentie, inmenging, tusschenkomst ; wederzijdsche
werking der lichtstralen op elkander bij hun samentreffen.
interfolieeren, met wit papier doorschieten (een boek).
in tergo, op de rugzijde.
Interieur, het inwendige, binnenste ; binnenlandsche zaken ;
huiselijk levee.
Interim, tusschentijd, tusschenbehandeling ; ad interim,
voorloopig, voorshands. tot nader order, tijdelijk.
interimair, voorloopig, tijdelijk, tot het interim behoorende.
Interjectie, tusschenwerpsel.

2R2

interlineair—Interpellatie

interlineair, tusschen de regels geschreven of gedrukt.
Interlinie, ruimte tusschen twee regels.
interlinieeren, met interlinien zetten; tusschen de regels
schrij yen.

InterimOle of Interlocutoir, tusschenspraak, bijoordeel
wegens eene bijzaak van een proces ; interlocutoir vonnis, beslissing in eene bijzaak van het proces.
Interlocutor, tusschenspreker, gesprekvoerder.
Interloper, indringer, smokkelaar.
InterlOdium, tusschenspel.
lntermediair, tusschenkornst, bemiddeling.
Intermddium, tijd tussehen twee vervaldagen of termijnen.
Intermezzo, tusschenspel ; tusschenvoorstelling.
in terminis, in laatste instantie.
in termino, op den bepaalden dag of termijn.
Intermissie, uitblijving, het nalaten ; tusschentijd.
intermitteerend, uitblijvend, tusschenpoozend.
intermusculair, tusschen de spieren gelegen.
intern, innerlijk ; (ook ;) inwonend ; kostleerling.
Internaat, opvoedingsgestieht waar de kweekelingen inwon en.

[(bestaande of heerschende).

internationaal, tussehen de natien of volkeren onderling
Internationale, vereeniging of bond van werklieden uit
versehillende 'andel), met bet doel door onderlingen
bijstand elkanders lot te verbeteren en inz. om bun
meesters tot loonsverhooging te noodzaken: Roode Internationale, de socialistische volkspartij, die — zoo
noodig met de gewelddadigste omverwerping der maatschappelijke orde — eene volslagen gelpstelling van
beer en knecht in de lasten en 'listen des levens beoogt ;
Zwarte Internationale, die Ultramontanen, die aangehitst door sommige dweepzieke geestelijken, zich door
middel eener ruwe volksbeweging van het staatsgezag
zouden willen meester maken. (wijzen.
interneeren, in het binnenste des lands een verblijf aanInternimtius, gezant, dien de pans van bvtitenlandsche
kleine hoven of bij republieken houdt ; (ook :) Oostenrijksche gezant bij de Porte.
interpasseeren, doornaaien, stikken.
Interpellant, hij die een interpellatie doet in het parlement.
Interpellatie, tusschenrede, of breking; bestrijding van een
bezit, gerechtelijke opeisching ; de aanvraag of uitnoo-
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diging van een volksvertegenwoordiger aan de regeering
of aan den voorzitter der wetgevende vergadering, om
aanpande een of ander punt inlichting te geven.
interpelleeren, in de rede vallen, oat opheldering of inflating vragen.
inter pOcula, onder een glaasje, bij eene flesch.
Interpoldtie, inlassching van enkele woorden of zinnen
in een handschrift ; schriftvervalsching; inschuiving van
een of meer ternien in eene getallenreeks.
interpoleeren, inlasschen, tusschenvoegen. (bieden.
interponeeren, tusschenplaatsen ; zich tot bemiddelaar canInterpositie, tusseltenkomst, betniddeling.
InterpretAtie, uitlegging, verklaring.
interpreteeren, uitlegging ; overzetten, vertolken.
interpOnctie, plaatsing der sarijf- en zinteekens.
Interregnum, tusschenregeering.
Interrogatie, vraag, ondervraging.
interrogatief, vragend, ondervragend, vraagsgewijze.
in terrorem, ter waarscliuwing.
interrumpeeren, staken, afbreken ; in de rode vallen;
hinderen, storen.
Interraptie, afbreking, staking ; stoornis.
Intersdctie, doorsnijding, kruising ; snijpunt, doorsnede.
intersexueel, tusschen de beide sexen onderling.
inter spem et metum, tusschen hoop en vrees. (zig.
intertrOpisch, tusschen de keerkringen liggend of aanweInterval, tussebenruinde ; tusschentijd; tusschenvoorval ;
gaping ; afstand van den eenen toon tot den anderen.
intervalla lucida, heldere oogenblikken (14 een krankzinnige).
intervenieren, tusschenbeide treden, bemiddelen.
interventie, tusseltenkomst, bemiddeling.
Interversie, het onderslaan of verduisteren van gelden.
interverteeren, onderslaan, geld heimelijk achterhouden.
Interview, samenkomst ; bezoek tot uitvorsching of tot
uithooring, inz. politiek gesprek tusschen een berichtgever van een dagblad en een staatsman.
interviewen, iernand uithooren, inz. een politick persoon.
Interviewer, dagbladreporter, die de mooning van een
staatsman over staatkundige quaestien tracht te weten
inter vivos, onder levenden. (te komen.
Intestaat, een condor testament gestorvene ; i. erfgenaam,
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zulk een, die geen testament noodig heeft om erfgenaam
te zijn, (te maken.

intestdbel, onbevoegd of onbekwaam om een testament
I ntesti na, in gewanden.
Int(h)ronisatie, troonsbestijging, troonsa an vaarding plechtige instelling van een bisschop, van een pans.

int(h)roniseeren, ten troon verheffen ; een bissehop plechtstatig in zijn ambt stellen.

intiem, innig vertrouwd, nauw verbonden, innig.
Intimdtie, gerechtelijke aanzegging.
Intimidatie, vreesaanjaging.
intimideeren, bevreesd maken, schrik aanjagen.
Intimiteit, innigheid, vertrouwelijkheid.
Intimus, boezem y riend, vertrouwde.
Intitulatie, betiteling ; titel van een boek. (yen.
intituleeren, betitelen ; eenen titel geven of bovenschrijintolerAbel, onverdraaglijk, onverstaanbaar.
intolerant, onverdraagzaam tegenover andersdenkenden.
Intoldrantie, onverdraagzaamheid, inz. in zake van godsdienst. (ging.
intondtie, toonaangeving, aanheffing ; toon- of stembuiIntoneeren, aanheffen, den toon aangeven.
in totidem verbis, in zoovele woorden.
in totum, in 't geheel, in alles. (maken.
Intoxicdtie, y ergiftiging ; zinsbedwelming; het dronkenintra, binnen, inwendig enz. ; — muros, binnen de muren.
intractdbel, intraitdbel, onhandelbaar, onbuigzaam.
Intrade, inleiding, voorspel,
Intriden, staatsinkomsten.
Intransigenten, onverzoenlijken, staatkundigen die van
geen transactie willen weten.
intransitief, niet onvergankelijk, onzijdig (werkwoord).
in transitu, in 't voorbijgaan.
intransportdbel, onvervoerbaar.
intra parietes privatos, in den huiselijken kring; onde•
vier oogen, in vertrouwen.
Intrepiditeit, onversaagdheid, onverschrokkenheid.
intricaat, ingewikkeld, verward, moeilijk.
intrigant, arglistig, vol listen ,en streken.
Intrigant, vriend van kuiperijen, arglistig mensch.
Intrige, verwikkeling ; knoop ; listige, heimelijke streek,
kuiperij, intriges, streken, omwegen, draaierijen.

intrigeeren—Inversie
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intrigeeren, met slinksche streken omgaan, kuiperijen
maken.

intrinsiek, innerlijke, tot het wezen van iets behoorende;
i.-e waarde, innerljjke, werkelijke waarde.
in triplo, in drievoudig afschrift.
introduceeren, inleiden, ingang verschaffen.
IntrodUctie, inleiding, invoering.
Introduzione, inleiding van een muziekstuk,
voorbereiding.
IntroItus,
introuvable, onvindbaar.
Introversie, inwaarts-, binnenwaartskeering.
zich in- of
intrudeeren, instooten, inschuiven; zich
opdringen.
Intriisie, indringing, insluiping (bv. in een post).
Intuitie, innerlijke aanschouwing, onniiddellijk bewustzijn.
intuitief, innerhjk aanschouwend, ontaiddellkik gewaarin una serie, in eene rij, achtereeuvolgens. (wordend.
Inunddtie, overstrooming.
inundeeren, overstroomen onder water zetten.
in usu, gebruikelijk ; in usum, ten gebruike.
inutiel, onnut, nutteloos, vergeefs, vruchteloos.
Inutiliteit, onbruikbaarheid, vruchteloosheid.
in vacuo, in de ledige ruimte.
Invaleur, onwaarde, waardeloosheid.
invalide, onvermogeud, krachteloos, onbruikbaar.
invalideeren, ongeldig verklaren, in rechten krachteloos
maken.
Invaliden, krijgslieden tot verderen dienst onbekwaam.
invaridbel, onveranderhjk.
Invdsie, vijandelijke inval, strooptocht.
Invective, beleedigende rede, scheld-, schimpwoord.
invenit, (verkort inv ), (...) heeft het gevonden.
Inventdris, lijst van voorhanden voorw erpen in een huffs,
vaartuig enz., boedelbeschrijving.
Inventarisdtie, boedelbeschrijving; het inventaris-maken;
het op den inventaris brengen.
inventariseeren, boedelbeschrijven.
inventeeren, uitvinden, verzinnen.
Inventie, uitviuding ; verdichtsel ; kunstgreep.
in verba magistri, bij 't woord des 'musters (zweren).
Invergdntie, neiging, helling.
Invdrsie, woordenverzetting, omkeering.
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inverso ordine—Irene

inverso ordine, in onigekeerde orde.
Invertebrdta, ongewervelde dieren.
investeeren, omkeeren, verplaatsen.
investeeren, inkleeden, instellen.
Investigdtie, opsporing, navorsching, onderzoek.
investigeeren, opsporen, uitvorschen, doorgronden.
Investituur, plechtige inzetting in eene waardiglicid, beleening.

invetereeren, verouderen, inwortelen; geInvetereerde
kwaal, ingewortelde kwaal.
in via juris, Tangs den weg van rechten.
invidious, nOig, wangunstig.
invincibel, onverwinnelijk, onhedwingbaar.
in vino veritas, in den wijn (ligt) de waarheid; dronken
menselien zeggen de waarheid.

invioldbel, onschendbaar, onverbrel:elijk.
Inviolabiliteit, onsehendbaarheid.
invisibel, onzichtbaar.
invita Minerva, tegen den wil van Minerva, d. i. zonder talent (schrijven).

InvitAtie, Invite, uitnoodiging.
inviteeren, uttnoodigen, to grist vragen.
Invocdtie, aanroeping, afsmeeking.
Invocdvit, eerste Zondag van de Vasten.
in voce, op het woord, op dat woord. (vatten.
involveeren, inwikkelen, verwikkelen ; mede in nth beinvulnerAbel, onkwetsbaar.
16! hoezee ! ie vivdt! hekend aanvangswoord en daaront
ook de henanting van een studentenlied.

ipecacuanha, Amerikaansche braakwortel; Indiaansche
of Braziliaansclie purgeerwortel (wortel eener soort van
violierboorn).
ipse dixit, hij (de meester) heeft het zelf gezegd.
ipse fecit, hij heeft het zelf gernaakt.
ipsissima verba, dezelfde woorden.
ipso facto, door de daad zelve, nit kracht der daad.
ipso jCire, door het reeht zelf, van zelf, van recbtswege.
Irdde, bevelseltrift (des sultans van Turkije).
ira furor brevis est, de toorn is een korte razernij.
Irascibiliteit, prikkelbaarheid, geneigdheid tot toorn.
Irene, de vreedzame ; godin des vredes; irenisch, vredestichtend, berniddelend.

Iris—isagOgisch
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Iris, regenboog ; regenboogvlies in het oog.
iriseeren, de kleuren van den regenboog vertoonen.
!ribs, ontsteking van het regenboogvlies.
Iron, ijeer.
Ironie, spotrede, fijne spot, bedekte scherts, die, onder
het masker van trouwhartige eenvoudigheid of on wetendheid, gebreken en dwaasheden ten toon stelt en
belacbelijk maakt.
irOnisch, spottend, scbalks, fijn schertsend.
irraisonnable, onredeluk, onbilltjk.
irrationeel, met de rede strijdig; niet joist berekenbaar.
irrecusAbel, onverwerpelijk.
irreddnta, onverlost; Italia i —, Triest en Zuid-Tirol, dat
volgens de Italiaansche chauvinisten bij Italie behoort.
Irredentisten, naam eener politieke partij in Italie, die
alle Italiaanscli sprekende Oostenrijkers bij Italie willen
inlijven. (breuk.
irreducibel, -ductibel, onlierleidbaar ; niet in te brengen
irrefutAbel, on weerlegbaar onweersprekelijk.
Irregu Id Melt, onregelmatigheid, wanorde.
irregulier onregelmatig, van den regel afwijkend.
irrelevant, onbeduidend, niet tot den zaak behoorend.
irreligious, ongeloovig, ongodsdienstig.
irremedidbel, onherstelbaar, niet te verhelpen.
irremonstrdbel, niet wederlegbaar.
irrepardbel, onherstelbaar, on vergoedbaar.
irresistibel, onwederstaanbaar.
irresolu ut, besluiteloos, weifelend, aarzelend.
irreverent, oneerbiedig.
Irrevocdbel, onberroepelijk.
irrideeren, uitlachen, bespotten, hoonen. (land.
Irrigdtie, bewatering, bevloeiing: vloeiing (van ecn weiirrigeeren, bewateren ; vloeien, (een weiland) door kleine
waterstroompjes be voclitigen.
irrisie, bespotting, boon.
Irritabiliteit, prikkelLaarlieid.
Irritdtie, prikkeling ; verbittering.
irriteeren, verbitteren, boos maken, tergen.
IrrOptie, inval, overval.
isabel, isabelkleurig, bruinachtig geel, liehtgeel.
Isagogiek, inleidende wetenschap, inleidingskunst.
isagOgF,c h, iuleidend.

288

Isametralen—Ixon

Isametralen, lijnen van gelijke afwijking van de normale
maandelijksche warmte.

isanomalen, lijnen die gelijke afwijking in breedte aanwijzen van haar gemiddelde breedte-kliniaat.

sba, Russische boerenwoning.
sis, godin der vruehtbare natuur.

slam, de Mohammedaansche godsdienst, het Islamisme.
Bland, eiland.
sle, eiland ; I. de France, eiland van Frankrijk, oude provincie met de hoofdstad Pa*.

sobaren, lijnen van gelijke luchtdrukking.
isochronisch, evenlang, gelijkdurend.
isodynamische lijnen, isodyndmen, lijnen van even groote
kracht van het aardmagnetisme.

isogdnisch, gelijkhoekig.
Isola, eiland; I. bella, het schoone eiland (een der Borromeeen.

Isoldtie, afzondering.
Isolator, niet-geleider der electriciteit.
isoleeren, afzonderen, op zichzelf plaatsen.
lsomerlsch, gelijkdeelig, gelijk verdeeld; isomerische II.
chamen, zulke lichamen, die bij gelijke chemische samenatelling toch verschillende eigenschappen hebben.

isomdtrisch, gelijke maat hebbende.
isomOrphisch, van dezelfde gedaante.
lsothermen, lijnen van gelijken warmtegraad.
Isthmus, landengte, inz. die van de Corinthe in Griekenland ; de daar gevierde openbare kampspelen werden
deswege lsthmische spelen gelieeten.
Ita est, zoo is het, zoo staat bet.
ita lex est scripta, zoo is de wet geschreven.
Italieken, cursief letters.
item, insgelijks, evenzoo, verder.
Iterdtie, herhaling, hervatting.
interatief, herhalend, hervattend.
Itinerdrium, reisboek, reisbeschrijving.
itio in partes, stemming volgens partijen.
Ivoride, nieuwe kunstmatige nabootsing van ivoor.
lvoriet, kunstlei.
Ivrêsse, dronkenschap ; lvrogne, dronkaard.
Iwan, Johannes.
Ixion (het rad van), eene altijddurende marteling.

J. C.---Janitsaar

289

J.
J. C. = Jezus Christi's.
1Ctus = Jurisconsultus (z. aid.)
J. H. S. en J. N. R. J , z. onder I.
J. U. D. = juris utriasque (factor (z. aid.)
Jabot, borststrook, berudstrook.
Jacaranda, voortreffelijk schrijnwerkershout nit Z.-Amerika.
jaunt, liggend ; (ook :) onbeheerd (van goederen).
Jack, Jautje ; old Jack, de Britsche vlag ; Jack-pudding,
hansworst ; jack-of-all-trades, jantje van alles, iemand die
voor alien te gebruiken is; Jack-Tar, janniaat. matroos.
Jacobijnen, leden of vrienden van het volksgenootschap
der razende vrijheidsdwepers dat gedurende de Fransehe revolutie van 1789 ontstond en zijne zittingen
Meld in het voormalige Jacob ij n e n-klooster te Parijs.
Jacobijner-muts, roode routs, die door de aauhaugers van
het JacQbinisme werd gedragen.
Jacobinisme, vrijheidsdweperij, dolzinnige vrijheidsliefde.
Jaconnêt, Oost-Indisch, meestal glad mouselien.
Jacquard-machine, Jacquardsche weefstoel, een door
Jacquard van Lyon uitgevonden weefstoel, tot bet sneller en genuakkelijker weven van zgden stoffen.
jacta est ales, de teerling (of bet lot) is geworpen.
Jactdntie, grootspraak, snoeverij.
Jactatie, bet onrustig woelen des kranken ; snoeverij.
Jalon, afsteekpaal ; riehtvaantje ; hakenstok.
Jalonneeren, met bakenstokken afsteken, afbakenen.
jalonneur, onderofficier met bet rielitvaantje.
Jalousie, ijverzuelit; minnenijd, jaloerscliheid, jaloezie.
Jalousie de métier, beroepsnijd, broodnijd.
Jalousieen, venster-zonnesehermen.
Jam, vruchtengelei.
Jambage, grondmuur.
JambOn, ham. (lettergreep.
iambus Jambe, versvoet van gene korte en eene lange
James, Jacob.
Janitsaar, soldaat der in 1826 door sultan Mahmoed opSWALLTDS 11517/1.
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Jansenisten—Jezdet

geheven bevoorrechte klasse van soidaten, die welter
de kern van bet Turksche voPt y olk uitmaaki en.
Jansenisten, sectenaam door de R. K. kerk gegeven aan
de Roomschen der Oude of Bisschoppelijke Clcrezie.
Januis clausis, met gesloten deuren.
Janus, Romeinsche godhead met twee anngezichten ; Januspolitiek, weifelende, onoprechte staatkunde.
Japonoloog, kenner van het Japansch.
Jaquenndtte, soort van Oost-Indisch mouselien.
Jaquerie, boerenopstand.
Jaquette, korte mansrok, ook vrouwenkleedingstuk.
Jardin tuin ; — de plaisance, pleiziertnin.
Jarretiére, tuinierster ; bloemenmand; mandenwagen (zeker rijtuig); potage a la j., groentensoep.
Jargon, onbeschaafde taal, kromtaal, koeterwaalsch.
Jarretiere, kouseband.
jaspeeren, (de snede van een bock) als jaspis beschilderen of hesprenkelen.
Jatagdn, Yatagan, korte Turksche degen of sabel.
Jaune d'oeuf, eidooier ; geel als een dooier.
Jean potdge, hanssop, hansworst.
Jehovah, de Eettwige, On veranderlijke God.
je maintiendrai, ik zal handhaven (devies der OranjeNassau's).
le ne sais quoi, een zeker iets, dat men geen naam weet
to geven.
Jenny-machine, Engelsche machine voor 't katoenspinnen,
zoo genoemd near Jenny. de ti roues des uitvinders Arkleremikle, klaaglied, jammerklacht. (wright.
Jet d'eati, waterstraal.
Jeton, leg- of rekenpenning, speel-. /Nicht-penning.
Jettatura, booze blik z. v. a. mal'occhio..
JettatOre, mensch met een boozen blik, iemand die met
zjn oog betoovert.
Jeu, spel ; schets ; (ook)) eene verbaste ring van j u s (z. ald.)
Jeu de mots, woordspeling.
Jeu d'esprit, geestigheid ; (ook :) verstandsspel, waarbij de
geest gescherpt wordt.
Jeudi, Donderdag.
Jeunesse dorde, voorname jongelieden, die alleen voor
hun vermaak Leven.
Jezuiet, lid der R. K. monniken-orde, door Loyola in 1521

JazuTetisch—Jour
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onder de naaP_1 van Gezelschap of Societeit van Jezug
gesticht, door paus Clemens XVI in 1773 opgehcven,
maar in 1814 door pans Pius VII hersteld; (in oneig.
en veraehtelijken zin :) schijnheilig bedrieger, doortrapt
intrigant, vroomschijnend booswicht.
JezuIetisch, naar de leer der Jezuieten ; (fig)) schijnheilig,
onoprecht, valsch.
Jezuietisme, Loyola's leer, bet werken in den geest der
Jezuieten ; (fig.) valschheid, onopreehtheid.
jingo, overdreven voorstander van Eugelands oppermacht
en invloed, Engelselt chauvinist.
jingoisme, overdreven nationaliteitsgevoel, blinde ingenomenheid met al wat Engelsch is en Engelands grootheid
kan bevorderen, Engelsch chauvinisme.
Joaillier, j uwel ier.
Jobber, (in Engeland :) makclaartje; beunhaas; (in N.Amerika :) groothandclaar.
Jobsbode, Jobspost, ongeluksbode, treurige tijding ; Jobs•
geduld, zeer groot, taai geduld.
hickey rijknecht, voorrijder, pikeur ; staliongen ; jockeyclub, gezelscliap van paardenliefliebbers.
Jocrisse, zot, onnoozele p als, uilskuiken.
locus, achets, grap, kortswijl.
John B011, spotnaam van den grooten hoop des Engelschen y olks ; oubeschaafd menseh.
Joint-stock-company, maatschappij op aandeelen.

Jokes, z. Jockey.
Joli, lief, netjes, mooi; hupsch, aardig.
Jonathan, Broeder Jonathan, sebertsende naam voor de
hewoners der Noord-Amerikaansche vrijstaten.

Jongleur, goochelaar; potsenmaker.
honk, Chineesch koopvaardij- en oorlogsschip.
Jonquille, hooggeel.
Joseph, soort van dun Fransch papier; filtreerpapier;
vrouwenoverrok ; kuisch, eerbaar jongeling, Jozef.

Iota, de Grieksche letter i (de kleinste van het Gr. alphab.,
vandaar :) geen jota, Diets, Diet het allergeringste.
Jouissänce, genot, genieting; vruchtgebruik.
jouisseeren, genieten.
Joujou, kinderspeelgoed; inz. het vroeger in zwang zijnde
op- en afvalspel.

Jour, dag ; du jour of de jour zijn, den dagdienst helk,
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jour-fixe—Juif errant

ben, aan de dienstbeurt zijn ; jours de grace, respijtdagen (z. ald.); goat du jour, de heerschende smaak.
jour-fixe, waste ontvangdag.
Journaal, dagboek; dagblad, tiPsehrift.
journaliseeren, in bet dagboek sehriven.
Journalisme of Journalistiek, bet tijdschriftwezen, het
schrijven van tijdsehriften, de gezarnenlijke periodieke
pers van een land
Journalist, dagbladscbrijver, redacteur eener courant.
Journey, dagreis, dagwerk ; reis.
opgeruimd.
joviaal, blijgeestig,
Jovialiteit, bhjgeestigheid blijmnedigheid.
joyeuse entrée, bltjde inkonrst ; aanvaarding der regeering; de privilegien die elk vorst bij zijne kroning moest
bezweren.
Jozef, i. Joseph.
!Ube!, gejuich en juichen ; z jubileeren.
Jubilaeum, Jubile, jubelfeest, jnbeljaar.
Jubilaris, julielvierder, feestvierder.
Jubilate, de derde Zoodag na Paschen.
jubileeren, juhelen, juichen ; z ijne 50- of 525jarige echtvereeniging of arnbtsbediening vieren ; gouden of zilveren bruiloft houden.
Jucht, z. Juft.
Judaisme, jodendom.
Judas, verrader; Judaskus, verraderlpe kus ; Judashaar,
rood, roodachtig, rossig harm
judassen, onder 't masker van vriendschap bedriegen of
verraden, geniepig mishandelen.
Judex, (fr. Juge, eng. Judge), reciter.
Judicatie, beoordeeling, beslissing.
Judicatuur, bet rechterambt.
judiceeren, vonnis vellen, vonnissen, beslissen.
Judicieel, gerechtelijk, rechterlijk.
judicious, oordeelkundig, verstandig, wel overlegd.
Judlcium, gerecht, reebtspleging., 1 rechterlijke uitspraak.
Juft (beter dan Jucht), met berkenolie of berkenteer hestreken en daardoor sterk riekeud Russisch rood leder.
jugaalbeen, jukbeen.
juge de paix, vrederechter.
ju9eeren, oordeelen; beoordeelen ; vonnissen.
hut errant, de wandelende jood.

Julep--Jury
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Julep, Amerikaansche drank nit brnndewijn of whisky,
sulker en fijngestooten ijs.

Juliaansche kalender, de door Julius Cesar er beterde
tijdrekening, waaraan het zonnej: ar ten gronde ligt in
plaats van het niaai:jaar, waarvan echter de Gregoriaanache ongeveer 12 dagen afwijkt.
Julienne, groentensoep; ook potage a la —.
Jumeaux, tweelingen, z. lits.
Jumelles, dubbel oogglas, operakijker voor beide oogen.
hinctie, vereeniging, verbinding.
Junctuur, verbinding; toestand, tijdsgewricht.
Junior, de jongere.
Juno, Jupiters ouster en gemalin ; (fig) fiere, trotsche
vrouw; (ook:) de naant eerier planeet.
Junenisch, naar Juno gelijkend ; (fig.) trotsch, majestueus.
Junta, vergadering, staatsraad in Sparije en Portugal;
volkseornite.
Jupe, onderrok, vrouwenrok.
Jupijn, Jupiter, oppergod, dondergod; (ook :) de naam
eener planeet; Jupiter pluvius, de regengod; Jupiter
tonans, de dondergod.
Jura, de rechten, de reehtswetensellap.
Jura et facto, rcclitens en feitelijk.
Jurament, eed, eedzwering, vloek ; juramentum purgat6assertorium, bevestigingseed.
rium, zuiveringseed;
jurare in verbo magistri, 14 het woord des meesters
zweren. (van eed.
Juraterium, bezworen belofte; (ook:) belofte in plaats
Jure, gezvvorene, lid eener jury.
Jure divino, naar de goddelijke wet.
Jure humani, naar de menschelijke wet. (telijk.
Juridiek, Juridisch, overeenkonotig de reelitsleer, gerechhirisconsCiltus, rechtsgeleerde.
Jurisdictie, rechtshandeling; rechtsniacht, rechtsgebied.
Jurisprudentie, rechtsgeleerdheid, reclitspraak.
juristisch, de reelitsgeleerdheid betreffeud, rechtskundig.
Jüris utriUsque doctor, doctor der beide rechten (het
burgerlijke en kerkelijke), afgekort door J U. D.
Jury, rechtbank van gezworenen, waarbij een crimineel
beschuldigde alleen door bei'edigde ruedeburgers schuldig kan verklaard worden; verkozen commissie van
beoordeeling.
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Jury-man—Kabinèt

Jury-man (pl. Jury-men), gezworene, lid eener jury.
Jus, recht; jus belli et pacis, het reeht van oorlog en
vrede ; jus gentium, bet volkenreeht ; jus privatum,
burgerlijk recht jus pub:icum, publiek recht, stoatsrecht ; jus talionis, recht van weder vergelding, van
weer w raak.
Jus, krachtig vleeschnat ; ( y ank zjeu genocnid).
Jus et norma loquendi, de wet en regel der taal.
just, justEmtnt, juist, uauwkeurig, precies, net zoo,
rechtvaardig.
justeeren, juist maken, vereffenen ; ijken, eat waken.
Juste-milieu, juiste midden ; spotnaa !a y our de geniatigde.
politieke partij, die voorgeeft bet juiste inidden te
den, dock gewooiilijk beginselloos is.
juste tempore, tee reenter tijd.
Justice of peace, vrederechter.
Justificatie, reentvaardiging ; verantwoording.
justificeeren, rechtvaardigen ; verantwoorden.
justitiabel, sass zekere rechtbank of rechter onderworpen.
Justitie, gerechtigheid ; rechtspleging; gerecht ; rechtbank ;
vierscbaar.
Jute, Oost Indisclie hennep of vlas.
Juvênta, Juventus, jeugd, jongelingsleeftUd.
JuvAntia, versterkingsmiddelen.
daarneven, daarnaast.
juxta, nabij,
hixta-positie, naast elkander-plaatsing; toenerning (eens
lichaains) door uitwendige aanzetting.

K. *)
K. M. = Keizerlijke of Koninklijke Majesteit.
Kaaba, Mohammed's bedchuis te Mikka.
Kabbala, z. Cabbala.
Kabilen, Kaby'len, talrijkste volksstam in N.-Afrika na de
Arabieren.
Kabindt, vertrekje, arbeidsvertrek ; vorstenkamer,
Wat onder deze letter niet te vinden is, zoeke men
onder C,

Kabinets-ordor—Kamelot

295

kamer ; de gezainenlijke ministers ; de vorst met zijn
staatsraad ; de regeering in bare betrekking tot bet
buitenland ; verzameling van natuur- of kunstvoortbrengselen ; booze, breede ladekast. (uitgaat.
Kabinets-order, verordening, (lie oniniddellijk van den vorst
Kabinetsquaestie, vraagstuk van a elks beslissing het
aanbliaven van het ministerie of hangt.
Kabinetstuk, voorwerp uit een kabinet van kunst of nat.
historie ; it is zeldzaants in zijne soort.
Kada, Kaddtje, wittebroodje (doorgaans van 2) cent).
Kddi, reciter, rcchtsgeleerde bij de Mohammedanen.
KdIfar, belasting, die de Cliristen-kooplieden in Turkije
model hetalen, wanneer zij waren van Aleppo naar
Syrie zenden.
Kaffers, negerstam in Zuid-Afrika.
Kaftan, lance en wijde overrok, Turksch eerekleed.
Kajapoet-olie, kostbare etherisehe olie uit de bladeren
van den kajapoetboom in Oost-Indio.
Kakatoe, kakketoe, Oost-Indiscl;e Bosch- of grot-papegaai.
Kakcdemon, een booze gecst.
Kakophonie, (beter caco-) wanklank, wangeluid.

Kalamijn, Kalamijnsteen, z. Galmei.
Kalander, mangel ; (ook :) korenworm.
kalandreeren, mangelen, gladmaken, glanzen.
Kates, Hate, open wagen.
Kali, zontkruid ; plantenloogzout, potasch.
Kaliber,• bepaalde maat ; maatstaf der doorsnede, inz. van
kanonskogel ; innerlijke wijdte van een stuk geschut ;
(ook :) gesteldheid, deugdelijklieid eener waar, gehalte.

Kalief, Khalief, de sultan als stadhouder van Mohammed.
Kalifaat, waardigheid van Kalief; het rink van Mohammed's opvolgers.

Kalium = Potassium (z. ald.)
Kalpak, Hongaarsche huzarenruuts ; Turksche pelsmuts.
Kamasc hen, slobkousen.
Kamdleon, kleine hagedis, waarvan men weleer geloofde
dat zij de kleur kon aannemen van de voorwerpen, op
welke zij zich plaatste ; (vaudaar :) een mensch, die vaak
van partij, van morning veraudert, naarmate zijn belang
bet vordert.
kameleOntisch, waft, veranderlijk, met alle winden waaiena,
Kameloti stuf van kernel- of 6eiteilliaar,
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Kameraad—kantonneeren

Kameraad, makker, metgezel, medewerkruan, dienst• of
a apeubroeder enz.
Kamizool, kort onderkleed ter bedekking van 't bovenlijf, borst-, hemdrok, vest.
Kamp, legerplaats ; veldlegering. (trekken.
kampeeren, gelegerd zijn, to veld liggen, het kamp beKampemênt, legerplaats ; veldlegering ; oefeningskamp.
Kampanje, bovenste achterdeel vau een schip ; z. ook
Campagne.
Kampioen, kampvechter, strijder, held.
Kampong, ombeind erf op Java, gebucht, buurt, wijk.
Kanaal, gegraven waterleiding ; (ook :) zee6ngte ; uit een
goed kanaal lets weten, beteekent dat men bet nieuws
uit een geloowaardigen mond, nit eene goede bron heeft.
Kanalisatie, aanlegging van kanalen ; bevaarbaarmaking
van een rivier.
kanaliseeren, vtIn kanalen voorzien, kanalen aanleggen ;
eene rivier 1) vaarbaar waken.
Kandster, korf of wand van gespleten riet ter tabakverzending ; (vandaar :) kerftabak, de beste soort rooktabak ; (ook :) zakvormig voorwerp uit dierenbuiden, ter
warenverzending in Indio; tinnen kist, waarin de thee
nit China wordt verzonden.
Kandeel, kraamvrouwendrank uit kaneel. suiker enz.
K nefas, voeringlinnen.
Kan6n, een stuk grof gescbut (z. ook Canon).
Kanonade, bescbieting met kanonnen, kanouvuur.
Kanonneerboot, geschutboot.
kanonneeren, met kanon vuren of beschieten.
Kanonnier, geschutsoldaat.
Kansbiljet, soort van Nederlandsche staatspapieren.
!Onset, spreekgestoelte, spreekstoel.
Kanselarij, gerechtskamer, waar de gerechtelijke stukken
uitgevaardigd worden, waar openbare papieren, oorkonden enz. van algemeen belang bewaard worden.
Kanselier, opperste eener kanselarij, uitvaardiging der openlijke geschriften ; (vandaar .) Rijkskanselier, StaatskanKantaloep, knobbel- of wratmeloen. (seller.
Kantianisme, wijsbegeerte van Kant.
Kanton, afdeeling van een arrondissement of distrikt.
kantonnaal, tot het kanton behoorend; kantonsgewijze.
liantonneeren, de troepen in bijeengelegen dorpen en she-
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den verdeelen en iniegeren ; de kantons-kwartieren doen
betrekken.
Kantonnement, inlegering..., kwartier. (oogmerken.
Kan61, pijpje of buisje der heelmeesters tot verechillende
Kaolin, porselinaarde.
Kapel, bijkerkje, bedehnis ; vereeniging van toonkunstenaars ; gesloten volsterumig gezelschap van muzikanten
bij een vorst.
Kapelaan, geestelijke, die eeue kapel bedient ; hulppriester, hulpgeestelijke.
Kapêlmeester, opperste eener muzikanten-vereeniging.
Kapitaal, hoofdgeld, grond- of hoofdvermogen, geldsom.
kapitaal, hoofdzakelijk ; voortreffelijk, bijzonder, sehoon ;
kapitale letters, hoofdlctters, groote beginletters ; kapitale misdaad, zulk eene, waarop de doodstraf stoat.
Kapitaliseering, berekening van het kapitaal naar de rente.
Kapitalist, wie veel kapitalen bezit, geldsommen op rente
zet, rentenier, vermogend man.
Kapiteel, bovenst gedeelte van eene zuil.
Kapitein, hoofdman, aanvoerder van eene compagnie ; gezav,voerder van een vaartuig.
Kapitool, z. Capitolium.
Kapittel, hoofdstuk ; onderwerp van een gesprek.
kapittelen, iemand de wet lezen, scherp doorlialen.
Kapoen, gesneden haan.
kapoeres, kapOres, dood ; weg, verloren ; k. gaan, verder ven, to gronde gaan
kapot, gebroken, aan stukken ; verslagen, ontsteld; dood;
k. maken, (in 't kaartspel 0 alle stamen halen.
Kapot, regenmantel met eene kap ; soldaten-overjas ; mijn(perstruik.
werkerskap.
Kapper of kaper, de gesloten bloesemknop van den kapKarabijn, schietgeweer der ruiterij.
Karaat, proefgewicht voor gond; 19 karaats goud =
zuiver goud. (flesch.
Karat, (bij samentrekking Kraf), trfelflesch, kristallen
Karikter, schriftteeken, teeken, letter, lettersoort; het
eigenaardige kenmerkende eener zaak ; genmedsgesteldheid, geaardheid, denkwijze ; eerestand, waardigheid ;
goede naam.
karakteriseeren, al de teekens eener zaak bepalen, kenwaken ; (ook :) betitelezi.
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karakteristiek—KastrOl

karakteristiek, eigenaardig, kenmerkend ; het karakteristieke, bet eigenaardige, kenschetsende.
Karavaan. handelstocht, reistrein in bet Oosten.
Karavaanthee, fljne theesoort uit China, die one over
Rusland wordt aangevoerd.
Karavãllas, Turksche fregatten. (treinen.
Karavdnserai(I), berberg, verblijf voor Oosterscbe reisKarbats, z. Karwats.
Karbonkel, hoogroode robijnsteen.
Karbouw, Javaansehe buffel
Kardem6m, paradijskorrcls, het zaad van een aan de gemher verwant gewas.
kardinaal, hoofdzakelijk, eerst, voornaamst ; het kardinale punt, het hoofdpunt, bet. gewichtigste bij eene
zaak ; kardinale deugden, hoofddeugden.
Karkis, dierengeraanite ; romp; met zijde omwonden koperdraad ; langwerpige born vol handgranaten ; (fig.)
zeer mager mensch.
Karmijn, kosthare hoogroode vcrf, z. Kermes.
Karmozijn, hoogrood.
Kardnje, z. CarOgne.
Kar6s, koets, prachtrijtuig, staatsiewagen.
Karpet, los vloerkleed ; grof gestreept pakdoek.
Karpoloog, vruchtenkenner.
Kartel, vergelijk tot uitlevering ; schriftelijke uitdaging
tot een tweegevecht.
Kartell-verband, vereeniging om door gezamenlijk optrc.
den de concurrentie het hoofd to bieden.
Kartdtsen, kleine kogels ; eene daarmede gcvulde patroon
voor kanonnen.
Karthuizer, monnik der door St. Bruno gestichte orde.
KartOn, bordpapier ; bordpapieren hand om y en bock ;
bordpapieren door (voor nintsen, linten enz.)
kartonneeren, in bordpapier binden, een lichten band om
(een bock maken.
Kartouw, groot, kort en dik kanon.
Karveel, (Caravelle), snelzeilend schip in Spanje en Portugal ; Fransch haringscheepje ; Tnrksch oorlogsscheepje.
Karwats, zweep van gevlochten lederen riernen.
Kasjoe, z. Cachou.
Kastoorhoed, kastoren hoed, hoed van beverhaar.
Kastr6l, komvormige koperen stoof- of braadpan zondeg
voet met een steel,

Katbrne—Khalif
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Katerne, eenige bladen (eig. vier) papier ineengeschoven
of sa men genttaid.
Katheten, de beide zijden om den rechten hock van een
rechthoekigen drieboek
Katholicisme (beter Catholicisme), bet Katholick geloof,
de geest en strekking, waardoor de Kath. kerk zich in
hare leer, verriehtingen .en ceremonien van andere
Christelijke kerken onderscheidt. (toegedaan.
katholiek, algemeen, algemeen geloovig, der Roornsche kerk
Katholieken, algemeen geloovigen, aan hangers der Kath.
kerk, sedert bet Vaticaansehe Concilie (in 1870) scherp
verdeeld in Ultra mon t a nen (zie verder dat woord),
die zich streng aan 's pausen bevelen in geloofs- en
staatsleer houden : en in lib er al e Katholieken
of o u d-K a tholiek en (ook wel NeocathOlici, nieuwKatholieken genaamd), die zich op bet gebied van Kerk
en Staat nicer vrijlieid in denken en streven voorbehouden, en alzoo naar de Bisschoppeli)ke Clerezie (bijgenaarnd Jansenisten), of wel tot het Protestantisme
overbellen ; z Rongeanisme.
Katsjoe, z. Cachou.
Kauris of Couris, schelpraunt, porseleinsclielpjes, die door
vele Indische volkstammen en negers als munt gebruikt
kauscher, z. koscher. (worden.
Kavãlje, oud paard ; elk oud, rompslompig ding.
Kaveling, deel, partij, verkoopafdeeling.
Kaviaar, ingezouten steurkuit. (schriiftaal.
Kawi-taal, de oude dichtertaal op Java, thans alleen
Kazemdt, homvrij gewelf of kluis onder de vestingwallen,
walgewelf, kanonkelder.
Kazerne, gemeenschappelijke soldatenwoning.
kazerneeren, in kazerneu huisvesten.
Kazemier, z. Casimir.
Keepsake, geschenk tot aandenken, souvenir.
Kellner, bediende in logernenten en herbergen, Jan.
Kelp, aschzout uit verbrande zeeplanten.
Kepi, soort mute of pet van Fr. troepen in Afrika.
Kermes, Kermesbezien, scharlakenbezien, purperkorrels,
scharlakenluizen (in Z.-Europa), welker besvorntige maskers ingezameld en tot verschillende roode kleuren, inz.
tot karmijnroad en couleur de puce gebruikt worden,
Khalif, z. Kalief.
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Khan—Knight

Khan, Tartaren y orst ; herherg in 't Oosten.
Khedive, titel van den ouderkoning van Egypte.
Kibitke, Russisch rijtnig met 4 w ie en.
Kilogram, of bij verkorting Kilo, 1000 grammes of wichtjes, Nederlandsch pond. (den.

Kiloliter, 1000 liters, kannen of koppen, 10 eaten of mudKilometer, 1000 meters of Ned. ellen, 1 miji.
Kilostêre, 1000 kuhieke ellen.
Kilt, het korte rokje flat de Berg-schotten in plaats van
broek dragen.

Kina, koortsbast (Van den kinaboom in Z -Amerika).
Kindergarten, kindertuin, in rich ti n g your Froebel-onder wijs.
Kings-bench, hooger gereehtshof in Londen ; (ook :) eene
ge yangenis voor sehuldenaars.

Kiosk, (bij de Mooren :) soort van koffiehuis met fraai
uitzicht ; (bij ons :) in Oostersche smaak gebouwd buisje.

Kirschwasser, kersenwater, geestrijk vocht uit pitten van
Kitchen, keuken. (wilde krieken.
KjbkkenmOdding, heuvel nit keukenafval der voorhistorische bewoners van de Deensche kusten.

Klafter, vadem, vaatu (6 voet).
Klapperolie, kokosolie.
Klarinat, sehelfluit (bekend blaasinstrument).
Klarinettist, klarinetl,lazer.
Klasse, orde, afdeeliu g, indeeling van personen of zaken,
vak ; schoolafdeeling ; school.

klasseeren, in klassen verdeelen ; sebikken ; schiften.
Klephten, roovers in Griekenland.
Klerk, schrijver, kantoorschrtjver.
Klewang, kort, breed zwaard in Ned.-India.
Kliek, z. Clique.
Klimaat, Klimax,
Clima, Climax.
Kliniek, z. Cliniek.
Klinket, klink, poortdeurtje.
Klisteer, darrninspuiting, lavement.
Knaster, z. Kanaster.
Knees, hoogadellijke Pool of Rus.
Knickerbocker, afstammeling der oude Hollanders in NewYork: in het alg. : New-Yorker.

Knife, mes,
Knight, ridder in Engeland. knights of labour, werklie.
den-vereeniging in Amerik4.

Knoet—Kombuis
..-

sot

Knoet, de Russische straf met eene uit harde juftriemen
bestaande zweep ; die zweep zelve ; (ook .) bovehlander,
Knot, knoop. (tuof; lomperd.
Knowledge is power, kennis is macht.
Knownothings, nietsweters, een politieke partij in Amerika, die vijandig gezind is jegens de landverhuizers.
Malt, vrij zwaar, moeilijk stneltbaar metaal; k.-blauw,
schoone hemelsblauwe verfstof.
Mold, aard- of bergmannetje, bcrggeest.
koejonneeren, beter cojonneeren (z. ald.)
Koelies, Hindoes uit eene der la .igste kasten, die tegenwoordig bij menigte als landbouwers naar de Nederlandsche en Britsche kolonien trekken.
Koemiss, bedwelmende drank uit paardenmelk.
Koerier, renbode, staatsbode to paard.
Koers, loop, inz. geldsomloop ; gangboarheid eener muntsoort; loopende prijs (b y . van n issels, geld enz ); loop,
richting van een seta') ; (fig.) den k. kwijt zijn, in zijne
redeneering verward raken.
Koeterwaalech, gebroken Neder- of Iloogduitsch.
Kohier, aanslagregister der belasting.
Kohinoor, berg des lichts (eeu erg. kroonjuweel).
Kolbak, z. Kalpak.
Koliek, Kolijk, darm- of buikkramp, buikpijn.
Kokom, zuil, pilaar ; kolommen van Hercules = Hercules-pilaren (z. ald.)
Kolonel, hoofdofficier, die een regiment order zich heeft;
(ook :) druklettersoort tusschen brevier en nonpareil.
koloniaal, de kolonien betreffend; koloniale waren, waren uit de kolonien inz. uit Oost-Indie. (lumen.
Koloniaal, soldaat behoorende tot de troepen in de koKolenie, nederzetting, volkplanting, overzeesche bezitting.
KolonisAtie, aanlegging, vestiging eener kolonie; nederzetting in een ander oord.
koloniseeren, eene kolonie of volkplanting aanleggen.
Kolonist, planter, aanbouwer, burger eener kolonie.
Kolorlet,kleurmenging, kleurschakeering, kleurenharmonie.
Kolorist, bekwaam kleurschakeerder, meester in 't koloriet. (vaarte.
KolOs (lat. Colossus), reuzenbeeld; reuzenzuil; reuzengekolossaal, reusachtig, ontzetteud groot.
Kombuis, scheepskeuken.
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Koradiant—Kortage

Komediant, tooneelspeler.
Komedie, blijspel ; (ook wel voor :) schouwburg, tooneel.
Komeet, staartster.
Komiek, komisch, grappig, verlustigend ; lachwekkend.
Komiek, tooneelspeler voor grappige rollcn.
komisch, z. komiek.
Kommies, ondergesellikt ambtenaar bij de belastingen, die
tegen 't smokkelen of het belasteng-ontdutken moot
waken (vgl. Commies).
Kommiesbrood, soldateobrood.
Kompaan, verbastering van Compagnon (z. aid.)
Kompas, windroos, magneetkasijr.
(hoop, bende.
Kompldt, samenspanning, verbintenis tot een slecht doel;
komplotteeren, samenrotten, een komplot maken.
konterfeiten, afbeelden, uitschilderen.
Konterfeitsel, afliteldsel, portret.
Konvooi, hegeleitling, bedekking door gewapende macbt.
Konvooibriefje, geletbriefje. (Amsterdam.
Konvooiloopers, afgevers der nit- en invoerbiljetten te
Koomenij, Winkel, waar allerlei soort van waren in 't
klein te bekomen zijn, kruidenierswinkeltje.

Koor, rondedans, reidans ; veelsternmig, vol gezang ; afgezonderde plaats in kerken voor de zangers.

Kopdke, Russisclie kopermunt, honderdste roebel = 2 cent.
Kopij, handschrift waarnaar de zetter werkt (vgl. Copie).
Kopgrecht, uitsluitend recht one een boekwerk of geschrift
in 't licht te geven.

Koraal, zangwijze, naar welke de godsdienst-gezangen bij
den openbaren eeredienst door de geheele gemeente of
enkel door bet koor gezongen worden, koorzang.
Koralist, Korist, koorzauger ; koorleerling.
Kdran, z. Alkoran.
Korbeel, uitstekende steen, waarop een balk rust.

Korist, z. Koralist.
Kornac, z. Cornac.
Kornet, vlaggejonker, vaandrig (bij de ruiterij) ; (ook :)
neepjesmuts ;kornetmuts) (ook :) kromrne !toren, kromme

Kornettist, kornetblazer, kornetspeler. (fluit.
Kornis, kroonlijst, hjstwerk. 4stkrans.
Korporaal, rotaanvoerder van 10 a 15 man bij de infanKorsdt, z. Corset.
terie.
Kortage = Courtage (z. ald.)

Kortegaard—Ktirkuma
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Kortegaard (verbastering van Corps de garde), -wachthuts ; stadsgevangenis, inn. te Amsterdam. (fregat.

Korvet, landsoorlogsvaartuig, dat in rang volgt op een
kdscher, kauscher, (volgens Joodsche godsdienstwetten :)
geoorloofd; rein, zuiver, bruikbaar, passend, gesehikt.

Kraal, dorp of gehucht der nottentotten; open plaats
met staketsel afgezet.
Krach, groote, onverwachte crisis in beurszaken, inz. aan
de effecten-beurs.
KrambAmboeli, met suiker gebrande rum of brandewijn.
Kranjang, grof gevlochten viand, meestal uit bamhoe;
matwerk of gevlochten riet ter verzending van suiker.
Krãton, paleis van den sultan of vorst (Ned.-Indict).
Krediet, geloof, vertrouwen, aanzien, goede naam als stipt
betaler ; gegeven tijd van betaling.
Kredietbrief, brief van borgtocht, van aanbeveling.
krediteeren, op vertrouwen geven; borgen ; (bij kooplieden .) z. crediteeren.
krek, platte samentrekking van correct (z: ald.)
Krematdrt, verbastering van Cremor tartari (z. ald.)
Kremlin, vesting ; keizeriijk paleis te Moskou.

Kreosoot, z. Creosoot.
Kreutzer, Duitsche count, 60ste gl. (3 kreutzer = 5 ct.)
Kris, getande, vaak vergiftigde dolk (in Indict).
KristAl, regelmatig gevormd en doorschijnebd lichaam uit
het mineraalrijk. (ook critiek.
kritiek, hachel5k, bedenkertjk, zorgel(jk, gevaarlijk ; vgl.
Kroep, vliezige keel-, inch tp u pontsteking.
Kroniek, ttjdboek, t;jdgescliiedenis, opsomming der voornaamste gebeurtenissen naar volgorde van tijd.

kubiek, kiibisch, teerling- of dobbelsteenvormig ; kubiek-el,
eene maat, die eene el lang, hoog en breed is ; kubiekwortel, de derde-machtswortel uit een getal.
Kobus, teerling.
Kahreihen, Kiihreigen, volksgezang der Alpenherders (in
het Fransch Ranz des vaches).
ku klux klan, geheime half-polttieke vereeniging in Amerika
na den burgeroorlog.

Kultur—, z. Cultur—.
Kurds, pantser, borstharnas.
KUrassier, geliarnast, of gepantserd ruiter.
KCirkuma, geelwortel, Indische saffraau.

304Kurtax—Kyrie eléison
Kurtax, de te betalen belasting of abonnementsgelden
voor het verblijf in eene badplaats, het bezoeken der
uitspanningen, der muziek enz.
Kurzaal, badzaal, vereenigingsplaats der badgasten.
Kuur, genezing, behandeling eener ziekte; (vandaar : b a dkuur, bronkuur, waterkuur, genezing door 't
gebruiken van baden, door het drinken van bronwater,
door in- of uitwendig gebruik van koud water).
Kwaker, aanhanger der door George Fox gestichte Chris- telijke secte, lid van het gezelschap der Vrieuden.
Kwart, vierde gedeelte, vierde maat.
Kwartaal, vierendeeljaars ; ontvangst of uitgaaf van drie
maanden.
kwarteeren, good en zilver in de verhouding van 1 tot 3
samensuielten, oia het dun te scheiden door de quart
(z. Kwarteering).
Kwarteering (ook de kwart geheeten), scheiding des gouds
van het zilver door salpeterzuur (sterk water), wanneer
de verhouding der beide metalen van 1 tot 3 is
Kwartier, vierde van een geheel ; wapenveld ; zool- of
hielleder; tijd der wacht tot op de aflossing ; stadswijk ;
grondgebied der stad ; inlegering, herberging der soldaten, nachtverblijf, overnaeliting ; sparing van het leven,
genade, l)jfsbehoud (bv. om kwartier bidden, om lijfsgenade smeeken).
Kwartiermeester, militair of burgerlijk inlegeraar ; (ook :)
stuurmansmaat, opziener der seheepswachten.
Kwartijn, boekformaat, waarbij het vel 4 bladen of 8 bladzijden heeft ; een in quarto (40).
Kwartje, verkleinwoord van kwart, (z. aid.) ; inz. Nederl.
zilverniunt ter waarde van 4 gulden of 25 centen.
Kwarts, zuiver kiezel, gedegen oxyde van silicium, bergof rotskristal.
Kwas, Kwass, gegiste drank voor den gemeenen man in
Rusland.
Kwassie, Kwassiehout, bitterhout, bitterwortel of bitterbast (van deu kwassieboow in Suriname enz )
Kyrie eleison, Heer, erbarm U (onzer), driemaal herhaalde aanroep van den priester wider de mis en als
koorzang bij den aanvang der mis.
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L.—la critique est aisee enz.

L.
(haalde plants.
L, als Romeinsch getal = 50.
I. a. = loco allegato of I. c. = loco citato, ter aaneeL. S. = loco sigili, in plaats van zegel ; (ook :) lectOri
salCitem, den lezer zij hell !
L st. = Livre sterling, pond sterling.
Ldbdanum, z. Ladanum.
Labeur, zwaar week ; paarden van labeur, werkpaarden.
m, f, v, w).
labiale letters,, labiales, lipletters (h,
labiel, zwak, vergankelijk ; labiel evenwich t, onzeker (d. i.
niet stabiel) evenwicht. (alles to boven.
Labor improbus omnia vincit, onvermoeide arbeid komt
Laborant, arbeider, inz. sclieikundige; bereider van artsenijwaren en chernische producten.
Laborare est orare, werken is bid len.
LaboratOrium,-chemische werkplaats; stookhuis.
laboreeren, arbeiden ; sukkelen ; aan eene ziekte laboreeren, daarmede beliept zijn, daaraan lijden.
laborious, arbeidzaam, bedrijvig ; inoeilijk.
Labour, arbeid, week ; labourer, arbeider.
Labyrinth, doolliof; (fig.) verwarde, duistere zaak.
Lac, meer.
Lace, karat, boordsel.
laceeren, snoeren, rijgen.
lacereeren, versdeuren, openrijten.
Lacet, rijgsnoer, rijgveter.
!ache, traag, slap ; laf.
lacheeren, los maken, vieren ; (fig.) toegeven.
Lachetd, traagheid; laf beid.
lächez-tout, alles los! laatste commando bij het ons4gen
van een luchtballon ; algeheele verlateuheid.
(ropijen of 120,000 gld.
Laois, het aderweefsel.
Lack of Lak, gefingeerde rekenmunt in 0.-Indio = 100,000
lacdnisch, kort en bondig, kernspreukig, pittig.
Laconisme, zinrijke kortheid en bondigheid.
la critique est aisee et l'art est difficile, critiek is gemakkelijk, maar de kunst is inoelijk.
TWAALTDE DEVI.
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Lacrimw Christi—Lampet

Lacrimm Christi, Christus-tranen, fijne wijn, die aan den
voet van den Vesuvius wait.
Lactdtie, voeding met melk ; zoning.
Lactobutyromdter, instrument on; het botergebalte to meten.
Lacune, gaping, open vak ; uitlating.
Lad, knaap, stalknecht.
Lddanum, geneeskrachtige, welriekende gomhars.
Lady, voorname Engelsehe vrouw, dame; lady-like, voor
dames geschikt.
laedeeren, besebadigen, benadeelen.
Lmtdre, naam van den 4den Zondag in de vasten.
Lmtitia, vroolijkheid ; verlustiging.
Ldgo, nicer, landzee.
Ldgthing, wetgevend lichaam der Noorweegsche rijksvergadering of storthin g.
lagrimOso, weenend, schreiend, jammerend.
Lagithen, ondiepe strandmeren en moerassen, inz. langs
de Adriatische zee.
Laird, Schotsch edelman, landeigenaar,
Laisser-aller, natuurlijke ongedwongenbeid van gedrag,
van sehrijfwijze; zekere acl;tcloosheid, die sommigen personen niet kwalijk staat. (later.
laisser faire, de Bingen aan Naar natuurlijken loop overLaisser-passer, pas, bewijs van toegang.
Laitage, melkspijs; laiterie, nielkhuis,
Lak, z Lack.
Lake, het nieer ; lake-school, (eig de meersehool) eng.
natuurdichters van de sentimenteele school.
Lakei, looper, 10fkneebt, voetknecht.
la la, zoozoo, middelmatig ; (ook :) traag,
Ldma, Tibetaanseh priester, opperpriester.
Ldma of Llama, l'eruaansch sehaap.
Lamb, lam.
Lambrequins, lintenbos, belmversiering.
Lambris, Lambriseering, beschot als muurbekleeding, paneelwerk ; pleisterzoldering,
lamentdbel, erbarmelijk, beklagenswaard.
LamentAtie, weeklacht, klaaglied.
lamenteeren, weeklagen„jammeren, kermen.
lamentabile, lamentoso, klagcnd, in klaagtoon.
Umpas, Oost-Indische of Chineesche zijden stof.
Lampa, kan of waterkruik, waschvat.
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Lampi6n, lampje, illumineer-lampje of -glaasje; ook papieren lantaren. (brengen.

lardeeren, werpen ; .slingeren ; afschieten ; ook : in zwang
Lancet, laatvlijm, tweesnijdend wondlteeleesmesje.
Lancier z. Lansier.
!Andes. heigronden, Heiden, steepen. (inz. in Iceland.
Land-bill, wet op de verdeeling van bet land en de pacbtcrijen
Landholder, grondbezitter ; Land-liga, bond tot betere regeling van het grondbezit in Iceland ; landtax, grondbelasting ; land-lord, landheer, geondeigenaar ; beebergier.
Langage, taal ; spraak, wijze van spreken ; — des halles,
Langue de boeuf, ossctong. (v isch w ij ventaal.
Langueur, matheid„ ontspannenbeid, kwijning ; smachtend
(v erlan gen.
languissant, mat, kwijnend, smacbtend.
Lansier, speerruiter, lansdrager.
zeker
owl
kansspel
met
kaarten.
Lasquen6t,
LanturI0, zeker kaartspel, bet lanterluien.
Laodicier, lauw, onverschillig mensch.
Laodiceesch, flauw, lauw, onverschillig.
Lapidair-schrift, in steen geschreven letters ; l.-stijl, de
MO der geafschriften, gedenkteekenen enz. (die kort
en kernachtig nioet zijn),
Lapidatie, steeniging,
lapideeren, steenigen.
Lapis inferndlis, belsche steen.
Lappalien, vodderijen, prullen, nesten.
Lapsus, val ; font ; I. caldmi, schrijffout; I. linguae,
spreekfout, bet versprcken ; I. memorise, geheugenfiut,
missing door vergeten.
Larboard, bakboord, linkerzijde van 't schip.
Lard, spek.
lardeeren, bespekken, met spekreepjes opvullen of best:ken.
Laren, lares et penates, huiselijke beschermgoden.
larghetto, een tempo tusschen largo en lento.
largo, langzaam ; — assai, — di molto, zeer langzaam;
— ma non troppo, niet al to langzaam.
Larifari, gewauwel, onbeduidende taal.
larmoydnt, weenend en jamnierend, in tranen wegsmeltend,
LArve, bet insect vdor zOse ontwikkeling, pop ; (ook :)
Larynx, het strottenhoofd. (masker, mom.
Lascaren, Indische matrozen of kanonniers, in dienst van
de Eng. compagnie ; soldaten des kcizers van Ceylon,
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lasciate ogni speranza, last alle hoop achter.
lascief ontuchtig, hoogst wellustig, geil.
Lassalleaan, aanhanger van Lassalle, die verheffing van
den arbeider door staatshulp zich ten doel stelde.

Lassitude, matheid, loomheid.
Lasso, werpstrik waarmede men wilde paardeu vangt.
last, not least, het laatst maar niet bet minst.
latent, verborgen, heimehjk ; (ook :) gebonden ; latente
warmte, warmte, die nog niet door verbranden vrij geworden, maar nog aan de stof gebonden is, gebonden
warmte.
(wanten.

lateraal, ter zijde, zijdelings ; laterale verwanten, zijverLateraan, het paleis van een paus to Rome mast de Johanneskerk, de zetel van de regeering der R. K. kerk.

latereeren, bij rUen samentellen.
Laterna magica, tooverlantaren.
latet anguis in herba, er schuilt een adder onder 't gras.
Latifundium, groot-grondbezit.
Latijnzeil, driehoekig zeil, emmerzeil.
Latinisme, eigenaardige Latijnsche uitdrukking.
Latinist, kenner der Latijnsche taal.
Latiniteit, de Latijnsche taal of taalkunde.
Latitude, geographisehe breedte.
Latitudinairen, zedenleeraars, die als 't ware een ruim
geweten hebben, en het alzoo met recht, zedelijkheid
en godsdienst zoo nauw niet nemen.

Latitudinarisme, stelsel volgens hetwelk ieder zijn godsdienst kiezen kan.

Latoen, geel koper, messing.
Latomie, steeng-roeve ; vrijrnetselarij.
Lãtomus, stcenhouwer ; vrijmetselaar.
Latrinen, sekreet, bestekamer.
Latro, straatroover ; latrocinium, straatroof.
Latter-day Saints, de Mormonen.
Lotus, zijde, bladzUde, bladzijden-bedrag.
laudebel, loffelijk, prijzenswaard.
Laudanum, slaapwekkend, pijnstillend middel ; iemand I.
geven, hens bovenmate prijzen.
laudari a viro laudato, geprezen worden door iemand
die zelf geprezen is.

Lauditor temporis acti, lofredenaar van den ouden tied.
laudeeren, prijzen, luven.
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Laudes, lofzangen in de R. K. kerk. (belofte.
Laudum, ui'tspraak van een seheidsrechter ; (ook :) gelofte,
Laureaat, gelauwerde, bekroond dichter.
Laus DO, God lof ; (ook :) schuldrekening, maanbrief.
laute, heerlijk, prachtig.
Lava, stollen, die in vurig vloeienden staat uit de vulkanen worden geworpen en bij of koeling tot steen verharden.
Lavatarium, eng. Lavatory, waschbekken ; gelegenheid om
het toilet te maken.
laveeren, wasschen (eene teekening); bij tegenwind zigzagsgewijze opzeilen ; (ook :) dralen, belioedzaam voortgaan ; uitvluchten zoeken, geven eu nemen,schipperen.
Lavernênt, darnibespuiting, klisteer.
Lavendel, welriekend tuingewas, uit welks bloemen men
lavendel water, la vendelolie en lavendell'avenir, de toekomst. (g e e s t bereidt.
Lavine, Lawine, sneeuwval, sneeuwstorting (van een berg).
Lavis, gewasschen. teekening.
Lavoir, waSchbekken.
Law, wet ; lawyer, rechtsgeleerde.
Lawine, z. Lavine.
Lawn, grasvlakte, perk ; lawn-grass, grasveld voor bet
lawn-tennis, zeker eng. balspel in de open lucht.
lax, wijd ; los, slap ; niet streng in de zedenleer ; ongebonden.

Laxans, laxatief, buikzuiverend middel. (lasten.
laxeeren, afvoeren, de ontlasting bevorderen, afgaan, ontLaxisme, de zucht one de minst gestrenge zedenleer toe
te passen.

Laxist, voorstander van de miust gestrenge zedenleer.
Laxiteit, stipheid, losheid, nalatigheid.
Lizaret, kranken- of ziekenhuis, pesthuis.
Lazareni, straatgepeupel, bedelaars in Napels en op Sicilie.
lazarus, melaatsche, besmet met lazarij of lazarus-zeer ;
arm als Lazarus, straatarm.
lazuur, hemelsblauw, hoogblauw.
Lazuur, Lazuursteen, blauwsteen, kopererts van een
sehoone, boogblauwe kleur.

Lazzo, pl. lazzi, vernuftige zet, gevat antwoord, kwinkslag.
Leader, leider, hoofd ; inz. van eene politieke partij ;
leadership, leiding eener politieke partij.
leading article, vooropgaand, eerste of voornaamste ar-
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tikel of opstel in een dagblad, lioadartikel; leading articles, gangbare waren.
Leaf, bled ; pl. leaves.
Leaseholders, packers.
Lecon, les, oefeningsstuk.
Ldctie, voorlezing ; leernur, leertaak.
Lector, voorlezer ; biejleeraar op hoogeseholen en gymnasien ; lector benevole, lecteri benevolo, welwillende
lezer, aan den welwillenden lezer.

Lectoraat, post van lector.
Lectuur, bet lezen ; de belezenheid ; geschrift, bock.
Ldga, verbond, verbintenis, b y . lega pelska, Polenverbond.
legaal, wettig, rechtinatig, o y ereenkoinstig de bestaande
wetten.

Legaat, titel der ge y olmachtigden van de Roonische curie;
panselijk gezant of boodsehapper ; bestuurder eener legatie ; erfmaking, schenking bij nitersten wil.
legaliseeren, wettigen ; gereehtelUk bekrachtigen, geldig
in rechten waken.
Legaliteit, wettigheid.
Legataris, een b testament begiftigde, bijerfgenaam.
Legatie, panselUk gezantschap ; provincie van den voorm.
Kerkelijken Staat, onder een legaat staande.
Legator, schenker bij uitcrsten wil.
legeeren, aandeelen in eene nalatenscliap toewijzen, vermaken ; twee of meer nictalen door smelting met elkander vermengen.
Legeering, metaalmenging., allieersel, allooi.
Legênde, levensbeschrijving van een heilige; wondervertelsel, verdichting, sage; het omschrift eener munt of
medaille.
Legendarium, verzameling van heiligen-legenden.
vluchtig,
leger, legerement,
Legerete, lichtheid, vluchtigheid, lichtzinnigheid.
Loges, wetten (z. lex); bepaalde vcrgoeding ,of betaling
voor zekere werkzaamheden.
Legio, Legioen, groote schaar, onbepaalde menigte.
Legion d'honneur, legioen van eer (Fransche orde).
Legislatie, wetgeving, wetgevcnde macht.
legislatief, wetgevend.
Legislator, wetgever.
Legislatuur, wetgevende macht, wetgevend lichaam.
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Legist, wetkundige, inz. leeraar van 't wereldNke recht.
legitiem, wettelp, wettig ; edit, in echt geboren ; legi.
tieme portie, wettelijk erfdeel.
Legitimatie, echtverklaring ; volniachtserkenning.
legitimeeren, wettigen, voor echt verklaren.
Legitimisten, aanhangers der grondstelling, dat de vorstehjke waardigheid, evenals de andere private rechten, een erfelijk reclit is, onafliankelijk van den wil des
y olks ; (in Frankrijk :) aanhangers van de Bourbons of
vat. wijlen den graaf van Chambord (Hendrik V).
Legitimiteit, wettigheid, eerlijke geboorte. (dewijk XIV.
le grand monarque, le grand roi, de groote koning, LoLegua, Spaansche mijl.
Leitmotief, telkens wederkeerende muzikale phrase, kenmerkende melodic van een inuziekstuk.
Lemma, voorloopige stelling, leer- of hulpstelling.
Lendemain, de volgende dag.
lenitief, verzachtend.
lenticulair, lens- of linsvormig.
lento, langzaam ; — di motto, zeer langzaam.
Leo, de Leeuw (sterrenbeeld des dierenriems).
Lepidopterologie, vlinderkunde.
Ldpra, melaatschheid, leproosheid.
leproos, melaatsch, ruidig.
Leprezenhuis, bilis ter verzorging van melaatschen.
leptogrAphisch, fin en klein geschreven.
les affaires font les hommes, de zaken maken den man.
lesbische liefde, onnatuurlijke ontucht der vrouwen onder elkander.
Leschis, lichtgewapende ruiters (bij de Turken).
lese-majeste, gekwetste majesteit.
lesto, litipsch, vroolijk.
letaal, doodelijk ; letaliteit, doodelijkheid.
l'Etat c'est moi, de staat ben ik (gezegde van Lodew. XIV).
Lethargie, slaapzueht ; ongevoeligheid; zorgeloosheid.
lethargisch, slaapzuchtig; zorgeloos ; gevoelloos.
Lethe, (rivier der) vergetelheid.
Letten, boofdstam der bevolking van Lijfland.
Lettre, eng. letter, brief ; letter; — d'avis, bericht- of
adviesbrief; — d'affaires, brief over zaken, koopmansbrief; — de change, wissel, wisselbrief; —s de cachet, de beruchte heimelijke bevelen tot inheelitenis-
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neming, krachtens Welke een ieder naar willekeur door
de voormalige Bourbons van Frankrijk ingekerkerd of
naar de een of andere plaats verbannen kon worden.
Leucopathfe, bleekzucht. (Turkije.
Levant, het Oosten, Morgenland ; klein-Azie of Aziatisch
Levantine, Oostersche effen zijden stof.
Levdntisch, Leväntsch, Oostersch; Ievantsche koffie,
Arabische koffie.
Levänts, Levents, soldaten van de Turksche galeien.
Levee, heffing ; lichting; trek of slag in 't kaartspel ; I.
en masse, volksopstand, algemeene oproeping to waren.
leveeren (een protest), over een w issel gerechteluk een
protest laten opmaken,
Lever, morgenopwachting bij grooten en vorsteu.
Leverdncie, levering, aflevering.
(van waren voorziet.
Leverancier, leveraar, inz. wie het hof, het leger ens.
Leviathan, monsterachtig waterdier.
.
Leviet, lid van den stain Levi ; priester ; priesterhelper;
iemand de levieten lezen, hem scherp doorhalen.
leviter, lick, vluchtig.
Leviticus, 3de book van Moses (bevattende de voorschrifLevrier, hazewindhond. [ten voor de levieten).
Lex, wet; pl. leges, wetten, verordeningen.
lexicaal, op de wijze van een woordenboek.
Lexicograaf, woordenboekschrij ver.
Lexicon, woordenboek.
Lex non scripta. ongeschreven wet, gewoonterecht.
Lex scripta, de geschreven wet.
Lex talidnis, de wet der wedervergelding.
L'hombre, zeker fr. kaartspel, ()tuber.
Li, Chineesche afstandsmaat ; Chineesche kopermunt.
Liaison, verbintenis, inz. van rninnenden.
Linen, slingerplanten der keerkringslauden.
Liard, penning, oordje.
Lids, brievensnoer, bundel aaneengeregen papieren.
liasseeren, papieren aan een snoer of voter rOgen.
Libdtie, drank- of plengoffer der Ouden ; tegenwoordig :
drinkgelag.
Libel, klaagschrift, smeekschrift ; sehotschrift, smaadsch rift,
schimpschrift. (maker.
Libellist of Libelschrijver, schotschrijver, schimpschriftliberaal, onbevooroordeeld, edel van denk en handelwijs;
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ingenomen met de volksvrijhcid en een vrijen staatsvorm.
Liberaal, vr(jheidsvriend, voorstander der volksvrijheid.
Liberalisme vrijheidsmin, liefde voor vrije staatsvormen,
voor onbevangen denkbeelden in wetenschap, godsdienst
en staatkunde.
IiberalistisCh, minachtend gebruikt voor Liberaal.
Liberaliteit, onbevooroordeelde denk- en handelwijs ; milddadigheid.
LiberAtie. bevrijding, verlossing.
libereeren, ontlieffen, ontlasten. bevrijden.
Liberteit, (fr.) Liberte, vrijheid ; liberte et egalite, vrijheid en gelijkheid.
Libertin, liebtmis ; wildzang ; vrijgeest.
libertineeren, doordraaien, uitspatten, liederlijk leven.
liberum arbitrium, fr. libre arbitre, de vrije wil.
Libitum (ad, "mar), belie v en , w el ge v allen r goed v in den.
Libra. de weegschaal (sterrenbeeld des dierenriems).
Libraire, boekverkooper.
Librairie, boekwinkel.
Librätie, de waggeling, de slingerende beweging der mann.
libre, vrij ; 1. arbitre, vrije wil ; 1. penseur, vrijdenker.
Libretto, boekje, inz. operatekst. (teksten.
Librettist, vervaardiger van libretto's, schrijver van operaLibry, boekverzameling, stadsboekerij.
Licentia (z. Licentie); I. poetica, I. poetarum, dichterlijke vrijheid.
Licentiaat, een toegelatene, bevoegde, iemand, die de bevoegdbeid beeft verworven one doctor te worden en
zijne wetenschap (inz. theologie of rechtsgeleerdheid) uit
te oefcnen en te onderwijzen ; verg. baccalaureus.
Licentie, verlof, volmacht, vrijheid ; bewijs van vergunning, patent ; (ook .) ongebondenbeid, onbeschaamdheid,
uitspatting.
licentieeren, de vergunning of bevoegdheid geven ; ontslaan, afdanken, uit den dienst zenden.
licet, bet is geoorloofd.
Licitint, de nicest biedende.
LicitAtie, opbod, verkoop aan den meestbiedende.
liciteeren, veilen, bij opbod verkoopen of verhuren.
Licitum, veroorloofde zaak.
Lictor, bijlbundeldrager (in 't nude Rome).
nteren, verbinden, vereenigen.
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Lieu d'aisance, beetekamer.
Liede, Fransche rnijl, circa 41 kilometer.
Lieutenant, luitenant, plaatsbekleeder, officier, die in rang
op den kapitein volgt.

Lifeboat, reddingboot.
Life-preserver, stok met looden knop.
Liga, z. Ligue.
Ligament, band, verband, zwaebtel, windsel ; (bij lettergieter :) koppelletter (ff. fi, fl, fli, til).

Ligatuur, verbinding of raking der noten van de eene
maat in de andere ; verband, laatverband ; bet verbinden of verbandleggen ; onderbinding van cene ader of
een uitwas; de daartoe dienende draad ; band van een
bock ; koppelleder (z Ligament).
ligeeren, verbinden, vermengen, vereenigen.
Ligniet, bruinkool, aardharsig vergaan bout, naar stunkool gelijkende brandstof.
Ligoridnen, Ligoristen (of Redemptoristen), eene naar
die der Jezuieten gelijkende orde, door Alfonso de Ligorio in 1732 in Italie gestiebt en in alle landen verspreid (nit Pruisen verdreven).
Ligroine, vluclitige olie nit petroleum.
Ligue, verbond ; eedgenootsehap, samenspanning.
Liguisten, Ligisten, verbondenen, eedgenooten.
LigO§ter, een gewas, diet vaak tot lieggen wordt gebrnikt,
mondliout, keelkruid.
Likeur, fijne brandewijn, gekruide brandewijn, gebrand
water, geestrijke drank.
lilas, lila, lichtblauwe, roodachtige kleur.
Liliput, fabelaclitig laud, welks bewoners (de Liliputters)
zoo groot als een vinger zijn.
Limatie, bet vijlen, de vijling.
Limatuur, vWsel, vijistof.
Limbus, zoom, strook ; afgezonderde plants bij de bel voor
ongedoopt gestorven kinderen (naar de meening van
enkele R. K. godgel.)
Limiet, grens, sebeipaal ; hoogste bod, waartoe men gemachtigd is; grens van krediet.
beperking, begrenzing.
limitatief, beperkend.
Limited, beperkt; gew. verk. voor limited liability, met
beperkte verantwoordelijkbeid der aandeelhouders.
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limiteeren, begrenzen, nauwkeurig bepalen, voorsebrijven.
Limonade, citroenwater met suiker ; limonade a la glace,
ijs-lemonade; 1. gazeuse, schuimende limonade.
Linea, 101; lineaal, werktuig om lijnen to trekken,
lineair, lijn vormig.
Lineamenten, gelaatstrekken, bandlijnen.
Lingerie, linnengoed; linnenbandel.
Lingot, staaf, boor (van metaal).
Linguales, tongletters.
Linguist, taalkenner, taalgeleerde.
Linguistiek, taalgeleerdlicid.
Linie, streep, lijn ; evenachtslijn ; in slagorde staande
troepen ; staand leger ; geslacbtrecks.
lini#eren, lijnen trekken.
Linieschip, grootste snort van oorlogsscliip.
Linietroepen, geregelde staande troepen.
Liniment, vloeibare zalf of smeerniiddel.
Linoleum, kurktapijt nit waterdielit zeildoek, waarop ecn
massa bestaande nit gepulveriseerde Lurk en gekookte
lijnolie is aangebracht.
Lion, lcenw, ovcrdreven modelieertje, gemaakt toongever.
Lionne, gevierde vrouw uit de groote wcreld.
Liplappen, afstammelingen van Europeanen en inboorlingen op de eilanden Java en Sumatra.
Liquatie, vloeibaarmaking, smelting.
Liquescentie, bet vloeibaar worden.
liquet, bet blijkt, bet is duidelijk of klaar.
Liqueur, z. Likeur.
Liquidatie, vereffening, afrekening.
liquide, vloeibaar, fielder; bewezen, uitgemaakt.
liquideeren, klaar waken, bewijzen ; in orde brengen ;
afbetalen, vereffenen.
Liquiditeit, vloeibaarbeid; klaarlieid.
Liquor, drupvormige vloeistof, inz. wijngeest.
Lira, lire, Italiaansche munt van 100 centisimi = 1 franc.
Lis, strijd, twist, proees; betwiste zaak.
lisereeren, met snoeren bezetten.
Lisidre, lijst ; zelf kant, leiband ; zoom, rand.
l'istesso tempo, in de muziek hetzelfde tempo (wel
andere maat maar dezelfde beweging).
Litanie, smeekgebed of -gezang in de R. K. kerk ; (fig.)
langw ijlige klaebt.
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lite pendante, hangende het geschil.
Liter, kan of kop (10 maatjes).
Litera enz., z. Littera enz.
Lithochromie, Z. Chromolithographie.
Lithoglief, gravure op steen ; graieur op steen.
Lithoglyphiek, kunst om op steen te graveeren.
Lithograaf, steenschrijver, steenteekenaar ; steendrukker.
Lithographie, steenschrijf kunst, steenteekenkunst ; steendrukkunst. (drukken.
lithographeeren, op steen schrijven of teekenen; steenlithogrAphisch, de steenschrijf kunst of de steendrukkunst
betreffend, door steendrukkunst voortgebracht.
Lithotomie, de steensnijding, operatie van den steen.
Lithotomist, steensnjder, steenoperateur.
Lithotritie, fijnwrijven van den steen in de blaas.
Lits jumeaux, twee bij elkaar behoorende ledikanten elk
litigious, betwistbaar, (voor den persoon.
Litispendêntie,tijd, gedurende welken een proces liangend is.
Litoraal, Litorale, Littoraal, kustland, inz. bet aan Oostenrijk behoorend.,kustland langs de Adriatische zee,
het gebied van 'Priest.
Litotes, verkleining, eene redekunstige figuur, die schijnbaar verkleint one de zaak des te nicer te doen nitkomen be. niet kwaad, voor uitstekend.
litteraal, letterlUk.
litterair, letterkundig, wetenscliappelijk.
Littera scripta manet, de geschreven letter blijft.
Litterator (fr. Litterateur), letterkundige.
Litteratuur, gezamenlijke schrifteNke voortbrengselen van
den geest ; letterkande.
Litteromanie, overdreven schrijfzucht.
little, klein ; weinig.
Littirg, kerkdienaar.
Liturgie, kerkgebruik, kerkenorde; kerkformulier.
litürgisch, naar kerkgebruik, Nolgens het kerkvoorschrift.
livide, loodkleurig, blauwachtig; wangunstig.
Livraisdn, levering, aflevering.
Livre, als Fransche rekenmunt = de franc ; als Engelsche (here sterling, L. st.) =-7 12 gl.
Livrei, dienstkleeding, kennelijke bediendendracht.
Livre, boekje, aanteekenboekje, zakboekje,
Llama, Z. Lama (2de art.)
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Llinos, de ver uitgestrekte Zuid-Limerikaansche vlakten,
die nicest zonder boomen en heuvelen zijn.
Lloyd, Lloyd's, zeevaartmaatschappij; vergaderplaats van
de scheeps- en assurantie-Inakelaars der Londensche
beurs; kotfiehuis van Lloyd; ook in Oostenrijk is zulk
eene instelling, en wel te Triest; Lloyd's lijst, meowsblad voor handel en scheepvaart te Londen.
Lobby, voorkamer, vestibule van bet parlement.
locaal, plaatselijk, tot eene plaats behoorend; locale
kleur, eigenaardige en natuurlijke kleur van een voorvt erp in eene schildmj.
Locaal, ruimte, begrensde ruimte, zaal, kamer, gebouw,
plaatsgesteldheid.
(beperken.
Localisatie, plaatsaanwijzing ; beperking.
localiseeren, plaatselijk waken, binnen bepaalde grenzen
plaatsgesteldheid;
plaatsruimte,
plaats.
Localiteit,
Locanda, waning te huur.
Locataire, huurder, pachtcr.
Lock-out, werkstaking door de werkgevers, het gezamenlijke staken van 't werk in fabrieken enz. door de ondernemers.
loco allogato of I. citãto, ter aangehaalde plaats.
verlocomobiel, plaatsveranderend, vrtjbeweegNk;
plaatsbare, draagbare stoommachine.
Locom6tie, plaatsverandering, voortbeweging.
Locomotief, stoomwagen, stoomtrekker.
16co sigilla (L. S.), in plaats van zegel.
1.6cus commirnis (pl. Loci communes), gemeenplaats, dikwijls gebruikte uitdrukking, alledaagsch gezegde.
Loartie, uitdrukking, alledaagsch gezegde.
Loderein, verbastering van l'eau de la reine (z. Eau).
Loep, z. Loup.
Loeris, onnoozele, of wie zich als zoodanig houdt, ploert.
Logarithmen, verhoudingsgetallen, knnstgetallen ter verkorting van de vermenigvuldigingen, deelingen, machtverheffingen en worteltrekkingen.
Lege, cel, kijkvertrekje, schouwburgcel; vergadcrzaal der
vrijruetselaars; (ook :) tle gezaruenlijke leden vau zulk
eene loge.
Log y , LogOe, hij of zij, die ten huize van een ander als
gast verblijft houdt.
logeabel, bewoonbaar, wel ter bewoning ingericht.
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logeeren—Lowland

logeeren, huisvesten, wonen ; als gist zijn verblijf 'louden;
herb,. rgen.

LOgement, woning ; hcrberg. naelitverblijf voor reizigers.
Loggia, overdekte gang rondoni de bovenverdieping, galertj.
LOgica, denkbeeld, denkkunst, redeneerkunst. (pen.
Logies, huizing, nachtverbhjf, matrozenverblijf op salelOgisch, redencerkunstig, op redeneerkunde gegrond.

Logogrief, woordraadscl, letterraadsel.
Logos, a oord, rede; overlevering ; denkvermogen.
Loisir, vrije, ledige tijd; a loisir, op ziju gemak, zonder
haast.

Loke, Loki, de god der verwoesting bij de oude Noorsche
Loke, afdeeling van een kastje, vakje, hokje. (volken.
Loketkas, kas met vakkcn.
Lombard, LOmmerd, bank van leening, pandhuis.
longaniem. lankmoedig.
Longanimiteit, lankmoedigheid.
Longboat, de groote scheepsboot.
Longe, leireep, lange lijn voor de paardendressuur.
Longitude, lengte, geographische lengte.
longitudinaal, de lengte betrelfend ; in de lengterichting.
Loquaciteit, praatzucht, snapaelitigheid.
Lord, titel des hoogen adels in Engeland, zitting- en stem
hebbende in het Hoogerhuis.

Lord lieutenant, titel des studhouders of onderkonings
van Ierland.

Lord-mayor, eerste burgemeester van Louden.
Lordship, titel van een lord of hoog staatsbeambte.
Lorette, fijne boeleerster, dame der demi-monde,
lorgneeren, begluren ; door ootglazen bektjken.
Lorgne, tuurglas, zakkijkertje, tooneelkijker.
Losange, suit, scheefhoekig vierhant ; en L, ruitvormig
Lotto, LottospEl, nommer of getallenloterij.
Louange, lof, lofspraak, loftuiting.
Louis d'or, Fransche goudinunt, de nieuwe 9 gld.
et, ; de dubbele (na 1786)

32 gld. 80 et.

Loup, Loupe, bandvergrootglas.
Louvre, het mule koninkhjk paleis to Parijs.
Love, liefde ; lovelace, door zijn berninhjkheid y our het
vrouwelijkheid geslacht zeer gevaarlijk man, lovely, lief,
aardig.

Lowland, laagland.

Lowry—Lunch-tongue
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Lowry, open goederenwagen, lage spoorwegwagen met weimg of geen rand, lorrie.
LoxodroDm, Itjn van den sehuinsclien koers van een schip.
loyaal, rechtinatig, echt, getrouw, rond en eerlijk.
Lot aliteit, Loyauteit, getrouwheid, verknochtheid; rechtschapenheid, plichtniatigheid, gehoorzaaiuheid aan de wet.
Lubriciteit, grove ztenelukiteid.
lubriek, getl, zees wellustig, ontuchtig.
lucidus ordo, eene orde zoo klaar als de dag.
Limiter, lichtaaubrenger, morgenster, worst der duisternis;
(ook :) wrijfzwavelstokje, wrijfvuurhoutje.
lucratief, winstbelovend, winstaanbrengend.
Lucrum, winst, Iucri causa, nit winstbejag.
Lector et emdrgo, ik worstel en kom boven, ik ontworstel mrj aan de baren (wapcnomschrift op de vroegere
Zeeu wsehe duiten op sommige, die nog als ratiteit gezocht worden, nit schimp verandert in Luctor et ementor,
ik worstel en bezwijk),
Lucubrdtie, nachtwerk, nachtstudie. (ken.
lucubreeren, des nachts werken of studeeren, nachtbralucullisch, weelderig, overdadig (als Lucullus).
Luddieten, vernielers der machines (zoo geheeten naar
hun aanvoerder Luddi in Engeland).
LudificAtie, bespotting, fopperij.
ludificeeren, bespotten, beet hebben, foppen.
Ludimagister, schoolmeester.
hies venerea, venus ziekte, venerische ziekte.
Luggage, bagage.
lugiiber, treurig, somber, jantraerlijk, naar.
Luitenant, z. Lieutenant. (verstand.
Lumen milndi, licht der wer gild, wereldverlichter, groot
Lumieres, kennis, kundigheden.
lumineus, lichtend, fielder, klaar,
Luna, de man, Diana als godin der maan.
lunair, lundrisch, de maan betreffende.
Lunambulist, maanzieke, nachtwandelaar.
Lundrium, toestel om de beweging van de maan om de
aarde voor to stellen.
lunatiek, maanziek ; eigenzinnig, grillig.
Lunch, Luncheon, tweede (wartue) ontbijt tegen den middag, voor tu idda
Lunch-tongue, kleine tong in blik.

3 20

Lune de miel—M'

Lune de miel, wittebroodsweken.
Lunette oogglas, bril ; ooglap der paarden ; brilschans.
luniferm, halveniaanvormig.
l'Union fait la force, eendracht maakt macht.
Lupus in fdbula, als men van den drivel spreekt, is hij
niet ver weer of (ziet men zijn staart, z(jne horens,
rammelen z(jne pooten).

Luster, z. Lustrum.
Lustre, glans, pracht, kroonkandelaar; (ook ;) zekere glanzige fraaie stof.

Lustrum, tijdruinite van 5 jaren.
Lusus naturae, een speling der natuur.
luteeren, met kleefdeeg bestrzjken, en luchtdicht maken.
Littum, kleefdeeg.
Lux, licht.
Luxdtie, verrekking, verstniking.
Luxe, weelde, overdaad, prachtliefde ; overvloed.
luteeren, verrekken.
luxurious, wcelderig, overvloedig; ontuchtig.
Lyceum, geleerde school, gymnasium.
Lycopedium, wolfsklauw (eene mossoort) ; semen lycopodii, poeder van wolfsklauw, heksenmeel.
Lyncha, waterachtige stof in het bloed.
Lynch-law, Lynchwet, volkswraak zonder worm van proces,
eigenmachtig optreden van het y olk in N.-Amerika om
zonder rechterlijk onderzoek of vonnis misdadigers to
straffen.
(scherpziende ()Glen.
Lynx, los (scherpziend verscheurend dier); lynx-oogen,
Lyra, Tier, lyrisch, tot de Tier behoorende ; lyrisch dichter,
lierdichter, 'gevoeldichter ; lyrische podzie, dichtsoort,
welker inhoud de gewaarwordingen en hartstochtelijke
gemoedstoestanden des dichters uitdrukt (hymne, dithyrambe, ode, cantate enz )
Lyssa, dolheid, hondsdolheid.

M.
M. als Romeinsch getal 1000.
M' (voor Schotsche nainen)
mac, zoon van...

M. A. L.—machineeren
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M. A. L. = Mdgister artium liberalium (z. ald.)
m. c. = mio Onto (z. ald.)
M. D. = Medicine Doctor (z. ald.)
Mlle = Mademoiselle, Mejuifrouw.
m. m. = mutdtis mutdndis (z. ald.)
Mme = Madame, Mevrouw.
M. P. = member of parliament, lid van het Eng. parlement.
Mr. = Monsieur, Master, Mijnheer ; Meester als academische graad, b y . Mr. in de rechten, rechtsgeleerde
advocaat.
Mrs. = Messieurs, Mijnheeren, Mijne Ileeren ; (ook :)
Mistress, Mevrouw.

MS. = manuscript; MSS. = manuscripten.
Maarschalk, eig. paardenknecht, stalknecht ; oppertoezie-

ner over den hof- en krijgsstaat ; stafclrager, opziener
hij openbare plechtigheden. inzonderheid een vorstelijke
hofnieester; veldmaarschalk, opperveldheer.
Mac, zoon (vOor Schotsche namen) afgekort M'.
Macabre, danse macabre, doodendans, voorstelling van
den zoogenaamden doodendans inz. aan kerkhofsniuren.
macadamiseeren, (een weg) met klein gestooten granietkiezel of kalksteen bedekken (naar de handelwijae van
den Amerikaan Mac. Adam).
Macaroni (it. Maccheroni, pl.), meelreepen, deegdraden
(geliefde volksspijs in Italie).
macaronisch verzen, koddige verssoort, waarhij men de
woorden der eene taal naar de regels der andere (inz.
de Latijnsche) verbuigt b y . het bekende : non omnes
aunt kokki, kingos qui dragere messos, 't zijn al geen
koks, die lange messen dragen). (listige staatkunde.
Macchiavellisme, staatsleer van Macchiavel ; sluwe argMacedoine, uit velerlei groenten of vruchten samengestelde spijs ; (fig.) letterkundig allerlei.
Macerdtie, weeking, inbijting; (ook .) uitmergeling, afmatting, lichaamskwelling.
macereeren, laten weeken ; (ook :) afmatten, kwellen.
mache, gekauwd, geweekt, z. papier.
machinaal, werktuiglijk ; onnadenkend, volgens sleur.
Machindtie, kuiper0, weefsel van sluw berekende plannen.
Machine, kunstwerktuig; (fig.) kunstgrcep, list.
machineeren, iets kwaads bedenken, sluwe plannen op
het getouw zetten, kuiperijen maken.
TWAALPDB DAME.
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Machinerie—Magistraat

Machinerie, vervaardiging van machines ; inrichting van
machines, working, ineenvatting barer deelen; (ook :)

= machinatie.
(chine.
Machinist, kunstwerktuigmaker; bestuurder van de maMacis, foelie, muskaatbloesem.
Mackariboe, de Neste soort van kanaste r.
Mackintosh, waterdichte overjas of mantel.
Macon, metselaar ; vrijmetselaar.
Maconnerie, vrijmetselarij.
maconniek, de vrijmetsclarij betreffend. (lieidsleer.
Macrobiotiek, kunst tam bet leven to verlengen, gezondMaorologie, wijdloopig gesnap, woordenkraam.

matte animo! bond (goeden) cooed I
Macuba, fijne soort van snuiftabak.
Maculatuur, misdruk.
Madame, Mevrouw. Mademoiselle, Mejuffrouw.
Madonna, (eig. mtjne vrouwl de heilige Maagd, OnzeLieve-Vrouw.

Madras, stof uit zijde en katoen, dock van Madras.
Madrigal, klein zinrijk lyrisch gedicht.
Mfflander, kromming, boclit. [stroom Mmander).
maaandrisch, kronkclend, slingerend (als de vermaarde
Maecenas, vriend en besebermer van kunst en wetenschap.
MmOnides, bijnaam van Homerus (naar Meeonie, landschap in Lydie, dat men mode voor (n vaderland houdt).

madstOso, plechtig verheven, met waardigheid.
Maestro, meester, leermeester, muziekmeester.
ma foi ! op mijne eer ! waarachtig! voorwaar !
Magazijn, pakhuis, voorraadhuis ; groote winkel ; qdschrift voor een bepaald vak. (dige zondares.

Magdalena, berouwhebbende lichtzinnige vrouw, boetvaarMaggiordomo, opperhofmeester, hofmaarsehalk.
maggiore, grooter, surker.
Magie, tooverkunst, tooverij.
Magier, Oostersch geleerde, inz. sterrenkundige.
magisch, tooverkraclitig, betooverend.
Magister, meester, leermeester, inz. magister artium liberdlium (M. L. A.), meester der vrije kunsten, verg.
baccalaureus.
Magister dixit, de meester heeft het gezegd.
magistraal, meesterlijk ; hoofdzakelijk
Magistraat, overheidsambt ; stadsregeering.

Magistratuur—Maire
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MagistraIuur, overheidsambt, waardigheid van regeeringslid ; het openbaar gezag.

Magnaat, rijksgroote ; oud-adellUke in Hongarije en Polen.
Magna charta, z. Charta magna.
magnaniern, grootmoedig, verheven.
Magnanimiteit, grootmoedigheid, zielsarootheid.
Magneet, ijzersteen, zeilsteen (die ijzerhoudende nehmen
aan-, tot zich trekt).

Magneetriaald, mut den magneet bestreken naald, die vr‘j
draaiend, zich naar de noordpool richt.

Magnesia, bitteraarde.
magnetisch, aantrekkend, met niagneetkracht begaafd.
Magnetiseur, lnj, die door het (dierlijk) magnetisme genezing zoekt te bewerken.

Magnetisme, magnetische kracht en de toepassing daarvan.
Magnificat, naam van Maria's lofzang in de R. K. Kerk.
Magnificatie, pracht, beerlijkheid.
Magnifiek, prachtig, luisterrijk, kosthaar.
Magni loqw: ntie, grootspraak, hoogdravendheid.
Magyareq, oorspronkelijke naam der Hongaren.
Mahagenie- of Maheniehout, fijn, hruinrood, zeer hard
bout van den mabagoniehoom op de West-Indisehe
eilanden en in Zuid-Amerika.

Mehdi, de door de muzelmannen verwachte profeet.
Mahritten, Indisch y olk op het schicreiland aan deze
zijde van den Ganges.

Maidan, renbaan, inz. die te Constantinopel. (lid.
Maidenspeech, eerste rede, dehuut, b y . van een parlementsMail, valies ; rijdende post, brievenpost, inz. de post, die
de brieven naar en nit Indié overvoert, de landma i I,
overlandmail.

Mail-coach, groot rijtuig voor huitenpartijen met veer
vrije zitplaatsen buitenop, dat met een vierspan van
den bok met lange leidsels gemend wordt.

Main, hand ; a deux mains, voor twee harden ; a quatre
mains, voor vier handen ; main morte, eig. doode hand ,
onvervreemdbare grondeigendom.

Maine-wet, strenge wet op den verkoop van sterke ( 1 ranken
in 1844 in den staat Maine (V. S.) uitgevaardi,11.

mainteneeren, handhaven, in stand bonder , kmeren,
eene hijzit houden ; je maintiendrai, ik zal handln.ven,
Maire, gemeentehoofd, burgerneester.
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Mairie—malheureux

Mairie, ambt, waardigheid van maire ; gemeentehuis.
MaIs, Turksche tarwe, Turkscli koren.
Maison, huffs ; — de campagne, buitenplants, landbuis;
— de commerce, handelshuis ; — de plaisance, lusthof ; — de sante, ziekenhuis, inz. krankzinnigengesticbt ; — de vine, stadhuis, raadbuis.
Maitre, meester, beer, gebieder ; bans ; maitre d'armes,
scherrnmeester; — d'hotel, honneester.
Maitresse, rneesteres, vrouw des huizes ; matres, bijzit.
maitriseeren, den meester spelen, beheerschen.
Maizena, bereid fijn maismeel.
Majesteit, waardiglieid, hoogheid, heerlijkheid, titel der
gekroonde hoofden en brume gemalinnen.

majestueus, heerlijk, koninklijk, prachtig, verheven.
Majolica, vaatwerk uit fijne leernklei vervaardigd met
witte glazuur en kunstvaardig beschilderd.

Majoor, opperwachtmeester, bataljons-hoofd, officier in
rang tusschen kapitein en kolonel.

major, grootere; oudste van twee broeders (senior).
majoraat, voorrecht des oudsten eener famihe ; (ook:)
bezitting die aan den oudste eener famine toekonit.

Major domus, opperboftneester, hofmaarschalk.
Majorenniteit, meerderjarigheid, mondigheid.
Majoriteit, meerderheid (der steminen).
Malade, ziek ; maladie, ziekte ; — du pays, heiruwee.
Maladresse, onbandigheid, lompheid.
mala fide, arglistig, te kwader trouw.
Malaise, ongemak, onbehaaglijke toestand.
mala fide, te kwader tronw.
mal-i-propels, ten ontijde, ongelegen.
Malaria, de door moeraslucbt in Italiè, vooral in Rome's
omstreken, verwekte koorts.

malaxeeren, week, lenig waken (bv. harde stoffen in one).
Malbroek, z. Marlborough.
malcontent, ontevreden ; —en, rnisnoegden.
male, slecht.
Maledictie, vloek, verwensaing; (ook :) achterklap.
Malentendii, misverstand, misvatting.
Malfacon, misstand, :vat leelijk staat.
malgre, ongaarne, onvr)jwillig, ondanks, in weerwil van.
Malheur, ongeluk, rampspoed.
malheureux, ongelukkig ; ongelukkige.
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malhonnet, onbeleefd, on'oetameltjk ; sleellt.
Malice, boosheid, arglistigheid ; schalksche strcek,
malicious, boosaardig, verraderhjk ; moedwillig.
malls avibus, onder slechte voorteekenen.
Mlle, valies ; post, brievenpost.
malledbel, hamerbaar, smeedbaar.
Mal' occhio of jettatura, de booze blik, de gewaande
gave van sontmige menschen (jettatore) om door bun
kwaad oog anderen ongeluk aan te brengen.

malprepre, onzindeltjk, morsig. (ridden.
Maltdser, inwoner van bet eiland Malta ; ook = MaltezerMalthusianisme, de leer dat de aanwas der bevolking van
staatswege moet bevel kt worden ; streven om weinig
(kinderen te krijgen.
maltraiteeren, mishandelen.
malum malo proximum, een ongeluk komt zelden ahem.
Malveillance, kwaadwilligheid, kwalijkgezindheid.
malveillant, kwalijkgczind.
Malversdtie, ontrouwe waarneming van een post.
malverseeren, zijn post niet eerlijk waarnemen, gelden
onderslaan of verdonkereruanen.

Malzexträct, moutextract, soort gezondheidsbier.
Mama, ntoeder ; (iron) deftige, hjvige vrouw.
Mameliik, Mammeliik, een uit christen-ouders geboren,
in den MoharnmedLanschen godsdienst opgebrachte slaafen lijfwachter van den Egyptischen sultan ; afvallige,
geloofsverzaker, r en e g a a t. (Mej uffrouw.
Mammezel of Mamzel, samentrekking van Mademoiselle,
Mammon, geldgod, aardsche goederen en rijkdommen.
Mdmmouth, ontzaglijk landdier uit de voorwereld.

Mama' z Mammezel.
Manager, bestuurder, inz. tooneelopziener, regisseur.
[chester).
mancAndo, allengs afnemende.
Manchester, katoentluweel (naar de Engelsche stad ManManchesterschool of -partij, de vrijhandelspartiej.
Manchetten, handlubben ; manchetten-koorts, kruitkoorts,
soldatenlatheid; manchetten hebben, bang zijn.
Mancipdtie, overgaaf eener zaak als eigendom.
Wilco, gebrek, tekort bij koopwaren.
Mandaat, bevel, last, volmacht, lastbrief. (appel uit Malta.
Mandarijn, ieder staatsbeambte in China; soort kleine sinaasMandatáris, lasthebber, gevolniachtigd, zaakvoerder.
Mandat imperatif, bindende opdracht, waardor de afge-
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Mandator—Manor

vaardigde voor elk bijzonder geval bij ago votnin gebonden is.
Mandator, Mandant, last-, volmaelitgever.
Mandement, nicer vermanende dan gebiedende bepaling
of beseliikking, herderlijke brief.
Mandoline, kleine hit met vier snaren.
Manducatie, het kauwen of eten.
Manege rijsehool, rtjkunst ; listige handelwijze.
Manes, zielen der afgestorvenen, sell known der overledenen.
Maneuvre, maneuvreeren, z. Manoeuvre, manceuvreeren.
Mangaan, bruinsteen-metaal (zeer bros en inoellijk te smelten metaal.
manidbel, handelbaar, lenig ; (fig.) gezeg1P.
Manichmer, ketter in de cerste ohristenkerk ; (ook wel
iron. voor :) eel; onstuimig maner.
Manie, audit, overdreven neiging ; verstandsverbijstering.
Manier. liandelwijs, levenswijs ; kunstgreep, gemaaktheid.
Manifest, openlijke bekendmaking, verklaring van een
vorst of een staat over eene staatsaangelegenheid, een
staatssclirijven; (ook :) N erdedigingsgeschriften.
Manifestatie, bekendmaking ; opening of blootlegging van
een voornemen, opt. nbare vertooning om opzien te baren, indruk te maken.
manifesteeren, openbaren, bekend maken, kond doen.
Manilla, tabak van 't Philippijnsehe eiland Manilla.
Manille, tweede troef in bet omberspel, quadrillespel
soortgelijke kaartspelen.
Mania, broodwortel, cassave.
Manipuletie, kunstmatige behandeling of aanwending der
noodige handgrepen ; betasting.
manipuleeren, behandelen, betasten, bestrijken.
Mannequin, ledepop ; onzelfstandig mensch.
Mannequinage, beeldbouwwerk aan gebouwen.
Manoeuvre, modeling, bandgreep ; kunstmatige besturing
van een scliip, van krijgsvolk ; krijgsoefening; slinksae wegen, listen en lagen.
manoeuvreerer, oefeningen 'louden (bij vloten, legers) ;
maatregelen nemen.
Man of war, krijgsman ; norlogssellip.
Manometer, manoscoop, werktuig om de dielitheid den
luclit te weten.
Manor, manoir, riddcrgoed, landgoed.

ManquemOnt—Marechal
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Manquement, gebrek, nalatigheid, fout, verzien.
manqueeren, feller], te kort korner], in gebreke blij van,
nalaten ; zijne betahngen stake; failliet

Mansarde, gebroken dak ; dakkamertje.
Mansion-house, arnbteltike woning van den lord-mayor
te Londen.

Mantille, vrouwenmanteltje.
Manuaal, bandboek, dagboek ; toetsenrij,
manu armata, gewapenderhand.
Manudirctie, liandleiding, aan vvijzing.
Manufactüren, hand-, k unstvoortbrengsels, inz. van zijde,
katoen, linnen, wol ; minufacturier, Hie zulke voorwerpen maakt, verkoopt.

Manufactuur, werkplaats, waar hand- of kunstvoortbrcngselen in menigte vervaardigd worden.

Manumissie, vrijlating van een slaaf of lijfeigene.
manu prepria, met eigen hand (geselireven).
Manuscript tM. S.), bandschrift, gesebreven bock,
Mappe, omslag ; teeken- of brieventasch.
mappeeren, landkaarten teekenen.
(borsten.
Mappemonde, wereldkaart ; (iron.) groote, voile vrouwen,
Maraboet, mohammcdaansch vroom kluizenaar.
Maraboe-vederen, seboone, donsachtige veeren tot sieraad
op daineshoeden.

Marasquin, Maraskino, fine brandewijn, getrokken op
tijngestooten paten van zure kersen.

Maraudeur, a. Marodeur.
Marbles, rnarmeren voorwerpen, kunstwerken uit manner.
marcando, marcato, met nadrnk.
Marchand, kooprnan ; bandelaar ; — de modes, manu,
facturier, modebandelaar; — tailleur, kleeriaaker die
tevens stoffen verkoopt.

marchandeeren, hanael drijven ; Bingen; ook dralen.
Marchandise, koopwaar.
Marche, markt ; marktprijs; koop.
marcheeren, te voet gaa; op soldatenwijs oprukken.
Marche funebre, doodenmarsch.
Marchese, in Italie marktgraaf of het Fransche Marquis.
Marcipein, (gewoonlijk Marsepein), suikerbroodje ; gebali
uit aroandelen en suiker.
Mardi gras, vastenavonddinsdatt„
MareChal; maarsehalk„
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Marechaussee—Manit

Marechaussee, veiligheidswacht to paard, rijdende veldwachter, politie-ruiter.

Maremmen, ongezonde en moerassige oorden in Italie.
Margarine, kunstbotcr uit vetstoffen.
Marge, rand (van een boek, oorkonde enz.)
marginate aanrnerkingen, randaannierkingen.
margineeren, act een mitten rand voorzien, omranden ;
op den rand aanteekenen.

Mariage, huwelijk; p eer en vrouw (in 't kaartspel) ;
huwelijk uit berekcning
—deraison,m.cve
van voordeel ; m -d'amour, huwelijk uit liefde.
marinade, gekruide pekelsaus tot inmaking van skzen ;
de daarin gelegde spijs zelve.

Marine, zeewezen ; zeemacht.
marineeren, in marinade inleggen of inmaken.
Mari n ier, zeesoldaat.
Marinisme, de gekunstelde schrijfwijze van den Ital. dichter Marini (gest. 1625).

Mariondtten, draad- of ledepoppen ; poppenspel.
maritaal, mannehjk, wat den man toekomt.
maritiem, tot de zee behoorende.
Mark, merkteeken; grens ; gewichtseenheid voor good,
zilver en edelgesteenten ; Duitsche rijksmunt = 60 cts.

markeeren, z marqueeren.
Market, markt.
Marketdnter Marketenster, zoetelaar, zoetelaarster (die
dan de soldaten ververschingen verkoopt, veld- of legerkraamster).

Markeur (Marqueur), teller 14 't biljart oppasser.
Markies (Marquis), Markiezin (Marquise), in Frankrijk
en

Engeland de titel van den tweeden adellijken rang.

Marlborough, beroemd Fransch volkslied op den grooten
Engelschen veldheer van lien naam; de marschwijs
van dat lied (doorgaans samengetrokken tot M a 1bro ek).
Marti, licht, gaasachig weefsel, halfzijden stof.
Marmelkle, gesuikerd verdikt vruchteusap, ooftmoes.
Markle, plundering, strooppartij.
marodeeren, heimelijk plunderend rondzwerven.
Marodeur, achterblijver, landlooper, plunderaar.
Marokijn, gekleurd bokke- of geiteleder.
Mardt, narrenkap; stokpaardje.

marquAnt—masseeren
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marqudnt, in 't oog vallend, nitstekend.
Marque, merk, berinneringsteeken ; speelmerk.
marqueeren, rnerken, stempelen ; op- of aanscl:rijven.
Marqueterie, ingelegd werk van gekleurd. bout.
Marquis, z. Markies, Marquise, z. Markies; (ook:) linnen zonnescberm; linnen overdekkin g eener officierstent; dames-parasol, die naar welgevallen rechtop of
schuins kan opgezet worden; snort van groote, smakeMarronen, groote, edele kastanjes. (liejke peer.
Marrons, groote, rondo bnarkrullen als vrouwentooi.
Mars, de kr*sgod, eene der planeten ; (fig.) de oorlog;
(het ijzer.
marsch! voorwaarts ! voort! wcg!
Marsch, krijgs- of legeroptoclit ; dagreis to voet.
Mdrschland, laag gelegen moerassig en vet land.
Mdrschroute, reisweg, richting van den tocht.
Marseillaise, Fransch patriottisch krijgslied van 1792.

Marsepein, z. Marcipein.
martiaal, krijgshaftig, strijdbaar.
Martyrologie, f. gesebiedenis der martelaren.
Maryland, bekende tabakssoort uit de gclijknamige landstreek der Vereenigde Staten.

Mascar6n, groteske kop aan fonteinen, deuren enz.
masculinum, mannclijk ; Masculinum, mannelijk geslachi
der naarnwoorden ; masculini generis, van bet manne.•
lijk geslacht.

Maskerdde, gemaskerd bal, mommendans.
Masker (fr. Masque). mom, mornaangezicbt; vermomd
persoon ; voorwendsel, uitvlucht.

maskeeren, bedekken, verbergen, bet uitzicht benernen ;
(fig.) bewimpelen, bemantelen, verbloemen.

mdskeren, een masker voordoen, vermommen, verkleeden.
Mason, metselaar.
Massa, hoop, menigte ; stof klomp ; bet gebeel, alles bij-

eengenomen; (ook:) gezamenlijke boedel van iemand,
die failliet of bankroet is (Massa concurrens); (in de
negertaal:) meester.
Massacre, gruwelmoord, nedersabeling, bloedbad.
massacreeren, nederhouwen, afmaken, een bloedbad aanrichten.
masseeren, bet lichaam na het had op Oestersebe wijze
wrijven, drukken, kneden euz. i wie djt verricht beet
Masseur,
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Massief—Matinee

Massief, (van gebouwen :) sterk, vast, uit muurwerk bestaande ; (van metalen :) dick t, vol, niet hol ; (van menschen :) prof, row, onbelionwen, plump.
Master. beer, mijnbeer ; nicester, bans; bestuurder, boofd,
opzieliter; eigenaar, kapitein van een koopvaarthjschip ;
leernieester, schoolmeester; (ook, als beleefdbeidstitel :)
mijnbeer, (afgekort Mr.); jongeheer (z. Messieurs).
Masticatie, bet kauwen.
Mastik. zekere gum ; stofverf ; kleefdeeg.
Mastodon, ondergegane diersoort der voorwereld.
Mastupratie, Masturbdtie, zelf bevlekking.
Masinka, Poolsebe nationale daus in 8 maat.
Matador, doodslager, slierendooder in Spauje; uitstekend
man, eerste bans ; een der hoogste troeven in 't kaartspel.
Matambre, pocher, snoever.
Match, weddenseltap, wedren, wedloop, wedstrijd.
Matelote, matrozenkost; ftp'kjs van tot ragout gekookte
visch met coot, peper, uien, wijn enz.
Mater, nioeder, moederkerk ; (ook :)moerseltroef; — dolorosa, de moeder der smarten (van den gekruisigde).
Materialen, het materiaal, materieel, de rune stof tot
eenig werk, bouwstoffen; bestanddeelen ; het materieel,
het gesebut.
Materialisme, stelsel, dat alles als stoflelijk beschouwt en
een geest'elijk bestaan ontkent.
Materialist, aaultanger van 't materialisme, van de stelling: al wat bestaut is stof; (in Duitschland ook :) ban,
delaar in kruider)jen, specerijen.
Materialiteit, stoffeltjklteid, eigenseliap der stof.
Materia medica, geneesmiddelen.
Materie, stof, grondstof ; onderwerp ; (ook :) etter.
materieel, iteltanielijk, stoffeltjk; wezenlijk, zakelijk (a. ook
onder Materialen).
Materniteit, moederseliap.
Maternum, moederlijk erfdeel.
Mathemdticus, wiskunstenaar, meetkundige.
Mathematiek, wiskunde, nanwkeurige wetenseliappen.
mathemdtisch, wiskunstig; overtuigend, uitgentaakt.
Mathesis = -Mathematiek.
Matieres premieres, grondstoffen.
Matinee, morgentijd, voormiddag, voormiddag-bijeenkomst
m. musicale, muziekpartij in den voormiddag,

Matines—MedaillOn
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Matines, (bij de R. K ) vroegmetten.
matineus, vroeg opstaand, gewoon aan vroeg-opstaan.
liefje (maitresse).
Matres, kleinkinderschoolliondster;
matriculaire bijdragen, bijdragen welke iedere Duitsche
Staat 'mar vermogen moet geven aan de algerneene
rijksschatkist.
Matrijs, metaalmoeder, koperen vorm, door het inslaan
van den stempel ontstaan.
Matrimenium, echt, huwelijk ; huwelijksleven.
Matrene, Rom. dame, deftige bedaagde vrouw,
matteeren, mat dof waken, w it koken.
Maturiteit, rijpheid, volwassenheid.
Mausoleum, praalgraf, eeretombe.
maussdde, morsig, slordig ; inz. knorrig, gemelijk.
mauvaise honte,valsehe schaamte, overmatige beschroomd(heid.
mauvais gout, slechte smack.
mauvais plaisant, flauwe of Qngepaste grappenmaker.
mauvais sujet, lichtmis, doorbrenger.
Ma y ors, de krijgsgod Mars.
maximaal, een maximum uitmakende.
Maxime, grondstelling, grondregel; leerspreuk; hepaalde
meening.
Maximum, bet hoogste, grootste ; de hooge prijs.
Mayonnaise, koud vleesch of visa met cen soort eiersaus.
Mayor, burgemeester (z. Lordlnayor).
Mazagran, koffie met selters- of suikerwater en wat
keur of cognac (in een glas vGorgediend).
Mazette, slecht paard, knol ; slechte speler, kruk.
mijne schuld, door mijn toedoen.
mea
Meander, meandrisch, z. Maednder, mmandrisch.
Meat, vleesch.
Mechdnica, bewegingsleer ; werktuigkunde.
Mechdnicus, werktuigkundige ; bandwerksman.
Mechaniek, inrichting, samenstelling der machines.
mechdnisch, werktuigkunstig; handwerkmatig; zonder
nadenken (be. jets verrichten).
Mechanisme, inwendige samenstelling van een werktuig,
drijfwerk; bewerktuiging.
mechdnt, boos, slecht.
Mecompte, misrekening, vergissing.
Medaille, gedenkpenning; eerepenuing.
MedaillOn, groote gedenkpenning; lijstje, ring om el
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schilderstnkjes, portrettcn, naamcijfers enc. in to plaatsen.

mediaan, middelgroot, middelmatig (inz. van papier).
Mediaan, druklcttersoort tusschen augustijn en dessendiaan ; dubbele m., lettersoort tusschen dubbele augustijn en dubbele dessendiaan.

mediair, middelst, in 't midden zijnde.
Medianotte, Medianoche, middernachtelijk feest.
Mediateur, middelpersoon, berniddelaar, scheidsman.
Mediatie, betniddeling, tussehenkomst ; voorspraak.
mediatief, bemiddelend.
mediatiseeren, middelbaar waken, een vroeger onmiddelbaren souvereinen vorst in een middelbaren of afhankelijken veranderen.

mediatOrisch, bemiddelend, door bemiddeling; verzoenend.
Medicament, artsenij. geneesmiddel.
Medicijn, geneesmiddel ; Medicijnen, artsenijkunde, geneeskunde. (nen behoorende•

medicinaal, genecskundig ; geneeskrachtig ; tot de artseMedicinffl Doctor, z. Mddicus.
medicineeren, artsenij innenien.
Medicus, Medicine Doctor (M. D.), geneesheer.
medio, in medio, in 't midden ; m. Juni in 't midden van
Juni, half Juni.

mediocre, middelmatig.
Mediocriteit, middelmatigheid, juiste midden, middelweg.
medio tutissima ibis, de middelweg gnat het veiligst.
Medisance, kwaadsprekendheid, achterklap.
mddisch, tot de geneeskunde behoorend.
Meditãtie, overpeiuzing, bespiegeling.
mediteeren, bepeinzen, wikken en wegen ; stille gebeden
of vrome bespiegelingen houden.

mediterraan, middellandsch.
Meharl, Afrikaansche snelloopende drornedaris.
Medium; middel middelstof ; hulpmiddel ; persoon (gew.
vrouwspersoon), die beweert (door somnambulisme) als
bemiddelaarster op te treden tusschen haar medemenschen en de geesten der afgestorvenen, om alzoo eene
gedachtenwisseling te houden z. Spiritist
MedOsahoofd, hoofd van Medusa (eene der drie Gorgonen z. ald.); (fig.) afgrijsel(jk, schrikbarend voorwerp.
Meeting, vergadering, bijeenkomst ; meeting-house, vergaderhuis, bedehuis van een godsdienstiu genootschap.

Megera—Memorie
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Megera, naam van eene der 3 Furièn, helsche furie ;
(fig.) hoosaardig wijf.

me judice, naar mijne meening, mij dunkt.
Melancholie, zwaarmoedigbeid, droefgeestigheid.
melancholiek of melanchalisch, zwartgallig, zwaarmoedig.
Melachalicus, zwaarmoedig mensch.
Melange, mengsel; mengelwerk.
Melaniet, zwarte granaat, ijzer-granaat ; ook een zwarte
harde massa nit gummi (voor kettingen, kamnien, enz.)

Melasse suikersap, suikerstroop. (denstrijd.
Melee, strijdgewoel, bandgemeenschap (ook :) heftige woormêleeren, mengen, vermengen ; zich met lets m., ziell met
lets bemoeien.

(steenkool en salpeterzuur.

Meliniet, een onlangs uitgevonden ontploffingsmiddel uit
Melioratie, verbeterrng ; melioreeren, verbeteren.
Melis, suikerbrood ; (melissuiker) halffijne broodsuiker
(minder dan raffinade).

Melisse, bijenkruid, honigbloem, citroenkruid.
Melodie, zangwijs, toongang ; welluidendheid.
melodious, melddisch, welluidend, zoetklinkend, liefelijk,
zangerig.

Melodrama, tooneelspel, bij intervallen begeleid door muziek, en waarbij dan de woorden enkel gesproken, niet
gezongen worden.

Melomanie, overdreven zucht voor de toonkunst.
Melos, gezang, lied.
Melotypie, notendruk door middel van letters.
Melpomene, de muze van het treurspel.
Membranen, teedere huiden, vliezen.
Membrum honorarium, eerelid.
memento ! gedenk ! — marl, gedenk to sterven ; Memento,
herinnering, gedachtenisteeken.

Mamoire, z. Memorie.
Mamoires, gedenkschriften.
memordbel, gedenkwaardig.
Memorabilia, gedenkwaardige zaken.
Memorandum, herinneringsboek, gedenkboek.
Memoriaal, herinneringsgeschrift; verzoekschrift, ingeleverd stuk ; aanteeken- of herinneringsboek der kooplieden (waaruit de posten van 't journaal worden opgemaakt).
Memorie (fr. memoire), nadenken ; geheugen, herinne-
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ringsvermogen ; - herinnerings- of gedenkschrift; schrif=
telijke ontvouwing, openlegging.

memorideren memoriseeren, van buitenleeren.
Menage, huishouding ; spaarzaanihcid, buishoudelijkbeid ;
getneeuschap van disch en woning ; (ook :) soldatenspijs ;

menage-ketels, spijsketel der soldaten.
menageeren, onttien, met verscliooning behandelen huishoudelijk met jets te work gaan ; zich m , 'Lich m itigen,
zich in acht nemen. (behandeling.

Menagemênt, verschooning. gematigdlieid, voorzichtige
Menagere, huishoudster, huistnoeder.
Menagerie, diergaarde ; (ook :) beestenspel.
menageus, huisTioudelijk, spaarzaam ; set onzichtigheid.
Mendchmen, vol t,raakt op elkaar geljkende tweelingbroeders, evenbeelden.

Mende, heitnehjke list, sluwe kunstgreep, kwade praktijken.
Menestreel, dienaar en begeleider der vroegere troubadours.
Mene thekel of volledig Mene mene thekel upharsin, gib
zijt geteld, gewogen en te field bevonden (onheilspellende
woorden volgens Daniel 5).
Menie, rood loodoxyde, als verfstof gebruikt, loodvermiljoen, loodcinnaber.
Meniscus, maanglas, maan (glas dat op de eene zijde bol
en op de andere hol geslepen is).
Mennoniet, (pop). Menist, doopsgezinde ; menistenbruiloft, (iron.) ruining van eene sekreetput ; menistenstreek, fijne, vrome list; menisten-waarheid, halve waarheld.
Mensa, tafel ; — Domini. de tafel des Heeren.
Mdnsa et tdro, van tafel en bed.
Mense medio, in bet midden der maand.
Mdnsis, maand ejirsdem m., van dezelfde maand.
Mens sana in corpore sano, den gezonde ziel in den gezond lichaam.
Menstrudtie, maandelijksebe zuivering der vrouwen,
maandstonden (menstrua, menses).
menstrueeren, de maandstonden krijgen of bebben.
Mensurabiliteit, meetbaarheid.
Mensuur, mast; tijdmaat ; de afgerneten afstand tusschen
de beide strijdenden (bp den tweegevecht).
mentaal, in den geest, in de gedachte, inuerlp.
mente captus, stumpzinnig, krankziunig.

Mêntie—Mesalliance
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Mêntie, vermelding; gewag.
mentioneeren, vertuelden, gedenken, aanvoeren.
Mention honorable, eervolle vermelding.
Mentor, leidsman en raadgever ; bejaard en wijs opvoe•
der van een Jong mensch.

menue dépense, kleine nitgave.
Menu, tafellijst, spijsNst, opgave van 't geen er bij een
maaltijd achtereenvolgens op den diselt zal komen.

Menuk, langzanie, afgemeten, atatige dans.
menus plaisirs, zakgeld.
meo periculo, op mijn eigen gevaar.
Mephistopheles, de booze vijand, de duivel, satan.
Mephitis, stiklucht, door koolzuur enz. verontreinigde
lucht.

Mephitisch, stinkend, verstikkend, stikluebt bevattend.
Mepris, verachting.
Meprise, misvatting, dwaling, misverstand, abuts.
mercantiel, mercantieel, den halide' betreffend,
mercenair, loon-, baatzuchtig, eigenbatig ; veil.
Mercenair, huurling, loonbediende ; daglooner.
Mercerie, kramerij.
Merchant, koopman.
merci ! dank ! lieb dank ! dank je t
MercurVale, berispiug, verwijt.
Mercurialien, mercuriale middelen, kwikmiddelen, artsenijen met kwik.

Merarius, afgek. Mercuur, de koopgod, tevens god der
dieven en bode der goden ; zekere planeet ; kwik.

Meridiaan, middageirkel ; hoogste graad, top,
meridionaal, zuidelijk.
Merinos, Spaansche schapen met zeer fijne wol ; (ook :)
gekeperde stof van kamwol.

Merite, verdienste ; de merites eener zaak, bet gewicht,
de waarde daarvan.

meriteeren, verdienen, waard zijn, zielt verdienstel 0: maken.
merum jus, uitdrukkelijk recta ; mero jare, naar zuiver
Merveille, wonder, wonderwerk. (recta.
merveilleus, wonderbaarhjk ; onvergelijkelijk.
Merveilleuse, vrouwelijke dracht uit de t;jd der fr. revolutie (nabootsing van het grieksch costuum met grooten
wijduitstaanden rok).

Mesalliance, ongehjk huwclijk, wauverbintenis,
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mesallieeren—Metaphoor

mesallieeren (zich), een ongelijk huwelijk aangaan, beneden zijn stand trouwen.

Mesmerisme, dierlijk magnetisme.
Mesquinerie, vrekkigbeid, bekrompenheid.
Mess, pmeenschappelijke tafel, inz. officierstafel.
messa (di) voce, (fr. mise de voix), bet langzaam aanzwellen of a fnemen van een toon bij bet zingen.

Message, boodschap ; messager, bode, boodschapper.
Messagerie, bjzondere in ricking tot vervoer van reizigers en goederen, inz. in Frankrijk en Belgiè ; ',mean
of kantoor van zoodanigen dienst.

Messalina, schaamtelooze, wulpsche vorstin of vrouw.
Messenger, bode.
Messidde, Klopstock's heldendicht op den Messias.
Messias, gezalfde, verwachte Verlosser.
Messidor, oogstmaand, de lode Fr.-republikeinsche maancl
(19 Juoi-18 Juli).

Messieurs, (pl. van 't fr. Monsieur, ook bij de Engelschen
in gebruik en dan bij afkorting geschreven Messrs),
1Nulieeren, Mijne Heeren.

Mestiezen, afstarnmelingen van Europeanen en Indianen
(Imerikanen), kleurlingen.

mesto, mestoso, treurig.
mesurabel, meetbaar.
MesCire, maat ; niaatregel, voorzorg.
Metachronisme = Anachronisme.
Metacritiek, beoordeeling van eene beoordeeling.
Metalliek, metaalachtig.
Metallieken, staatsschuldbrieven, die op metaal, op zilver
luiden, die in zilver en uiet in papier aflosbaar zijn.

Metallisdtie, metaalvorming, het ontstaan der ertsen.
metellisch, metaal of erts bevattende.
Metallochemie, scheikunde der ertsen.
Metallolden, op metaal gelpende lichamen.
Metallotechniek, ijzerbouwkunst.
Metallotherapie, genezing van nerveuse verlamming door
oplegging van metalen platen.

Metallurgie, wetenschap der metaalsmelterijen ; scheikunst
der ertsen ; (in 't alg.:) mijn- of bergwerkkunde.
Metamorphose. gedaanteverwisseling.
metamorphoseeren, van gedaante veranderen, herscheppen.
Metaphoor, gelijkenis, beeld, figuurlijke uitdrukkiug.

metaphOrisch—Metrotomie
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fign
metaphOrisch, zinnebeeldig, o verdrachtel
Metaphrdse, verklarende overzetting, omschrijving.
Metaphysiek, Metaphysica, bovennatuurkunde.
Metapolitiek, wetenschap der zuivere wijsgeerige staatsleer.
Metastase, verplaatsing eener ziektestof van het eene lichaamsdeel 'mar het andere.
Metathesis, omzetting, verplaatsing inz. verzetting van
Metempsychose, zielsverhuizing. (letters.
Meteoor, luchtverschijnsel, luchtteeken.
Meteorologie, leer der luchtverschrjuselen, weerkunde.
Meteoroloog, weerbesehouwer, waarnemer of kenner der
luchtverschijnselen.
Meteoroscoop, werktuig om de lengten en breedten van
de plaatsen op aarde to bepalen ; (ook :) weerwijzer.

Meter, z. Gazometer.
Meter (fr. Metre), el, grondslag, van 't nietrieke stelsel

der maten en gewieliten een tienruillioenste deel
van 't noordelijke meridman-quadrant des aardbols), de
(nieuwe) el in Frankrijk, Belgi6, Nederland, Saksen,
Griekenland enz. (en thans in alle beschaafde landen).
MethOde, wijze of manier, handelwijze ; leerwijze.
Methodiek, voordrachtsleer, ontwikkeling of voorstelling
der leerwijze ; (ook :) methodologie geheeten.
methodisch, planmatig, geregeld, ordeldk.
Methodisten, dwepende christen-seete in Engeland.

Methodologie, z. Methodiek.
meticuleus, vreesachtig,, schroomvallig.
Metier, handwerk, handteering; y ak ; weefstoel, getouw.
Metonymie, overnoeruing b y . g r ij z e 11 a r en voor o u.der do m (eene redekunstige figuur).

Metre, z. Meter.
Metriek, leer, kenuis van den versbouw.
metriek, metrisch, wat tot den meter behoort; (ook:)
in verzen, in gebonden

Metronome, zangmaat-meter.
MetropOle, Metropolis, eig. moederstad ; hoofdstad, zetel
van een aartsbissehop ; wereldstad, zeer groote stall,
die als 't ware eene wereld op zichzelve uitmaakt.
Metropolitaan, Metropoliet, aartsbisschop.
metropolitaansch, aartsbissehoppelijk.
Metroscoop, moederspiegel.
Metrotomie, keizersnede (onnatuurlijke verlossing).
TWAALFDE DRUK.
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Metrum, maat, versmaat.
Metteur en pages, opmaker (in drukkerijen), zetter die de
stukken in kolommen en vormen schikt.

Mettray, landbouw- en strafkolonie voor verwaarloosde
Meubelen, huisraad; roerende have. (knapen.
meub(i)leeren, met huisraad voorzien.
meum et tilum, het mijn en dijn ; de eigenbaat.
Meute, koppel jachthonden.
mezza voce, met gedempte stem.
Mezzotinto, halve of lichte schaduwing,.
Miasma, smetstof, in de lucht verspreide ziektestof.
Micado, titel van den geestelijken keizer van Japan (onder wiens gezag ook de voormalige t a i k o e n of wereldlijke keizer stond).

Microben, zeer kleine diertjes, die alleen met sterk vergrootglas zichtbaar zijn.

Microcosmos, de wereld in 't klein ; (fig)) de mensch.
Micrometer, werktuig om kleine voorwerpen of afstanden to meten.

Microphoon, geluidversterker (bij telefonen).
Microscoop, vergrootglas.
microscOpisch, alleen door vergrootglazen zichtbaar.
Midas, rijke domkop, dom beoordeelaar; midas-ooren,
lange ooren, ezelsooren.

Midshipman, kadet of jongste zeeofficier op de Engelsche
vloot (pl. Midshipmen).
Mignon, gunsteling, lieveling.
MignOnne, fr. drukletter van 7 punten.
(king.
Migraine, hoofdpijn, hoofdjicht.
Migrätie, verhuizing van volken, landverhuizing, uittrekbisschopsbissehopsmuts;
mijterstad,
Mijter, (lat. mitra),
zetel, inz. Utrecht.

Mikmak, list, streek, kuipertj ; ook feil, gebrek.
Mildew, meeldauw, schimmelpaddenstoel, eene ziekte van
den wijnstok.

Miles gloriOsus, pother, praalhans.
Milicien, soldaat der loting of lichting, militie-soldaat.
Milieu, midden ; omgeving, kring, waarin iets gebeurt of
waarin men leeft.

Militair, soldaat ; krijgsmansstand.
militair, wat tot het krijgswezen betrekking heeft ; militake acaddmie, school voor de vorming van officieren.

Militairement—Minerva
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Militairement, op soldatenwijs; (fig)) stipt, ordelijk.
Militarisme, bet op den voorgrond stellen en bevoorrechten van bet militaire, soldatenheerschappij.
Militie, krijgswezen; landmacht, inz. de manschappen der
jaarlijksche lichtingen door 't lot.
Milk, melk.
Mill, molen.
Mille, duizend.
Millefalium, duizendblad, achilleskruid (zeer heilzaam, in
't wild groeiend kruid).
Millennium, duizend jaar ; duizendj arig rijk„
Milleporen, puntkoralen (voortbrengsel der poliepen).
Milliade, eene reeks van 1000 jaar.
Milliard, duizend millioen.
Milliasse, duizend milliarden,
Milligram, duizendste vau een wichtje.
Milliliter, duizendste van een liter.
Millimeter, streep, duizendste van een meter.
Milord, liever Mylord (z. ald.)
Milreis of mille reis, Portugeesche rekenmunt = 1000
reis of realen (z Reaal) = 2 gl. 85 et.
Mimen, gebarenspelers; getaren.
Mimicus, meester in 't gebarenmaken.
Mimiek. of mimische kunst, gebarenkunst, gebarenleer;
gebarenspel.
mimisch, tot de gebarenkunst behoorende.
Mimoloog, navolger, nabootser, naaper, naprater.
Mimosa, zinkruid; kruidje roer-mij-niet.
Minaret, moskee-toren. (nieren.
Minauderie, gernaakte belmagzucht, nufferij ; genmakte maMine, gelaat, uitzicht; onderaardsche gang, mijn, bergweek ; kruitrnijn, springkuil ; heinielijke aauslag.
Mineraal, delfstof, bergstof, erts, levenloos (onbewerktuigd) natuurvoortbrengsel.
mineraal, ertshoudend; delfstoffelijk; minerale wateren
zulke wateren of bronnen, waarin eerie of andere delfstof is opgelost, gezondlieldsbronnen.
Mineralogie, bergstofkunde, leer van de onbewerktuigde
natuurlicliamen.
Mineraloog, delfstofkundige, erts- of steenkenner.
mineeren, ondermijuen; kruitniijnen aanleggen.
Minerva, godin der wijsheid, ook des oorlogs (Pallas),
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MinervAl, leergeld, schoolgeld; inz. op de Latijnsche scholen, honorarium. (trekker.
Mines maken, den sehijn van iets aannemen ; gezichten
Mmeur, mijnwerker, hergwerkcr, ertsgraver.
Miniatuur, portrct of sehilderstuk in 't klein ; m.-schilderkunst, klein- of tijn-schilderkunst met gomwaterverven.
Minid-buks, soort van buksen, die met geringe lading
zeer ver dragen (naar den Franschen generaal Minió).
minirnaal, een minimum uitinakende.
Miuimen (lat. minimi), minste of geringste broeders, een
zeer strenge ' ,Jo/mil:ill-01. de, in de 15de eeuw door Franciscus van Paula gesticht, daarom ook Paulin e r of
Paulaner monniken en (in Nape's) Paolotti
(prijs.
geheeten
Minimum, het kleinste, minste, laagst bedrag, laagste
Minister, dienaar ; lioogste staatsanibtenaar, hoofd van
eene der afdeelingen of departementen van het staatsbestuur ; m.-resident, gezant van minder rang, zaakgelastigde van een staat of vorst.
Ministdrie, dienst ; staatsbeheer; bijzondere afdeeling of
departement van bestuur onder een minister ; gezamenlijke geeste4dieid; openbaar m. (0. M.), openbare aanklager of eiscler bij eene reclithank.
ministerieel, ambtslialve; al wat van een minister of van
het ministerie uitgaat ; het ministerie of de ministers
aanhangend.
ministreeren, den kerkdienst verrichten of helpen verrichten.
Minor, jongere ; minderterm eener sluitrede.
Minoraat, erfopvolgingsrecht der jongeren.
Minorenniteit, minderjarigheid, onniondigheid.
Minorieten, minderbroeders = Franciskanen (z. aid.)
Niinoriteit, minderheid ; stemmentninderheid.
Minotaurus, fabelmonster, half nienseli half stier.
Minstreel, z. Menestreel.
Minuit, raiddernacht.
minus, min ; een minus, een tekort.
minuteeren, ontwerpen, ten papiere brengen, de minuut
eener acte opstellen.
minutieus, tot in bijzonderheden afdalende, kleiugeestig,
haartijn, onbeauidend,
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Minuut, 60ste deel van een uur, van een grand.
Minuut, Minute, eerste schriftelijke opstel, kiwi; het origineel van eene openbare acte, van een contract enz.

mio Onto (m. c.), tnijne rekening. (men.
Mirabelle, kleine roodachtig bruine of geelroode pruimirabile dictu, wonderlijk om te vertellen.
mirabile visu, een wonder om te zien.
miraculeus, wonderbaar, wonderdadig, verbazingwekkend.
Miradsch, het hemelvaartfeest van Mohammed.
Mirãkel, wonder, wonderwerk, iets wonderbaarlijks.
Mire, vizier, (aan geweren) ; richtteeken (aan verrekijkers).
Mirza, Tataarsche vorst, Perzische prins.
Mis, de 'R. K. Avondtnaalsviering, de wijdinr der hostie;
(ook:) de jaarruarkt, inz. te Leipzig, te Frankfort a. M.
en te Brunswijk (vaudaar M i s g o e d, M i s w are n,
Miscatalogus enz )
Misanthroop, menschenhater, ongezellig mensch.
Misanthropie, menschenhaat, menschenschuwheid.
misanthropisch, menschenschuw, terugstootend.
Miscellanea, gemengde opstellen, mengelingen, allerlei.
Mise, inzet, inleg bij spel, loterij enz.; — en pages, het
opmaken van drukwerk , — en scene, inrieliting voor
het tooneel, toebereidsels voor de opvoering; wijze van
miserAbel, ellendig, arinzalig, jarumerltjk. (opvoering.
Misêre, ellende, nood; het spel, waarbij men opzettelijk
niet een eukelen slag haalt.
Miserdre, (d. erbarm u) Lat. aanhef van den Listen
psalm als boetezang in de R. K. kerk; (ook :) datmjicht, darmkronkel, besloten koliek ; het drekbraken.
MisericOrde, goedertierenheid, ontferming, genade.
MisericOrdias DOmini, tweede Zondag na Paschen (voor
psalm 89).
Miskrediet, kwade naam, gedaald vertronwen.
misogallo, Franschenhater..
Misogame, huwelijkshater.
Misogynie, vrouwenhaat.
Miss, mej uffrouw.
Missaal, misboek; groote druklettersoort tusschen dubbele canon en groote canon of sabon.
Missa pro defunctus, zielmis.
Missie, zending, bekeeringsgenootschap; last.
Missighit, iulaudsche tuoskee op Sumatra.
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Missionaris—Moderatie

Missionaris, zendeling, heidenbekeerder.
Missive, zendbrief, brief, boodschap.
Mistral, noordwestenwind in Z.-Frankrijk.
Mistress (Mrs.), mevrouw, meesteres, gebiedster.
Mitaines, wanten, handschoenen zonder vingers.
Mitigatie, verzachting, verlichting.
mitigeeren, verzachten, matigen, bevredigen.
Mitra, de bisschopsmuts of hoed ; met de m. bekleeden,
tot bisschop verheffen.

Mitraille, kleine ijzer waren ; gekapt ijzer of lood, schroot.
mitrailleeren, met schroot schieten ; doodschieten.
Mitrailleuse, revolverkation, bestaande nit achtkante buis
met 25 loopen voor kartetskogels.

mitteeren, zenden, afzenden ; wegzenden, afscheid geven.
Mixpickles, met azijn, peper enz. ingenmakte groene vr uchten en plantspijzen.

Mixtum compesitum, mengsel, mengeirnoes.
Mixtuur, mengsel, artsenijmengsel (ook een orgelregister, van veel kleine pkjpeti op den clavis of torts.

Mnemoniek, Mnemotechniek, herinnerings- of geheugenkunst.

Mnemosyne, godin der herinnering, moeder der 9 muzen.
Mob, het. grauw, genieen.
mobiel, beweeglijk ; marsch- of tochtvaardig.
Mobilair, beweeglijke have, gezamenlijk roerend goed,
meubelen. (stollen.

mobiliseeren, mobiel maken, in marschvaardigen staat
Mobiliteit, beweeglijklieid, vluclitigheid, onbestendigheid.
Mockturtlesoup, onechte schildpadsoep.
Mode, wijze, tijdsgebruik, veranderbjk gebruik, dat van
den smaak en de grilligheid afhangt.

Model, voorbeeld, monster, voorschrift.
modelleeren, boetseeren, navornien, in 't klein voorstellen;
een model maken.

Modeleur, vormer.
moderaat, gematigd ; billijk.
Moderados, gematigden, eene politieke partij in Spanje.
Moderamen, besturing, leiding ; het bestuur.
Moderantisme, matigingsstelsel, gematigd regeeringssteleel, grondstellingen en gezindheden van matiging en
zachlzinnigheid in staatszaken.

Moderdtie, gematigdheid, bezadigdheid.

Moderateur—Moleculen
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Moderateur, Moderator, leider, bestuurder, matiger der
beweging (aan machines), z. ook Regulateur.
Moderateur-lamp, lamp, die zelve den aanvoer der olie
(bi,j de pit regelt.
moderato, gematigd, matig.
modereeren, matigen, verzachten ; beperken.
modern, hedendaagsch, nieuwerwetsch,
moderniseeren„ naar den nieuwen smaak of stijl inrichten.
modest, zedig, eerbaar, besebeiden.
Modestie, ze iligbeid, eerbaarheid, schaamte.
modiek, Bering; (ook :) matig in prijs, goedkoop.
Modificatie, wijziging, verandering, beperking.
modificeeren, vorm of gedaante geven ; wijzigen, beperken, verzachten.

mddisch, naar de mode, naar 't gebruik van den dag.
Modist, tmodemaker, modebandelaar ; —e, modemaakster,
modebandelaarster, modekoopvrouw.

MOdul, Mddulus, mat, maatstaf; gietvorm; muntmaat.
Modulitie, stembuiging, toonleiding.
MMus, wijze, manier ; veranderlijke vorm van het weekwoord ; — acquirendi, de wijze waarop men jets krijgt,
verkrijgingsmiddelen; — procedendi, handelwijze; —
vivendi, voorloopige schikking zonder verband voor het
vervolg, maar die het mogelijk maakt, dat beide par.
tijen elkander verdragen.

Magol of Mogul, titel der voormalige Mongoolsche be.
heerschers van Hindostan.

Mohicanen, een uitgestorven Indianenstam; de laatste
der Mohicanen, de laatste van zijn geslacht, van
zijn soort enz.

Mohammedaansche godsdienst, z. Islam.
Moire, Moor, soort van gewaterde of gevlamde zijdestof.
moire, gewaterd, met gevlamd voorkomen.
Moitie, helft ; wederhelft, gade, echtgenoot; (ook :) tafelbuur ; mededanser ; dischgenoot ; m. maken, winst en
verlies met iemand deelen,

Moka, Mokha- of Mokka-koffie, Arabische koffie.
moleculaire kracht, de aan moleculen eigen kracht om
elkaar aan te trekkers en of te stooten.

Molecillen, zeer kleine deeltjes of bolletjes der stof (die
men zich echter niet ale ondeelbaar denkt, vgl. at o me n) ;
bloedbolletjes; (ook :) zaadvochtdiertjes, bolletjes, kogeltjes.
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molest, lastig ; molestatie, overlast, ongelegenbeid.
molesteeren, bezwaren, overlast aandoen, kwellen.
M011a, (in Turkije :) de opperrechter van Gene stad of
van een geheel district, wetverklaarder.

MollÜsken, weekdieren.
Molo, dam, havendam, lioofd.
Moloch, een afgod der Moabieten en Ammonieten, wien
zij menschen, inz. kinderen offerden.

Mol, Mouton, zachte, dikke wollen stof.
motto, veel, sterk, zeer.
Moment, oogenblik, tijdpunt; beweeggrond; hoofdomstandigheid, hoofdpunt.

Moment-photographie, beeld van een oogenblikkelijke
handeling of toestand.
momentaneel, oogenblikkelijk, ras voorbijgaand.
MOmus, god der satire : spotter, hekelaar.
Monachisme, monnikendom, monnikerij.
MOnachus, monnik.
Monaden, eenheden, ondeelbare stofbestanddeelen ; (ook .)
puntdiertjes (infusiediertjes).
Monandria, planten met den meeldraad.
Monarch, alleenbeerscher, zelfheersclier.
monarchaal, alleenbeerschend ; der monarchic toegedaan.
Monarchie, alleenheerschappij, zulk een regeeringsvorm,
waarbij de opperste macht in den stoat aan een enkelen
persoon is toevertrouwd. Zij is o n b e p a a l d, als de
hoogste staatsmacht, namelijk de weteevende, rechterlijke en uitvoerende macht, in de handen van den monarch vereenigd is; of b epaald (c ons t i t n ti one e 1),
als de monarch de oppermacht met de vertegenwoordigers van het yolk deelt.
Monasterium, klooster, kloosterkerk.
mon bijou, mijn juweel.
Mondaniteit, wereldschgezindheid, ijdelheid.
Monde, wereld, menschen.
mon Dieu, mijn God ! goede hemel!
moneeren, herinneren, vermanen, waarschuwen.
monetair, op de flaunt betrekking bebbende.
Monetisatie, het inomloopbrengen (van papier) als geld.
Money, geld ; money-maker, geldmaker, hij die de kunst
verstaat geld to verdienen.
Monisme, eenheidsleer.

Moniteur—MOnster
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Moniteur, herinneraar, vermaner ; schoolbelper in Frankrijk en Belgid ; bet ofilciele dagblad. in Frankrijk.

Monitie, berinnering, vermaning ; wenk, waarschuwing.
Mônitor, berinneraar, vermaner ; leerling, die met het
onderricht van een zeker getal medescholicren belast is.

Monkey, sons van 500 pond sterling als inzet bij wedden(schappen.
Monocle, lorgnet, kijkglas voor den oog.
Monochromie, eenkleurigheid,
alleenheerscher.
Monocraat,
Monocratie, alleenheerschaPIA.
Monodrama = Melordrama (z. ald.)
Monogamie, enkelvoudige, niet herhaalde echt.
Monogram, ineengevlochten aanvangletters van een naam ;
elke eenvoudige omtrek bij de Ouden.

Monographie, verhandeling over een enkel of bijzonder
voorwerp. (zulk eene zuil.

Monoliet, een kunstvoorwerp uit den blok of stem], by.
Monoloog, alleenspraak, zelfgesprek
Monomaan, Itjder aan een i d d e f i x e (z. ald.)
Monomanie, soort van waanzinnigheid, die zieh slechts
aan een enkel voorwerp houdt en daaruit voedsel put,
vaststaand denkbeeld als zielsziekte.

Monometallisme, stelsel met den metaal als standaardmunt.
Monometallist, voorstander van den enkel metaal als standaardmunt.

MonopOlie, alleenhandel, uitsluitend recht oin een bedrijf
of handel in den Staat alleen to drij een.

monopoliseeren, tot den alleenhandel beperken ; den alleenhandel of een monopolie drijven.

Monosyllabe, denlettergrepig wooed.
MonotheIsme, het geloof aan den God.
Monotonie, eentonigheid, eenvormigheid,
monotoon, eentonig, vervelend.
Monroe-leer, het stelsel dat geen Europeescbe mogendheid vasten voet in Amerika ma, krzjgen en dat elke
Europeesche invloed geweerd moet worden (af komstig
van president Monroe en zijn boodschap in 1823).
Monseigneur, doorluctitige beer, boogede!e, titel van hooge
geestelijken (vroeger ook van niet-regeerende vorsten)
in Frankri,jk.
Monsieur, Mijnbeer.

MOnster, z. Monstrum.
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Monstrins—Moralist

Monstrans, de prachtige zonvormige hostievaas of -kelk.
monstreus, z. monstrueus.
MohstrOsiteit, monstruositeit, misvorming, wanstaltigheid,
gedrochtelijkheid.

monstrueus, monstreus, gedrochtelijk, wanschnpen.
MOnstrum, Monster, gedrocht, wanschepsel, al het onnatuurlijke en zeldzame in zijne soort.

Montagnard, bergbewoner ; lid der bergpartij in de nationale
Montdnen, bergbewoners, berglieden. (conventie.
Montdnt, bedrag, beloop (bv. eener rekening).
Mont de piOtd, lombard, bank van leening.
monteeren. stijgen ; opwekken, opwinden, bezielen ; kleeden (soldaten) ; bemannen (een echip) ; van een getuigd
paard voorzien, good bereden maken (een ruiter); de
verschillende deelen van een voorwerp, inz. van eene
machine vereenigen, ineenzetten ; zetten, in eene kas
vatten (edelgesteenten) ; bijzetten (de verf kuip).
Monteering, Montuur, militaire dienstkleeding.
Monte-jus, toestel in fabrieken urn sappen, olin enz. to
laten sttigen.
Montgolfiere, luchtballon met verwarmde lucht (naar de
uitvinders de gebroeders Montgolfier).
monthly, maandelijks.
Montisten, renteniers, die hun geld alleen op onroerende
goederen uitzetten.
Montuur, z. Monteering ; ook het dier, dat men herijdt,
rijdier; al wat tot invulling, opmaking, toerusting van
een voorwerp dient.
Monument, gedenkteeken, gedenkzuil.
Moon, maan ; new —, nieuwe maan ; full —, voile maan :
half — halve maan.
Moonlighter, bedrijver van agrarische misdaden (in Ierland)
moquant, bespottend, hoonend, schertsend.
Moquerie, spotternij.
MOra, zeker Italiaansch raadspel met de vingers.
MOra, vertoef, verwiji, vertraging ; in — zijn, nalatig, in
gebreke, achterstallig zijn (z. ook Periculum).
Moraal, zeden-, plichten-, en deugdenleer.
Moraine, gletscherwal, gletscherdam, door gletschers voortbewogen rotsblokken, puin enz.
Moraliteit, zedeNkheid, bet zedelijk goede.
Moralist, zedenleeraar, schrijver over de zeden.
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morando, vertragend, verwijlend.
morbeus, ziekelijk, door ziekte voortgebracht.
Morbiditeit, ziekelijke toestand.
morbleu! verduiveld ! drommels 1
morceleeren, verbrokkelen.
mordant, bijtend, scherp, schamper.
Mordant, een 14tmiddel.
mOre consueto of mOre sOlito, naar gewoonte, naar de
gebruikelijke wijze.

Wore majOrum, naar mid of voorvaderlijk gebruik.
morituri te salutant, zij die gaan sterven, groeten u!
Mores, zeden, gebruiken ; iemand — leeren, hem te recht
zetten, tot zijn plicht brengen.

mOre silo, op zijne eigen wijze.
morganatisch huwelijk, huwelijk met de linkerhand, waarbij
een vorstelijk of hoogadellijk persoon zich met iemand
van lagere geboorte in den edit begeeft en aan deze
eene zoogenaamde morganatica, morgengave, uitzet,
terwijl de kinderen nit zulk een huwelijk alleen den
naam en het vermogen der moeder erven.
Morgue, (in Parijs .) de plaats van tentoonstelling der
drenkelingen ; (ook :) hoogmoedig, verwaand gczicht, trotsche ernst.
Morlaix, dicht, sterk huislinnen (van de stad Morlaix
in N. Frankrijk). (Amerika.
MormOnen, door Joel Smith ge.tichte godsdienstsecte in
Morning, morgen, ochtend.
MorocOmium, MorodOmium, krankzinnigengesticht.
Morositeit, gemelijkheid, kwade luim.
Morpheus, god des slaaps, de slaap.
Morphine, Morphium, opiumzuur (sterk vergif).
Morphinisme, door berhaalde onderhuidsche inspuitingen
met morphine veroorzaakt zwaar zenuwlijden, dat tot
waanzin leidt.
Morphographie, vormbeschrijving, beschrijving der natuurlichamen volgens !mune gedaanten.
Mors, de dood ; morsdood, ontwijfelbaar dood.
Mort, een doode ; (in 't omberspel :) de vierde, voor 't
oogenblik stilzittende speler, de strooman.
Mortaddlen, kleine metworsten (deels varkens-, deels
Mortaliteit, sterfelijklieid ; sterfte. [rundvleesch).
Mortgage, onderpand, hypotheek,

34 gMortier—Mozaist
Mortier, groote vijzel ; bommenwcrper, bomketel.
mortifiant, krenkend, besehamend, vernederend.
Mortificatie, dooding; tuebtiging ; besehaming.
mortificeeren, dooden ; kastijden, het liebaam kwellen ;
krenken, leed doen (b y . door eene weigering, berisping,
enz.) ; murw, malsch maken (bet vleeseb).

mertutis, dood. Mertuils, eerie doode.
Moscovdde, ruwe ongeraffineerde suiker.
Moskee, Mobammedaansche tempel, bedehuis.
Moskieten, bijtvliegen, steekntuggen in Indie enz.
Moskoviet, inwoner van Moskou, Rus.
Moslem (pl. Moslemin), aanbanger van Mobammed,reebtgeloovige. Mobammedaan.

Motor, de beweger ; inz. de beweegkracht eener machine.
Motette, veelstemmig kerkgezang.
Metie, beweging ; voordracht, voorslag, inz. in de kamers
der volksvertegenwoordigitsg.

Motief, beweeggrond, prikkel, spoorsiag.
motiveeren, met redenen omkleeden, staven.
Meth), zinspreuk, kernspreuk als opscbrift.
metu preprio, nit eigen beweging of aandrift.
Mouchard, kondschapper, verklikker, politie-spion.
Mouches, vliegen ; seboonbeidspleistertjes mooches volantes, heweeglijke vlekken oor de oogen, een oog.ziekte.
moucheteeren, met zwarte vlekken besprenkelen, spikkelen.
mouilleeren, bevochtigen.
Mount, berg.
Mousse, sebuimende wijn.
Mousse, schuim ; scheepsjongen, kajuitwachter.
mousseeren, sebuimen, opbruisen.
Mousselien, neteldoek.
mousseux, sebuimend (b y . als champagne-wijn).
Passaatwind (z. aid.)
Mousson
Moustache, knevel, snorrebaard.
Moutarde, mosterd.
Mouvemtnt, beweging, opstand.
moveeren, bewegen, in beweging zetten.
Moyen-age, middelee u wen.
(schilderwerk.
Meyens, middelen, vermogeti.
Mozgek, Muzief-werk, ingelegd werk, steen- of glasMozaTsme, de mozalsebe of joodsche godsdienst.
MozaIst, maker van mozalek of ingelegd werk.

much ado about nothing—Mutisme 349
much ado about nothing, veel drukte om niets.
Muezzin, uitroeper der biduren van de minarets.
Mufti, reehtspreker ; Turksch opperpriester en reehter.
Mulct, mensehensoort uit zwarten (negers) en blanken.
Mule-Jenny, muildier-jenny (z. Jenny), zoo gebeeten, omdat ze uit de verbinding van twee andere machines (de
Jenny- en de watermachine) bestaat en dus als 't ware
een basterd, gehjk bet muildier is.
multa, velerlei ; multum, veel.
muita paucis, veel in weinig (woorden).
MultiplicAtie, veraienigvuldiging; vermeerdering.
multipliceeren, vernienigvuldigen.
Muitipliciteit, menigvuldigheid, veelvuldigheid, menigte.
multum in parvo, veel in 't kleine.
Mamie, MCimmie, gebalsenid en gedroogd Wk.
MÜndus suit decipi, de wereld wil bedrogen worden.
municipaal, de gemeente- of de stadsregeering betreffend.
Municipaliteit, gemeenteraad, genteentebestuur ; raadhuis ;
grondgebied onder 't gezag van een gemeenteraad.
Municipium, Romeinsebe vrijstad
Munificentie, milddadigbeid, mildheid.
Munitie, krijgsvoorraad, schietbehoefte.
Munster, stiehtkerk, dmnkerk.
murmureeren, morren, ontevreden zijn en klagen.
(eigen.
Muscadin, saletjonker, modegek, fat.
musculair, de spieren On ask e l e n) betreffend, duaraan
musculeus, gespterd, sterk van spieren, vleezig.
Museum, muzentempel, kunstkabinet.
musiceeren, kunsttonen voortbrengen, speleu.
Musicomaan, iem. die met muziek dweept.
Milsicus, toonkunstenaar.
Musket, vuurroer (voormalig soidatengeweer).
Musketier, geweerdrager, voetsoldaat.
Mustie, doehter van een blanke bij eene mulattin.
mutdbel, veranderlijk, onbestendig.
Mutabiliteit, veranderlijkheid, onbestendigbeid.
Mutdtie, verandering.
mutAtis mutãndus (m. m.), met de noodige veranderingen.
mutãto n6mine, met veranderden naam.
Mutilatie, verminking ; mutileeren, verminken.
mutineeren, aan 't muiten slaan, oproerig worden.
Mutisme, stomheid, stilzwtjgen.
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Muttonchops, gerooste lamsribbetjes.
mutua confiddntia, mutua fides, wederzijdsch vertrouwen.
mutueel, wederzijdsch, over en weer.
MCizelman, rechtgeloovige, volgeling van Mohammed.
Mazen, zanggodinnen ; schoone kunsten en wetenschappen.
Milzenzoon, student, academie-burger.
M usic us, toonkunstenaar.
muzief goud, schildersgoud, valsch schelpgoud.
Muzief-werk, z. MozaTek.
muzief zilver, valsch zilver, wit tin met bismuth en kwik.
Muziek, toonkunst ; het op tonen gezette stuk.
muzikaal, toonkunstig ; welklinkend.
Muzildnt, speelman ; lid van een militaire kapel of muziekcorps.

Mylady, titel der vrouwen van lords en baronets, Mevrouw.
Mylord, eeretitel van den hoogen adel in Engeland.
Myographie, spierbeschrij ving.
Myopie, kortzichtigheid, bijziendheid.
Myridde, tienduizendtal ; ontelbare menigte.
Myriagrdm, 10,000 grammes of 10 ponden.
Myrialiter, 10,000 liters of 100 vaten of mudden.
Myriameter, 10,000 meters of 10 Ned. mijlen.
Myriastêre, 10,000 kubieke ellen of meters.
Myrrhe, bitter, welriekend, geneeskrachtig gomhars van
een Oostersch struikgewas.

Mysterie, geheimenis, verborgenheid ; gebeimleer.
mysterieus, geheimzinnig, raadsclaelitig.
Mysticisme, geloof in eene verborgen gemeenschap tusschen God en den mensch ; stelsel van geheimzinnige
schriftuurverklaring ; neiging tot het wondergeloof of
de geheime wetenschap.
mystiek, geheimzinnig, verborgen, duister.
Mystificdtie, misleiding der lichtgeloovigen, fopperij.
mystificeeren, op fijn verzounen wijs beet nemen.
Mythe, volksoverlevering, sage, verdichting.
mythisch, verdicht, fabelachtig.
Mythologie, godenleer, fabelleer.
mytholOgisch, de godenleer betreffende, fabelgeschiedenis.
My'thos of My'thus, hetzelfde als Mythe.

N.—Narcoticum
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N.
N. = Noord.
No. = Numero, nommer.
N. B. = beta belle, let wel ; (ook :) noorderbreedte.
N. N. = 'Omen nescio, ik weet den naarn niet ; (ook .)
notetur nomen, men lette op den naarn.
N. S. = naschrilt ; (of wel :) nieuwe stijl ; (in 't Fransch
ook :) Notre Seigneur, once Heer (Jez us).
N. T. = nevum testamêntum, nieuw testament.
Nto, = netto, zuiver.
Nabob, (weleer :) stadhouder, bevelvoerder in a-Indie ;
(ook :) een in Indie rijk geworden en prachtig levend

nacaraat, helderrood, in 't oranjegeel vallende. (man.
Nacre, paarlemoer ; nacre, paarlemoeraehtig.
Nadir, voetpunt, laagste punt aan den hemel (tegenover
het zenith (z. ald.)

naIet, natuurhjk, ongekunsteld, trouwhartig, ongedwongen, argeloos, onsehuldig.

Naissance, geboorte, afkomst.
Naiveteit, natuurlijke openhartigheid, beminnel ke eenvoudigheid en onschuld, ongedwougen aardigheid.

(ten verrichten.
Najade, water- of riviernimf.
Namaz, het gebed der Turken, dat zij 5maals daags moeNankinet, eene naar Dank] ng gelijkende, maar fijnere stof.
Nanking, Chineesche geelachtige katoenen stof.
Naphtha, bergbalsem, vloeibare witte, brandbare en sterk
riekende aardolie.

Naphtaline, in steenkolenteer voorkoniende koolwaterstof.
Napoleon of Napoleon d'or, Frausche goudmunt = 20
francs.

(poleon.

Napoleoniden, nakomelingen of ook zrjverwanten van NaNapoleonist, aanhanger van Napoleon.
Napolitaine, in Rheims vervaardigde wollen stof voor
mantels en omslagdoeken.

Narcissus, een beeldschoon, met zich zelven ingenomen
jongeling.

(middel.

Narcoticum, narcotisch middel, slaapwekkend, bedwelmend
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Nargileh—Naturalist

Nargileh, Turksche waterpijp, tabakspijp, waarbij de rook
door middel van een lange slang door het water gaat.

Narrdtie, vertelling, verhaal.
nasaal, den neus betreffend; — geluid, neusgeluid ; nasale letter, newsletter. (geboren kind.
NascitOrus, bet kind in den moedersehoot, bet nog onnataal, de geboorte betreffend of daartoe behoorend.
Ndtie, y olk, de landsinboorlingen, in zooverre zij oorsprong en taal gemeen bebben.

natief, aangeboren ; geboortig, of komstig.
nationaal, wat eener 'lade eigen is, volksmatig ; rationale Industrie, volkskunstvlijt, volksfabriekwezen.
nationaliseeren, in eene natie als lid opnemen ; tot een
voorwerp der ganseho natie of nationaal Timken.

Nationaliteit, volkseigenaardigheid, -karakter.
Natives, inboorlingen ; (in Noord-Amerika :) eene politieke
partij, die voorrechteu boven de genaturaliseerde burgers verlangt.

Nativiteit, het geboorte-uur; het lot, dat, naar bet aloude
bijgeloof, den mensch volgens den stand der sterren
bij zijne geboorte reeds t, wacliten staat en hem voorspeld wordt (z. Horoskoop).
NatOlie, Klein-Azie.
Natron, Natrum, vuurbestendig mineraal loogzout.
Natura, natuur.
Natura expellas furca, tamen usque recurret, de natuur
gaat boron de leer. (schandelijk.
Naturdlia non sunt tiirpia, natuurlijke dingen zijn met
Naturdlidn, natuurvoorthrengselen, zeldzaaniheden der
natuur.
naturaliseeren, zooveel als nationaliseeren ; ook aan eene
vreetude luchtstreek gewennen (planten); in eene taal
opnemen (vreemde woorden).
Naturalisme, natuurgeloof, natuurlijke godsdienst, die alles toeschrijft aan de natuur als eerste beginsel, in tegenstelling met een geopenbaarden godsdienst• in kunst
en litteratuur : ricking die de trou-wste nabootsing der
natuur als icl e tal stelt.
Naturalist, natuurbelijder, verwerper der openbaring;
natuurmenscb, niet kunstmatig gevormd mettsch ; voorstander der nabootsing van de natuur in kunst en litteratuur.
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Natural selection, natuurkeuze volgens de leer van Darwas.
Naumachie, scheepsstrijd, zeeslag, inz. spiegelgevecht to
Nauscoop, scheepsverrekfter (water.
nauseeus, waglijk.
Nautiek, scheepswezen, scheepvaartkunst.
nautisch, tot het scheepswezen behoorend, dat betreffend.
navaal, wat tot het scheepswezen, de scheepvaart behoort.
Navalorama, soort diorama dat een zeestuk vertoont.
navigdbel, bevaarbaar, zeilbaar.
Navigdtie, scheepvaart ; (ook:) stuurmanknnst.
Navigatie-acte, de scheepvaartwet, die in Engeland in
1650 onder Cromwell uitgevaardigd en in 1850 opgeNavigAtie-school, zeevaart school. (he yen is.
Navigator, zeeman, sehipper, varensgezel.
Navy, vloot, zeewezen, zeemacht.
ne, née, geboren.
nebu:eus, nevelig, mistig ; (fig.) verward ; gemelijk.
ne cedas malls, wijk niet voor bet ongeluk.
necessaire, noodig, noodzakelijk.
Necessaire, reiskistje, reistaseh.
Necessitas non hdbet legem, nood breekt wet.
necessiteeren, noodzaken, in de noodzakelijkheid brengen, noodzakeltik Timken.
Necessiteit, noodzakelijkheid.

nec plus Ultra, z. non plus ultra.
Necrologie, doodenbeschnjvw, doodcnbericht, levensgeschiedenis van een overt :dene.

Necroloog, doodenbesehrijver ; levensbeschrijving eens pas
gestorvenen ; doodenlijst.

Necromantie, geestenbezwering, geestenbanning.
Nectar, godendrank ; uitstekend lekkere drank.
Nefas, onreeht : per n., onrechtmatig, door wederrechtelijke niiddelen.

ne fronti crede, verlaat u niet op den schijn.
Negdtie, ontkenning, loochening. (triciteit.
negatief, ontkennend ; negatieve electriciteit, z. Elec.
negeeren, ontkennen, loochenen ; afslaan.
Neglectie, verwaarloozing, verzuim.
Negligè, huiskleedij, ochtendk Iced.
negligeeren, verontachtzamen, niet achten. (digheid.
Negligentie, nalatigheid, onaelitzaamiterd, verzuim, slornegotiabel, verhandelbaar, omzetbaar.
WW41111.11111 •SV&
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Negotiant—Nero

Negotiant, groothandclaar.
Negotiatie, handelsbedrijf; verhandeling van een nog niet
vervallen wissel ; (in staatszaken :) onderhandeling, hemidclelaarswerk ; bet sluiten eener
NegOtie, handel, koopmaneltap, handelsverkeer.
negotideren, ondexhandelen; handel drOven, tot stand
brengen, bewerken.
Negrophaag, voorstander van den neger-slavenhandel.
Negrophilus, negervriend, hij, die de vrijheid der negerslaven wenscht.
Negus, titel van den Rcizcr van Ahhessini6; gekrnide
wijn, drank bestaande uit wijn, water, suiker, carom
en notemuskaat (in En geland )
ne Jupiter quidem omnibus placet, zelfs Jupiter maakt
het niet alien naar den zin.
Nemesis, godin der wrekende gerechtigheid; verdelging.
némine contradicente, met algemeene toestemming.
nemo ante mortem beatus, niemand is gelukkig vOOr
zijn dood.
nemo mortalium omnibus horis sapit, niemand is ten
alien tijde vqs.
Neologisme, zucht tot nieuwe woordvorming in de taal ;
nieuw wooed of in nieuwen zin gebezigd wooed.
Neoloog, invoerder, voorstander van nieuwigheden in de
taal of hare heteekenis.
Neophiet, nienweling, nieuwhekeerde.
Nephralgie, nier- of lendenpijn.
Nephalisme, geheel-onthouding van alcohol.
Nepotisme, neefschap, hloedverwantschap; begnnstiging
en verrijkiug van bloedverwanten door hooggepkatste
personen, met achterstelling van derden.
Neptunisten, aanhangers van bet Neptunisme, d. i. de
meening, dat de aarde hare tegenwoordige gedaante
door de werking van bet water heeft verkregen (val.
Vulkanisten).
NeptOnus, de god der zee; (ook:) eene planeet, de vorst
van de zon verwijderde onder de titans bekende plane-

ne quid nimis, niets to veel. (ten.
Nereus, ondergod der zee, vader van 50 dochters, de Neriden; NereIden, zeer kleine lichtende zeewortupjes.
Nero, dwingeland, wreedaard; tirau (naar den Romeinschen keizer Nero).

nerveus—Nihilisme
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herveus, zenuwachtig; gespierd; de zenuwen betreffende.
Nervositeit, zenuwzwakte, zenuwachtigbeid.
Neurologie, leer van de zenuwen.
Nervus probandi, hew isgrond, hoofdbewijsgrond.
Nervus rdrum, de ziel van alle taken, bet geld.
Nestor, schrander, eerwanrdig grijsaard ; oudste en meest
ervarene onder zijns gelijken.

ne siitor supra (of ultra) crepidam, schoenmaker, bond

u bij uwe leest.
(afgetrokkene.
nêtto, zuiver, zonder verderen aftrek, na aftrek van al het
neuf, nieuw.
Neurasthenie, zenuwlijden, — zwakte.
Neu rese, zenuwziekte.
neuter, ouzijilig; neutrum, onzijdig geslacht, (der naamwoorden); neutrius gtineris, van 't onzijdig geslacht.
neutraal, onzijdig, partijloos.
N eutralisatie, onzijdigmaking, veronzijdiging.
neutraliseeren, onzijdig maken ; de verlunding van het
eenc voorwerp met bet andere verhinderen.
Neutraliteit, ota0diglieid, onpartijdigheid.
ne varietur, opdat niets veranderd worde.
Niveu, neef, broeders of zusters zoon.
Nevrose, ziekelijke storingen van het zenuwstelsel, zonder
merkbare oorzaak.
Newifate, de groote crimineele gevangenis to Londen.
Nexus, samenhang, verband.
niabel, ontkenbaar, looebenbaar.
Niaiserie, onnoozelheid, domino streek.
Nicotiana, tabak ; de tabaksplant.
Nicotine, uit tabak getrokken eigenaardige vergiftige stof.
Niece, nicht, broeders of zusters doebter.
nielleeren, in metaal graveeren en de groeven met zwartsel vullen.
Night, nacht, avond.
Nigromantie, zwarte kunst, tooverij; schatgraverij.
nihil, nil, niets ; nihil (fit) sine causa, Diets geschiedt
zonder oorzaak.
nihil humeni a me alienum puto, niets mensehelijks is
mij vreemd.
Nihilisme, socialistische heweging in Rnsland, die al bet
bestaande wil vernietigen mu eene nieuwe maatsebapp4
to stichten.

35 6Nihilist—Nocturno
Nihilist, een nietsgeloovende ; nieteling, onbruikbaar lid
der maatschappij, Rnssisch socialist.

Nikkei, grauvvachtig zilverwit, sterk blinkend nietaal.
Nikker, de duivel ; in N.-Duitschland ook de beul.
nil, z. nihil,
nil admirdri, niets bewonderen, zich over nicts verwonderen.
nil desperandum, wanhoop nooit.
nil medium est, er is Been niiddelweg.
nil nOvi sub sole, niets nieuws onder de zon.
Nimbus, stralenkroon, liebtkrans om het hoofd der heiligen ; glans, luister, (lie een groot beer orngeeft.

Nimf, half- of onder-godin (in de mythologie) ; (ook :) lichtzinnig, veil meisje
Nimrod, jager ; geweldig jager (naar den nakomeling van
Chao Genesis 10 vers 8 en 9).
n'importe, het doet er niet toe.
Ninsing Ninsi-wortel, beroemde geneeskrachtige wortel
(in China en Japan).
Nirwana, in het Boeddhisme : zalig zelfvergeten door verzinkirg in het niet.
Nitrogenium, stikstof.
Niveau, waterpas ; waterspiegel ; hoogte waarop een vocht
staat ; nivelleer-werktuig.
nivelleeren, waterpas maker; het met waterpas afmeten ;
gelijk waken. [tot 19 Jan )
Nivdse, sneeuwmaand in de Fr.-republ. kalender (21 Dec.
Nixe, boosaardige watergeest.
Nizam, titel van den vorst in 't zuidelijk gedeelte van
Voor-Indie, in Golconda (de Nizam van Dekan).
Noachiden, afstammeling van Noach.
nObel, edel; edelmoedig; voortreffelijk, voornaam, adellijk.
Nebili, adellijken.
Nobiliteit, edelheid, heroemdheid ; adel, ridderschap.
Nobility, de hooge adel in Engeland
Noblesse, adeldom, adelstand, ridderschap ; — de robe,
door hofdiensten of magistraatsambten verkregen adel ;
— d'êpee, door kr)gsmansdiensten verkregen adel.
Noblesse oblige, adel verpliclit, d. legt verplichtingen op.
Nobody, niemand, onbednidend persoon. (delen.
Noctambulisme, Noctambulatie, bet slaap- of nachtwanNoctambulus, slaap wandelaar.
Nocturno, nachtrauziek, nachtserenade.

Noedels—non multa
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Noedels, soort van Duitsch drug uit nieel en eieren bereid, dat naar vermicelli gelijkt.
noir, zwart ; het zwarte.
Wens Wens, goed- of kwaadsebiks, met of tegen zin.
NOli me tãngere, kruidje-roer-tuij-niet.
Nom, naam ; — de guerre, aangenomen naam ; — de plume,
atingenomen imam van een schrkiver.
Nomdden, herdersvolken, rondzwervende volken.
nomddisch, rondtrekkend, zonder vast verbltf.
nomadiseeren, zwervend rondtrekken.
Nomen est Omen, de naam is een voorteeken.
NOmen et Omen, de naam en de amid riding er van tegelijk
(bv. een bakker, die Bakker beet).
Women ndscio, den naam weet ik niet.
Nomenclatuur, naanilijst, naarnregister.
nominaal, den naam betreffend; naar den naam ; in naam ;
nominale waarde, waarde van staatspapier of geld, zooals dat bij de uitgifte door een stoat is bepaald.
Nomina cunt odiosa, 'lawn zijn hatelijk d. i. men moot
geen namen noemen (bv. bij algemeene strafpredikaties).
Nomindtie, benoetning, benoemingsreclit.
Nominativus, Nominatief, eerste naanival.
NOminator, benoemer ; nomineeren, benoemen.
NonacceptAtie, niet-aanneming, weigering der aanneming
van een wissel.
Nonactiviteit, toestand van een officier, die niet in werkelijken dienst is en verminderde sold6 trekt.
non bis in idem, niet tweemaal voor dezelfde zaak.
Nonchalance, nalatigheid, achteloosheid.
nonchalant, nalatig, achteloos.
non compos mentis, niet wel b ij zinnen.
Nonconformisten, z. Dissenters.
non constat, dat blijkt niet.
non decet, dat is niet gepast.
Nonens, onding, onbestaanbaar iets.
Nonintervêntie, de niet-tusschenkomst, bet onzijdig-blijven.
Nonius (o: Vernier), graadverdeeler, mathematisch werktuig our de graden in zeer kleine deelen te verdeelen.
non licet omnibus adire Corinthum, het is niet iedereen
gegeven naar Corinthe te gaan.
non liquet, dat is niet duidelijk, niet klaar.
nen multa, sed multum, ilia velerlei, maar veei.

358 non omnis moriar—Notificdtie
non omnis moriar, ik cal niet geheel sterven.
Nonpareille, zonder vergelijking, weergaloos ; een zeer
kleine drukletter van 7 punten.

Non (of nec) plus ultra, eig. niet verder; het onovertreffelijke ; bet toppunt, de kroon, de grens.
non pOssumus, wij knnnen niet : Gene onmog9lijklieid,
eene weigering, waarop men nict kau terugkomen.
NOnsens, onztn, dote gesnap.
non scolae, sed vitae, men leert uiet voor de school,
maar voor bet leven,
non tropo, niet to over; non tanto, niet to vecl.
NOnvaleu r, onwaarde, onzekere achterstand, oninvorderbare schuld, oninbare post.
Noon, middag.
NOrimon. Japansche staatsie-draagstoel.
Norm, Norma, regel, voorsehrift, richtsuoer.
normaal, voorschriftmattg, Haar den regel, tot richtsnoer;
normale werkdag, wettelüke vastgestclde dagehjksche
werktud ; normale spoorwijdte, gewone breedte van den
Normaalschool, modelschool.
[spoorweg (1,435 M.)
normaliseeren, geregeld niaken, regelen.
Normaliteit. regelmatige, behoorluke gesteldbeid.
nosce to ipsum, ken u zelven.
NosocOmium, NosodOchium, ziekenhuis, hospitaal.
Nosologie, leer der ziekten.
Nostalgie, Nostomanie, henawee.
nostalgisch, het 116111\1- CC betreffend of daaruit voortkomend.
NOta, Hoot, teeken, aannierking; kleine rekening.
notdbel, merkwaardig, aanzienlijk, voornaam.
(burgers.
Notabelen, of Notabiliteiten, aanzienlijkste, voornaaniste
nOta We (N. B.), let wel, Beef acht !
Notariaat, het anibt van notaris.
notarieel, het notarisschap betreffend ; door een notaris
opgeniaakt, z. Notaris.
Notaris, aangcsteld en baedigd persoon, die zekere gerechtelijke handelingen (testarnenten, volmachten, protesten enz.) voltrckt en daarvan eerie notarieele acte
of geloofwaardige oorkonde opmaakt.
NotAtie, het aanteekenen; het noten-schrijven.
noteeren, opteckenen, boeken; aantnerken.
NOtie, verstandsbegrip, denkbeeld.
Notificatie, beliendmakinrp aankonditling,
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notificeeren, kond doen, nielden, ter kennis hrengen.
Notitie, kennis; aanteekening, opgaaf,
; notitie
van lets nemen, zich lets aantrekken, het zOner optnerking waardig keuren.
notarisch, notoir, openbaar, wereldkundig.
Notoriteit; openbaarheid, wereldkundigheid.
Notre-Dame, Onze-Lieve-Vrouw, Maria ; de groote kathedrale kerk te Par;js
NoVarno, Nottiirno, nachtutuziek, nachtgezang.
NOtulen, aanteekeningen ; schtifteNk verslag an het in
eene vergadering behandelde.
Nougat, suikergebak met arnandelen.
(anderd.
Nourrice, nun ; nourrisson, zuigeling.
nous avons change tout cela, wij hebben dat alles verzullen zien.
nous verrons,
Nouveautds, nieuwigheden, mode-voorwerpen.
Nouvelle, Novelle, nieuwigheid ; nieuwe verordening of wet
ter aanvulling en wijziging eener andere ; klein romantisch
verhaal.
Nouvellist, Novellist, schrijver van novellen, nieuwtjeskramer ; dagbladschrtjver.
Nova, Noviteiten, nieuwigheden.
novale tienden, tienden van nieuw ontgonnen gronden.
Novateur, vinder, invoerder van nieuwigheden.
Novice, nieuweling, (inz, in kloosters) ; proefleerling.
Noviciaat, proefjaar, proeftijd ; nieuwelingsehap.
Noviteit, nieuwheid, het nieuwe, lets nieuws en vreemds.
nOvus hOmo, een nieuw lean, d. iemand die pas imam
niaakt.
Nowoje wremja, de Nieuwe tijd (een Russische courant).
Nuance, schaduwiug, kleurmenging, onnierkbare ineen,
smelting, schakeering, tint.
nuanceeren, schadu wen, schakeeren.
Nubiliteit, huwbaarheid, manbaarheid.
Nuditeit, naaktheid. ontblootheid.
vernietiging, opheffing.
nullificeeren, te niet doen, opheffen, voor nul en nietig
verklaren ; geringschatten.
nulli secundus, hij doet voor nieniand onder.
Nulliteit, nietigheid, ongeldigheid.
nullus dies sine linea, Been dag zonder dat et lets ge,
daan wordt,
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numerair—obediteren

numerair, naar 't getal ; —e waarde, waarde, waarvoor
eene taunt overal ontvangen en mtgegeven wordt.
Numerair, het bare, in omloop zijnde geld.
numereeren, met eljfers teekenen, nommeren ; tellen.
NUmeri, naani van Mozes' vierde bock, dat de volkstelling der Israelieten bevat.
numeriek, door getallen uit te drukken ; —e waarde, getalwaarde, waarde volgens getallen.
numeroteeren, benommeren, met cVers teekenen.
Numeroteur, nummertoestel.
Numismatiek, count- of penningkunde.
nunc aut nunquam, nu of nooit.
nunc est bibêndum, nu dient er gedronken te worden.
Nuncidtie, aanzegging, aankondiging ; aanklacht.
Nunciatuur, gezantschap van den paus.
NUncius, Nimbus, gezant van den pans.
nuptiaal, wat den bruiloftsdag, bet huwelijk aangaat.
Nut, nooit ; nuttree, noteboom.
NutAtie, neiging, knikking, wankeling.
Nutritie, voeding.
nutritief, voedeud, voedzaam.
Nux vdmica, braaknoot.
(genot.
Nymphomanie, vrouwelijke ontembare zucht naar 't min-

o.
0. = Oost.

0' (voor iersche persoonsnamen zooveel als M a c in Schotland, Fitz in Engeland) zoom van (be. O'Connel,

O'Meara enz.)
0. M. = openbaar ministerie (z. Ministerie).

0. S. = oude stijl.
0. T. = Oude Testament.

°/„ = per cent, ten honderd.
Oise, vruchtbare streek te midden der zandwoestijn.
obduceeren, lijken openen en bezichtigen.
Obdiictie, gerechtelijke lijkschouwing.
Obduratie, verharding, verstoktheid,
obedideren, gehoonameu,
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Obedientie, gehoorzaamlieid ; dienstplicht, vooral in kioostees ; (ook :) kloosterltjke geleibrief voor reizende ordes-

Obelisk, spitszuil, gedenkzuil. (geestclijken.
Obesiteit, dikte en vetheid des lichaams.
Obiit, (hij of zkj) is gestorven, overlcden.
cbler dictum, in 't voorbijgaan gezegd.
Object, voorwerp, zaak of persoon der beschouwing.
objecteeren, objicieeren, tegenwerpingen maken.
Objectie, tegenwerping, bedenking, tegenspraak.
objectief, voorwerpelijk, buiten zich waargenornen, werkelijk bestaand ; 0. glas, voorwerpglas, het naar 't voorwerp gerichte glas in een kijker.

Objectiviteit, voorwerpelijkheid ; uiterlijkheid, gesteldheid
eener buiten ons liggende zaak.

objicieeren, a. objectee-en.
Oblaat, gewijd avondmaalsbrood ; onwel, gewijde hostie.
Oblie, snort van dunne wafel.
obligaat, hoofdstemming, in eene volstemmige muziek tot
de hoofdstem behoorende en die steeds begeleidende.

Obligdtie, verplichting, gehoudenheid; schuldbekentenis,
obligatoir, obligatdrisch, verplichtend. (landschuldbrief.
oblige! verpliclit I bedankt! ik dank u!
obligednt, dienstwillig, verplichtend, beleefd.
obligeeren, verplichten, dienst bewijzen ; noodzaken.
Oblige, verplichting, welke de eene koopman aan den
anderen heeft door voorschot of wisselgiro.

oblique, schuin, scheef ; indirect.
Obliquiteit, scheefheid, scheeve richting, arglistigheid.
oblittereeren, uitwisschen, uitdelgen (letters).
Oblong, langwerpig; obldngum, langwerpig vierkant,
rechthoek.

O'bolus, Obool, Oud-Grieksche pasmunt, penning.
obovaal, omgekeerd eivormig.
Obreptie, verwerving door list of misleiding.
obsceen, oneerbaar, wulpsch, ontuchtig (ken.
Obsceniteit, ontuchtigheid, wulpsche, onkuische gesprekObscurant, duisterling, vijand der verlichting, domperridder.

Obscurantisme, de verduisteringszucht, het streven om
door alle mogelijke middelen bet zelfdenken en den
yoortgang der verlichting to sluiten, het yolk in onwetodheid to houdeu,
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Obscuriteit—Occident

Obscuriteit, duisterheid; onverstaanbaarbeid; vergetelbeid.
obS- cuur, donker ; onbekend, onberoemcl, door biemand
opgemerkt.

obsecreeren, bezweren, smceken, dringend verzoeken.
obsedeeren, met beden bestornien, lastig vallen.
obsequieus, overdreven hoffeltik, overgedienstig.
Obsdquium, amicos, vdritas Odium Wit, tocgeeflijkheid
baart vrienden, niaar de waarheid wekt haat.

observdbel, opmerkenswaardig, merkwaardig.
Observanten, zij die den regel der orde streng opvolgen,
Franciskanen van den ouden, strengen ordesregel.

Observantie, gebruik, doorgaande regel ; kloosterregel.
Observdtie, inachtneming; waarneming, bespieding.
ObservatOrium, sterrentoren, sterrenwacht.
observeeren, gadeslaan, bespieden, waarnernen.
Obsessie, kwelling, bet plagen, veelvnldig onwelkoni hezoek.
Obsigndtie, verzegeling, bezegeling, bekrachtiging.
obsoleet, verouderd, uit het gebruik geraakt ; versleten.
Obstdkel, hindernis, tegenstand, belernmering.
obsta principiis, weersta de beginselen, d. i. wacht u voor
den eersten kwaden stap.

obsteeren, tegenstaan, hinderlijk ziju.
obstetrisch, verloskundig.
obstin at, hardnekkig, onverzetteiijk; volhardend.
Obstindtie, bardnekkigheid, koppigheid.
Obstipdtie, hardlijvigheid, verstopping.
ObstrUctie, verhindering ; hardlijvigheid.
Obstructionisme, het streven orn door allerlei uitvluchten en kunstgrepen bet totstandkomen eener zaak (int.
eener wet) te verhinderen.
Obstructionist, lid eener vergadering, die moedwillig afdoening van zaken tegenhoudt.
obstrueeren, belemmeren ; verstoppen, bardlOrig make.u.
obtineeren, -obteneeren, verkrijgen, bekomen ; de ova
band behouden, winnen.
obtu us, stomp, hot, zwakhoofdig.
obyieeren, voorkomen, maatregelen (tegen iets) neme,.
Ocarina, italiaansche aarden fluit met 10 toongaten,
instrument voor kinderen.
Occdsie, gelegenbeid, geschikte tijd, tijdsgelegenheid.
occasioneel, - bij occasie, te gelegener tijd,
Occident, het westen, avoncllau4,

occidentaal—Odalisken
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occidentaal, westelijk.
Ocziput, achterhoofd.
Occult, verborgen, geheitn, heimelijk.
Occupdtie, bezitnerning, bezetting; hezigheid.
occupatoir, met in bezitneming gepaard gaande.
occupeeren, innemen, bezetten ; bezighouden.
occurreeren, plaats grijpen, voorvallen.
Occurentie, voorval.
Oceaan, wereldzee ; (fig.) groote menigte.
oceanisch, tot de wereldzee of tot de eilandenwercld der
Zuiderzee behoorend.
Oceanographie, beschrving van den Oceaan.
Ochlocraat, aanvoerder of beheerseher van 't gepeupel.
Ochiocratie, gepeupel-heerschappij (eene ontaarding der
democratie).
Octaaf, 8ste toon van den aangenomen grondtoon ; omyang van 8 tonen ; achtdaagsche godsdienstige gebrniken ter viering van een hoofdfeest, inz. de achtste dag
daarvan.
Octadder, regelmatig lichaam, ingesloten door acht gelijkzijdige driehoeken.
Octant, 8ste cirkel, hoogtemeter (astronomisch werktuig).
Octavo, boekformaat van 8 hladen of 16 bladz. per vel.
OctOdecimo, hoekformaat van 18 bladen of 36 bladz. per vel.
octogonaal, octogonisch, achthoekig.
Octogoon, achthoek.
Octrooi, uitsluitend recht tot het drijven van zekeren
handel ; tot het vervaardigen, in- of uitvonen van zekere
waren ; (ook :) stalls- of gemeentebelaaing op eetwaren.
octrooieeren, een octrooi verleenen ; geoctrooieerde constitutie, staatsregeling of grondwet, die als geschenk
van den monarch nit vorstelijke niachtsvolkomenheid
verleend wordt.
oculair, het oog betreffend ; oog.. , oogen... ; o. glas, oogglas, het naar 't oog gerichte glas in een kijker ; ° cu•
laire inspectie, oogenschouw, bezichtiging.
Oculi, derde Zondag van de Vasten.
oculeeren, griffelen in 't schild enten of oogen.
Oculist, oogarts, oogmeester.
Oculus, het oog ; de knop (eener plant).
Odalisken, beter Odaliken, slavinnen der vrouwen in den
Lamm, Cirea5siscne of Georgische schooner.
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Odd fellows—Officio

Odd fellows, rare snaken, een in 1780 gesticht op de vrijmetselaarsorde gelOkend philanthropisch genootschap.
O'de, hooglied, verheven licrdicht.
Odeon, Odeum, zang- en leeszaal; muziek- en concertzaal
(14 de Ouden) ; (ook :) lierdichtverzameling.
Odeur, geur, reek ; odeurs, welriekende zaken.
odidus, hatelijk, onuitstaanbaar, ergerlijk.
OdiOsa, hatelijke dingen.
adi profanum villgus, ik haat het oningewijde gemeen ;
weg met dat domme grauw, het onbeschofte janhagel
Odium, haat, vijandschap; — theolOgicum, haat onder
godgeleerden.
Odontalgie, tandpijn, kiespijn.
odoraat, het welriekende, geur; odorant, -welriekend, geurig.
Odyssee, Homerus' beroemd heldengedicht over de omzwervingen van Ulysses.
cEconomie, enz., z. Econ—.
oecumenisch, algemeen.
cE'dipus, gelukkig of hedreven oplosser van raadsels,
scherpzinnig, helderziend man.
Oeil de boeuf, rond dakvenster.
Oeillade, lonk, zijwaartsche blik.
cEnologie, leer van den wijn en de druivencultuur.
cEnometer, wijnmeter.
Oeufs brouillis, geklutste eieren.
(Euvres, werken; — completes, volledige werken ; —
inedites, onuitgegeven werken; — posthumes, nagelaten werken.
offendeeren, heleedigen, kwetsen, aantasten.
Offensie, aanval; beleediging.
offensief, aanvallend; aantastenderwijze.
Offensive, aanval.
Offerande, offer.
Offerte, aanbod, aanhieding, voorslag.
OffertOrium, offergeld ; offerblok; gebed vdor de opheffing der gewijde hostie onder de mis ; ook het gezang
bij deze ceremonie.
Of'fice, handels- of expeditie-kantoor, bureau.
Officiant, dienaar, dienstdoende persoon, inz. dienstdoende
priester ; officianten, ondergeschikte ambtenaren; mislezende priesters. (Inquisitie.
Officie, ambt, post, dienst, bediening; heilig officio ,.--
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officieel, van anibtswege ; geloofwaardig, eat ; een
dagblad is milk een, dat onder de firma of wider
de bescherming der regeering versebijnt en als Naar
orgaan beschouwd wordt.

Officier, ieder krijgsman, die den graad van luitenant of
hooger persoo p bekleedt.

officieus, gedienstig, wilvaardig, wellevend ; niet officieel,
maar tocli langs een omweg van de regeering of konistig.

officinaal, in de apotheek voorbanden ; geneeskrachtig,
heelend ; officinalia, apothekerswaren, artsenijen.
offreeren, aanbieden, opdragen, offeren.
Ogre, wildeman, boeman.
old, oud ., old Jack, de Britselie vlag.
Oleo-margarine, margarine uit olij yen.
oleum (et Operam) perdidisti, gij hebt uw olie (d. uw
tijd, uw moeite) verleren.

Olifant, horen der dolende ridders inz. van Roland.
Oligarchie, regeering van weiuigen (eene outaarding der
aristocratic).
voorheen, eertijds, voormaals.
Oliteiten, welriekende °lien.
011a podrida, lievelingsspijs der Spanjaarden, bestaande
uit allerlei fijngesneden en sterk gekruid a leesch ; (wok :)
pot met allerlei welriekende bloemen en kruiden ; (fig.)
mengelmoes, allerlei poespas.
Olympidde, (bij de oude Grieken :) tijdruimte van 4 jaren.
Olym'pisch, bemelsch ; —e spelen, plechtige openbare
volksspelen en strijdoefeningen in bet oude Griekenland,
die elke 4 jaren gehouden werden.
Olym'pus, berg in Thessalia, de godenzetel, hemel.
Ombrege, seliaduw ; (fig.) verdenking, argwaan.
ombrageeren, seliaduw geven, belommeren, beschaduwen ;
(fig.) overschaduwen, in de schaduw stellen, verdonkeren, verkleinen ; (ook ;) argwaan geven, achterdocht
[l'hombre).
wekken.
Ombre, lommer ; schim ; (ook :) een hekend kaartspel
Omelet, eier-pannekoek, struif ; omelette aux fines herbes,
eierkoek met fijngehakte groenten ; 0. aux confitures.
eierkoek met ingelegde vruchten.
O'men, voorteeken z. nomen ; omineus, onbeilspellend.
Omissie, uitlating, verzuim ; abuis; o.-zonden zonden, nit
lialatigheid begaan.
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omitteeren—Operateur'

omitteeren, nalaten ; nitlaten, weglaten, overslaan.
Omladina, geheime vereeniging der Jong-Servische partij.
Omne principium grave, alle beginselen zijn moeilijk.
Omnia !Ana bonis, den -goeden is alien goed.
Omnia cum DO, shies met God.
Omnia fausta, alle geluk, alle heil.
Omnia mutdntur nos et mutamur in illis, alle dingen
veranderen en wij met hen. (apes.

Omnia vincit amor (of labor), liefde (of arheid) overwint
Om'nibus, (eig voor alien) groot rijtuig, dat sommige
steden of hare naaste omstreken in bepaalde richtingen
doorloopt en waarin iedereen tegen een matigen prijs
plaats kan nenien.
Omniglotte, in alle talen ervaren (man).
Omnipotentie, alvermogen, almaebt.
Omnis homo mendax, elk mensch is leugenachtig.
O'mnium consdnsu, met alter toestemming.
Omnivoren, allesetende dieren.
Onanie, zelfbevlekking ; Onanist, zelfbevlekker.
Oncle, oom, vaders of moeders broeder.
on dit, men zegt ; een los gerucht.
Onduldtie, golving, golfsgewijze beweging, scbommeling.
O'nera, hasten ; onereus, drukkend, lastig, bezwarend.
Onomasticon, naam- of woordenlijst; verjaarvers, gedicht
op den naamdag.
Onomatopoeia, klinknabootsing ; Onomatopcaticon, klanknabootsend wooed.
Ontologie, leer der wezens, der algemeene eigenschappen,
der dingen (een gedeelte der hovenatuurkunde).
ontramponeerd, beschadigd, hedorven, gebroken.
O'nyx, nagelsteen (een edelgesteente).
Opaal, melkblauw, Nina doorseNnend edelgesteente.
Opaciteit, ondoorzichtigheid, donkerheid.
O'pera, zangspel, tooukunstig tooneelspel ; opera bilffa,
kluchtig zangspel; opera seria, ernstige, groote opera.
Opera Omnia, volledige werken z. opus.
Operdtie, onderneming, verrichting ; handelwijs ; kunstbewerking der beelmeesters ; beweging der krijgstroepen ;
operatie-Iijn, ricking, waarin de troepenbeweging plaats
heeft.
Operateur, opereerend heelmeester, inz. breuk-, steensnOder; (ook belhamel , roervink.

opereeren—Optimist
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opereeren, werken, bewerken ; als heelmeester eene kunstbewerking uitvoeren.

Operette, klein zangspel.
Opermënt, Orpimen, geel zwavel-arsenik, koningsgeel.
Ophthalmiatrie, oogheelkunde.
Ophthalmie, oogziekte, uitwendige oogontsteking.
O'piat, slaapmiddel, pijnstillend middel.
opineeren, sternmen, zijne meening of zijne gevoelen uiten.
opinidter, hardnekkig, onbuigzaam, koppig, halsstarrig.
opiniatreeren, (zich), zich halsstarrig verzetten, eigenzinnig op iets blijven staan.
Opinie, meening, gevoelen; schatting, waan.
Opinion publique, openbare meening.
O'pium, heulsap, gedroogde slaapbollensap, verhard melk=
sap der nog groene maankoppen in 't oosten.
Opodeldok, vloeibare jichtzalf.
Oportet, men moet.
Oppidtie, overvulling, overlading der maag.
opponeererl, tegenspreken, bestrijclen, zich verzetten,
Opponent, tegenpartij, tegenspreker, bestrsjder.
Opportunisme, meening die zich door gelegenheidsgronden,
door de omstandigheden laat leiden, onvaste houding.
Opportuniteit, geschikte tijd of gelegenheid.
Oppositie, tegenstand, tegenpartij, partij van verzet, antiininisterieele partij.
oppositief, tegenovergesteld.
Oppositum, het tegengestelde ; p1. —a.
Oppressie, onderdrukking.
oppressief, onderdrukkend, verdrukkend.
opprimeeren, onderdrukken.
OpprobrAtie, beschimping, boon : leelijk verwijt.
optatief, wenschend, een wensch bevattend of uitdrukkend.
opteeren, kiezen, verkiezen ; wenschen.
Op'tie, vi* kens ; kiesrecht (zien.
Optiek, Op'tica, gezichtkunde, leer van het licht en het
Optimiten, voornaamsten, aanzienlijken.

Optimatie = Aristocratie,
Optimisme, leer waarbj de bestaande wereld als de best
mogelijke beschouwd wordt; zucht om alle y van de
rooskleurige zijde to zien.
Optimist, belijder van de leer der beste wereld ; iemand
die anal van de schoone zijde beschouwt en verklaart.
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Optisch—ordonneeren

Optisch, gezichtkundig ; —e illasie, gezichtsbedrog.
opulent, zeer rijk en vermogend.
Opulentie, groote ri,jkdom, aanzienlijk vermogen.
Opus, p1. opera, werk.
Or, goud; or double, verguld koper.
orattl, mondeling.
6ra et 'al:sera, bid en werk.
oraculeus, godspraakachtig, als een orakel, geheinivol,
raadselachtig, duister.

orageus, onstuimig, stormachtig, woelig.
Ordkel, godspraak ; (fig.) algemeen raadgever, vraagbaak.
Orangedde, oranjewater.
Orangisten, aanhangers van het huis van Oranje in Nederland; (ook ;) de politieke part;j der Iersehe Protestanten (Orangemen).
Orang-Oetang, woud- of boschmensch (zekere groote aap).
Oranjerie, verzameling van citroen- en oran j ebooruen ;
(ook :) broeikas voor uitheemsche planten.
Ora pro !Obis, bid voor ons.
Oratie, redevoering. Orator, redenaar.
Ordtio pro demo, een rede voor eigen bilis, voor zijn
eigen aangelegenheden.
oratdrisch, op redenaarstrant.
Oraterium, geesteltjk zangstuk ; bidvertrek, bedebuis.
orbiculair, kringvormig, road, rondvorinig.

Orchest, z. Orkest.
Orcus, de onderwereld (der mythologie), bet schimmenrtk.
Ordalien, godsoordeelen, vuur- en waterproeven (in de
middeleeuwen gebruikelijk).

Orde, stand, genootschap ; eereteeken.
ordinair, gewoon, gebruikelijk ; gemeen, gering.
Ordindlius (professor), gewoon 'iezoldigd hoogleeraar ;
(ook :) de bisschop van het diocees.

Ordinatie, wijding tot den priesterstand.
ordineeren, tot priester inwijden.
Ordonnins, dienstknecht, soldaat, die zich voortdurend
bij een bevelvoerenden officier moet bevinden, °En diens
bevelen uit to voeren.

Ordonndntie, regeling, schikking, inrichting, aanleg (bv.
van eene schilderij); verordening, voorschrift, dienstbevelen bij hoogere officieren.

ordonneeren, bevelen, verordenen.
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Orde, orde, regelmaat ; bevel, last, gebod, order ; — de
bataille, slagorde.
°redden, berpinden.
oreeren, eene redevoering houden; als redenaar voordragen.
ordmus, laten wij bidden, 't is daar —, is er naar, jammer] ijk enz. gesteld.
Orfevre, goudmunt: orfèvrerie goudsmidswaren.
Orgaan, zintuig, spraakwerktuig ; stem (b y . van een zanger en tooneelspeler); (fig)) spreker, optreder, woordvoerder, (zoo beet b y . een minister het orgaan van
den vorst, eene courant bet orgaan van bet roinisterie, of van de revolutionnairen, of van de reactionnairen, enz.)
organiek, organisch, met organen of werktuigen voorzien,
bewerktuigd, levend, bezield.
Organisdtie, bewerktniging, inwendige levenwekkende inrichting ; organiseeren, met organen voorzien, vormen,
inricbten.
Organisme, organische bouw, samenhang der leden van
een geheel ; het buizen- en waterstelsel.
Organist, orgelspeler. (amandelmelk.
Orgedde (minder goed Orsade), gerstedrank, koeldrank ;
Or'gien, drinkgelagen, nachtelijke zwelgpartijen.
Orient, het Oosten, Morgenland.
orientaal, Oosterscb, Morgenlandsch.
Orientalist, keniicr der Oostersche talen.
orienteeren (zich), zich met de ligging en verhoudingen
eener plaats bekend maken ; zich in den vereischten
toestand plaatsen ; nauwkeurige berichten inwinnen.
Orfidmme, rijksvaan der nude Franken.
Originaliteit, oorspronkelijkheid, eigenaardigheid.
Qrigine, oorsprong, oorzaak, bron.
origineel, oorspronkelijk, aangeboren, eigenaardig.
Origineel, oorspronkelijk of eerste stuk, geschrift of afdruk ; oorspronkeWke geest ; ook een zonderling rare
Origo mali, de oorsprong van het kwaad.
(suaak.
Oriza-powder, rijstpoeder.
Orkaan, hevige storm, snelste stormwind.
Orkest, speel- en zangplaats der toonkunstenaars in concerten en in den schouwburg ; (ook :) de gezamenlijke
muzikanten en zangers zelven.
Orlando furioso, de razende Roeland.
TWAAWDE 55115.
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Orlean—ostensibel

Orlean, schoone geelroode verfstof.
Orleanist, aanhanger van het Buis van Orleans, inz. van
de nazaten van Louis Philippe.

Orleans, wollig weefsel voor dameskleeding.
Ormuzd, het licht of het goede beg:inset in de leer van ZoOrnaat, arubtstooi, priesterlkjk pleclitgewaad. (roaster.
Ornament, Ornement, sieraad, versier e'.
Ornamentiek, de kunst of leer der versiering, der ornamenten.
orneeren, versieren, tooien. (vogelen.
Ornithologie, vogelkunde, natnurlijke geschiedenis der
Ornitholoog, vogelkenner, vogelbeschrj ver.
Orognosie, Oro!ogle, geberg-tekunde.
Orographie, gebergi ebescb rij win g.
Or'pheus, beroemd Grieksch zanger en lierspeler ; (fig.)
uitstekend toonkunstenaar.
Orpiment, z. Operment.
Orsdcle, beter Orgeade (z. ald.)
Orseille, verfnios (dat ter bereiding van eene schoone
roode verfstof en van het ]akmoes dient).
Orthobiotiek, de kunst om wel te Leven.
orthodox, rechtzinnig, strenggeloovig, oudgeloovig.
Orthodoxie, rechtzinnigheid, vasthouden aan de kerkleer.
Orthodoxograaf, rechtzinnig, rechtgeloovig schrijver.
Orthodpie, leer van de rechte uitspraak.
Orthographie, de kunst om wel of juist te schrijven.
orthographisch, spelkunstig, naar de spelregelen.
Orthologie, kunst van zich wel nit te drukken
orthopaadisch-instituut, inrichting, waar scheefgegroeide
ledematen weder verholpen worden.
Ortolaan, de tuinmeerle of korenvink in Z. Europa, die
als eene uitstekende lekkernij verzonden wordt.
Orvietaan, tegengif; (ook ;) kwakzalver, wonderdokter.
Oryc'tognosie, Oryc'tologie, zooveel als mineralogie.
0 sancta simplicitas, o heilige eenvoud!
Oscilidtie, slingering, schommeling.
Osirus, zonnegod bij de nude Egyptenaars.
Osmannisch rijk, het Turksclie keizerrijk.
ossAl)arium, knekelhuis.
ossatuur, beendergestel.
ostensibel, ostensief, aanschouwelijk, bandtastelijk, pralend, vertoonniakend.

Ostentatie—Oxy'de
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OstentAtie, tentoonstelling. , vertoonmaking- ; praalznelit.
ostenteeren, ten toon stellen, vertoon maken, prijken.
Osteologie, leer van de beenderen.
Ostdria, herberg, logement in Italie.
Ostracismc, schervengericht, waardoor de Atheners hunne
to maelitige burgers voor 10 jaar verbanden.
Ostreicultuur, oesterteelt.
Otalgie, oorpijn.
otalgische middelen of Otalgica, middelen tegen oorpijn.
o tempora, o mOres! o tijden, o zeden !
Othello, een ijverzuchtig eelitgenoot.
O'tium cum dignitdte, deftige rust.
Ottave rime, ital. stanze, achtregelige strophe.
Ottomdne, Turkseh rustbed, lage sofa.
Ottoman(ni)sche Porte, het Turksche keizerlijke hof.
Ounce, het MIS.
Outcast, uitgestooten persoon, verworpeling, paria.
Outfit, uitrusting.
Outil, werktuig, handgereedschap.
Outlaw, vogelvrijverklaarde, buiten de wet gesteld persoon.
Outrage, grove, smadelijke beleediging.
outragednt, outrageus, srnadelijk, hoonend.
outrageeren, beschimpen, grof of gevoelig beleedigen.
outreeren, overdrijven ; tot het uiterste hrengen.
Outsider, van twee voor denzelfden wedren van denzelfden eigenaar ingeschreven paarden datgene, dat schijubaar gees kans heeft.
ouvert, open, geopend ; openhartig, vrijmoedig ; openlijk,
openbaar. (sink.
OuvertOre, opening; aanva,ng; aanvangsmuziek, inleidinge
Ouvrage de longue haleine, een lang en moeilijk werb
Ouvrier, handwerksman, werkman, daglooner.
ovaal, eirond, langwerpig rond.
Ovdrium, eierstok.
OvOtie, kleine zegevierende intocht 11 de oude Romeinen ;
openlijke hulde-betooging.
Overland-mail, de post, die de brieven grootendeels over
land, uit Indie naar Londen, en visa versa, brengt.
ovipdren, eierleggende dieren.
Oxtailsoup, soep van ossestaart.
Oxyddtie, verzuring, verkalking, het verbinden met zuur(stof.
Oxy'de, zuurstofverbinding,
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oxydeeren—Packfong

oxydeeren, oxygeneeren, met zuurstof verhinden.

Oxygenium, de zuurstof, bet hoofdbestanddeel der !evens(luck.
Oxymâter, een zunrmeter.
Ozon, riekeude zuurstof.

P.
paging, bladzijde.
P. of pag
p. a. (op adressen :) = par ami, met vriend.
p. c. (op adressen :) = par couvêrt, onder omslag; (ook :)
per cent, ten honderd.
p. f. v. (op visitekaartjes :) = pour faire visite, om bezoek of te leggen.

p. m. = pro mille, per duizend.
p. p. = prwmisses, przemittdndis (z. premissis).
p. p. c. (op visitekaartjes :) = pour prendre congd, oni
afscheid te semen.

P. S. = post-scriptum, naschrift.
Paaiement, klein geld, pasmunt tot vOlmaking eener geldson; ; gedeeltelijke afdoening eencr geldseltuld

Paal, afstandsmaat in Ned. Indie = ruins 1500 meter of
20 minuten gaans.

Paap, wader, weleer een eerenaam der geestelijken, later
een verachtelijk scheldwoord voor de R. K,

Pdcha, z. Pasja.
Pachyddrmen, dikhuiden, dieren met cHlke hold (be. olifanten, zwijnen enz.)

Pacificale, ieder voorwerp ter bewaring van beilige of
gewijde zaken (b y . de hostievaas of kelk hij de R. K.)

Pacificatie, bevrediging ; vredesonderhandeling vredePacificator, vredestichter, betniddelattr. (sticking.
pacificeeren, bevredigen, oneenigheden bijleggen.
Pacific-Railway, de grootste Arnerikaansebe spoorweg, die
de kusten van den Stillen Oceaan met die der Atlantische zee verbindt.

Paciscenten of pacisceerende partijen, verzoenende partijen, vredesluiters.

Packetboat, postschip, pakketboot.
Packfong z. Pakfong.

Pacotille—Pakkg
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Pacotille, vrijgoed = Portage (z. alcl.)
Pact, PActum (pl. Pacta), verdrag, overeenkomst ; (ook :)
verbond.
pacteeren, bij verdrag of overeenkomst bepalen ; gepacteerde constitutie, staatsregeling of grondwet, vastgesteld in overeenstemming met 's lands vertegenwoordiging (vgl. geoctrooieerde constitutie, onder
octrooieeren).
PAdan, sons van 1000 niillioen ropijen to Surate.
Paddock, onslieinde plants voor pNarden, inz. vcor mernen en bliar veulens.
Paddy, z. Padi ; spotnaant der Ieren in Engel. en N.-Amer.
Padi, rust in dc aar (in IndiC).
Padisjdh, beer der koningen, titel dien de Turksche keizer ontvangt, en dien de Porte aan de keizers van Rusland en Oostenrijk geeft. (bellied.
Paean, loflied op den Griekselsen god Apollo ; lated, juPmdagogiek, opvoedingsleer, opvoedingskunst.
PwdagOgisch, opvoedkundig, tot de opvoeding belioorende.
Paedagoog, kinderleidsman, londeropvoeder.
Pzederastie,-onnatuurhjke mannenontuelst.
Pmdiatrie, kindergencesknnde.
Paeonie, pinksterroos, koningsroos.
Paganisme, heidendom.
Page, edelkisaap, lsofjonker ; (nob :) bladzijde.
Pagina (verkort p. of gag.), bladzijde ; bladzijdental.
pagineeren, de bladztjden met volgnommers teekenen.
Pagode, afgodstempel; pop met beweegbaar boofd, afgodsbeeld ; (ook een Indische goudntunt.
Paillasse, stroozak, bultzak ; (ook :) bansworst.
paille-geel cf paille, stroogeel, bleekgeel.
Paillettes, loovertjes, schilfertjes.
d'epices, kruidkoek, peperkoek.
Pain, brood ;
Pair, gelijke, iemand van gelOken rang; lid van bet boogerhuis in Engeland (z. Peer); (vroeger ;) lid der eerste
-kamer in Frankrijk.
pair et impair of pair ou non, even of oneven.
paisible, vreedzaam, rustig, vredelievend.
Pajds, Paljas, bansworst (verbasterd van Paillasse).
Pajement, z. Paaiement.
Pakfong, wit koper (Chineesch metaalmengsel).
Pakkdt, pakje, bundel; kook:) pakketboot.
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Paladijn—Pallas

Paladijn, ridder uit het gevolg van Karel den Grooten ;
dapper en hoffelijk held ; dolend ridder. (der 0 uden.
Palaeographie, kennis van de schnjf kunst en het schrift
Palaeologie, oudheidkennis.
Palmontologie, kennis der fossiele voorwereld.
Palmstina, Palestina, het beloofde land, Kanaan.
Palmstra, worstelschool, kampplaats.
Palankijn, Palanquin, O.-Indisch draaghed, draagstoel.
Palatijn, Palatinus, paltsgraaf, onderkoning van Ilonga*.
Palatinaat, paltsgraafschap, de Pals.
Palatine, pelskraag, dames-halsbekleeding.
Palatinus
Palatijn.
Palefrenier, Palfrenier, stalknecht.
Paleeren, opschikken, optooien.
Pales, godin der herders, der veeteelt en des landbouws.
Palestina, z. Paleestina.
Paldt, kaatsplankje ; ,(ook ;) verf bordje der schilders ; de
mannen van 't palet, de schilders.
Palet6t, soort van mans-overrok.
Palfrenier, z. Palefrenier.
Pali, de heilige taal van Achter-Indie.
Palificatie, inheiing van paten.
Palikdren, (eig, dappere mannen) vrijwilligers bij de nieuwe
Grieken, die onder de leiding van een kapitein stroopen rooftochten tegen den viiand deden.

Palimpsdsten, oude handschriften, op welker perkament
een tweede ouder handschrift doorschernert.

Palindroom, raadsel voor een wooed, dat vow-- en achteruit kan gelezen worden, b y . neger, regen.

Palingenesie, wedergeboorte, herstelling.
Palinodie, gezanglierhaling ; herroeping van lastertaal.
Palinuur, stuurman ; (fig.) ervaren staatsman
aan 't roer van den Staat. (insluiten.

palissadeeren, met selianspalen voorzien, met paalwerk of-,
Palissdden, schanspalen ; boom- of paalheg.
Palissdnder-hout of Palixander-hout, (niet Polysander),
purperhout, violethout uit Guyana.

Paljds, z. Pajas.
Palladium, Pallasbeeld, besehermend voorwerp, beschuttend heiligdom ; beschernigod.

Pallas, Grieksehe naam van Miner v a.
Pallas, land slagzwaard der ruiterij.

Palliatie—Pandora
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Palliatie, bemanteling, bewimpeling, verzachting.
Palliatief, verzachtingsmiddel voor een tijd lang ; hulp
voor het oogenblik.

pallieeren, bemantelen, bewimpelen.
Pdllium, mantel, bisschopsmantel bij de wijding.
Palma Christi, kruis- of wonderboom.
Palmdrium, zegeloon, behaalde prkis.
Palmdrum, Palmzondag, Zondag voor Paschen.
Palmetten, op palrubladen gelijkende versierselen aan
gebouwen enz. (klaar.

palpdbel, tastbaar, handtastelijk ; (fig.) duidelijk, zonnePalpabiliteit, tastbaarheid ; (fig)) zonneklaarlieid.
palpeeren, zacht aanraken, betasten, streelen.
pilpebraal, tot de oogleden behoorend.
PalpitAtie, het kloppen, de hartklopping, polssiag.
Pamflet, vlugschrift (meest in verachtelijken zin), los blad,
blauwboekje, schotschrift.

Pamflettist, vlug-, smaadschriftschrijver.
Pampas, groote grasvlakten in Z.-Amerika.
Pampelmoes, de Oost-Indische oranjeappel, met een aardbeziestnaak en zoo groot als een hoofd.

Pan, de veld- en herdersgod.
Panacea, Panacee, algemeen genees- of wondermiddel.
Panache, vederbos, helmbos, pluimbos.
panache, met bonte strepen ; (ook .) soort van gemengd ijs.
Pandde, broodsoep, bouillon met geraspt brood.
Panama, Zuid-Amerikaansche stroohoed.
Pancake, pannekoek.
Pancrdte, tarief van alle rechten; omslag, in tweeen gevouwen bordpapier tot berging van papieren.

Panchrestum, altijd- of veelhelpend geneesmiddel.
Pancratesie, alheerschappij, alleenig bezit.
Pancrdtium, algemeene wedstrijd ; machine ter opheldering van de leer omtrent kracht en tOsuitsparing.

Pandecten, alles omvattende boeken ; samenvatting of kort
begrip van 't Romeinsche recht.

pandemische ziekten, algemeene volksziekte.
Pandemonium, algemeene tempel der demonen of halfgod en.

(spel.

Pandoer, Hongaarsch voetsoldaat Pandoeren, zeker kaartPandOra, schoon meisje uit de mythologie, dat al de menachelijke rampen, in eeue doos besloten, bij zich droeg,
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Pandora's doos—Pantheon

zij opende die doos uit nieuwsgierigheid en terstond
verspreidden rich allerlei rampen over de aarde, terwijl alleen de hoop op den bodem der doos overbleef;
Pandora's doos, bron van alle kwaad.
Paneel, houten beschot, wandbekleeding ; dunne plank
achter een Spiegel of scbilderij ; dunne plank waarop
eene schilderij is gernaald.
Panegy'ricus, plechtige lofrede, lofdicht.
Panegyrist, lofredenaa r.
panem et circenses, brood- en schouwspelen. (schers.
Pangermanisme, bet streven near eenheid van alle DuitPanharmOnicon, niuziekinstrument, dat vele blaasinstrumenten vereenigt.
Panheildnion, opperste staatsraad bij de nieuwe Grieken.
paneeren, met eene korst gcraspt brood of bescbuit bePaniek, z. panische schrik. (strooien
Panier, (eig. mand) mandenrijtuig.
panisch, vreeswekkend ; —e schrik, plotselinge, algemeene, maar onnoodige, ongegronde schrik of outsteltePannel, lijst der gezworenen (in Engeland). (nis.
Panoplie, volledige wapenrusting.
PanOpticum, verzarneling van allerlei, inz. groote collectie wassen beelden en groepen.
panOptisch, alziend.
Panorama, albeschouvring..., rondtafereel, overzicht van een
geheel oord, een gansehe stad, in Welker neiddelpunt
de aanscbouwer staat.
Pansfluit, herdersfluit ; zevenmondig riet.
Panslavisme, bet streven van alle Slavonische volksstammen, one zich door politieke banden mew te verbinden en 't bewustzijn hunner nationaliteit wakker te
Louden.
Pansophie, alwijsheid waan van alles te weten.
Pantalon, hansworst; lange wijde 'crock.
Pantalonnade, pantalons- of bansworstenlans; (fig.) geveinsde betuiging van vreugde of smart, veinzerij.
Pantheisme, stelsel dergenen, die God als vereenzelvigd
met het heelal en de uuiversiteit of algemeenheid der
wezens als de godheid. beschouwen.
Pantheist aanhanger van bet pantheisme.
Panthe6n, een aan alle goden gewijde tempel ; (fig)) eeretcmpel voor de overladen groote en beroenide manuen.

Pantin—Papyrus
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Pantin, dra.tdpop.
Pantjen, heerendienstplichtige op Java.
Pantocratie, alleenheerschappij.
Pantograaf, werktuig tot nateekenen en verkleinen der
omtrek ken, teekenaap.

Pantomime, miemen- en gebarenspel, gebarenspraak.
Pantomimiek, gebarenkunde, kunst der gebaienspraak.
pantomimisch, door gebaren uitgedrukt.
Pantomimist, uitvoerder van 't gebarenspel.
Panurge, Panurgus, doortrapt, geslepen mensch, sebelm.
Panurgie, argliatige boosheid, geslepenheid, doortraptheid.
Paniagisch, sluw, doorslepen, doortrapt, arglistig.
Paolotti z. Minimen.
Papa. wader ; pans.
papaal, pauselijk : papaal systeem, stelsel der pauseNke
opperlieerschappij in de kerk.

pap6bel, bevoegd om tot pans verkozen te woolen.
Papagdno-fluit = Pansfluit (z. aid.)
Papaver, maankop, slaapbol.
Paperdssen, beschreven papieren, scheurpapier.
Pdperhunt, ruiteroefening, bestaande in eene navolging
der vossenjacht, waarbij een ruiter den vos voorstelt
en zijn spoor door papiersnippers aanwijst.

Papier-Joseph, z. Joseph (le bet.); papier-macht, gestampt
papier, papierdeeg voor doozen, kistjes en allerlei kantoorvverk ; papier-mecanique, papier sans fin, machinaal papier, papier zonder einde.
Papillon, vlinder.
PapillOtten, papierreepen of rolletjes om het Naar ter
krulling op te rollen.
Papiniaansche pot, sluitpot, luchtdicht sluitende ijzeren
pot, door Papin uitgevonden.
Papisme, pausdom ; pausgezindheid.
Papist, pausgezinde, aanhanger van den pans.
Papisterij, blinde gehechtheid aan den pacts.
papistisch, pausgezind ; (ook :) domroomsch.
Pdpoeas, Pdpoes, zwarte bewoners van Nieuw-Guinea.
Papolatrie, overdrew en verkleefdheid aan den pans, pausaanbidding.
Paprika, roode liongaarsche peper.
Papy'rus, oud-Egyptisch papier, bereid uit den papyrusstruik of de papierplant.
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Paquet—Paralleloipipedum
.........111.

Paquet, z. Pakket.
par, (fr.) door, uit, met, bij, tot enz.
par, (lat.) gelijk. Par, paar, koppel
paraat, gereed, bereid, vaardig; parate executie, dadelijke
uitwinning.

Pardbel, gelijkenis, gelijkenisrede.
parabOlisch, bij wijze van gelkikenis ei ; (ook :) de gedaante
eener kegelsnede hebbende.

paraboliseeren, door gelijkenissen spreken.
Parabool, kegelsnede, die parallel loopt met eene z0e
des kogels.

par accident, bij toeval, toevallig ; bij ongeluk.
par accord, door vergelijk, bij overeenkonist.
Parachute, daal-, valseherm Ran den luclitbol.
Paracieet, raadgever, trooster, bemiddelaar.
parachtisch, vertroostend, troostrijk, helpend.
Parade, vertooning, pronk-, praalvertoon ; feestelijke wapenschouw ; afwering van een stoat of how.

Paradebed. staatsie- of proi.kbed.
paradeeren prijken, pronken; ter mustering staan; zich
in 't beste pak laten zien.

Paradigma, voorbeeld, model, monster.
Paradijs, (volgeus den bijbel:) de woonplaats van 't eerste mensclienpaar voor den val, en ook die der zaligen
na dit leven ; lusthof ; hoogst genoeglijk verblijf; (iron.)
bovenste galerij in den sclionwburg
paradoxaal, strOig met de heerschende nieening.
Paradox, zonderling gevoelen.
Paradoxie, zonderlingheid in gevoelen of denkvvijs ; zucht
voor 't. wonderspreukige.
Paraffine, uit bruinkool verkregen vetstof.
ParagOge, verlenging van een wooed aan het elude.
paragdgisch, San bet eind verlengd.
Paragraaf, afdeeling in een geschrift ( §).
Paralip6mena, bijvoegsels tot een werk, inz. de boeken
der Kronieken in den bijbel.
Parallage, afwisseling, verwisseling.
parallel, vergelijking, tegenover-elkander-plaatsing ; eene
lijn of een vlak, op geljkblijvenden afstand van eene
andere lijn of een ander vlak; verbinding tusschen
twee loopgraven
Parallelopipedum, langwerpige teerling.

Parallbliogram—Pardon
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ParaIlellogram, vier4dig vlak met evenwijdige en gelijke tegenoverstaande zijden.

paralogiseeren, verkeerde gevolgtrekkingen maken.
paralyseeren, verlammen ; krachteloos rnaken.
Paralysis, verlanimino., geraaktheid, beroerte.
paralytisch, lam, veriamd • aan erne beroerte onderbevig.
Paranimf, bruidgeleider, ; speelgenoot ; eeremonterneester bij bruiloften ; geleider vau een candidaat.

Parapet, borstwering van een wal.
ParOphe, naamtrek, pennetrek onder de naamteekening ;
inz. verkorte naaniteekening ; (ook :) stempel, waarneee
o. wordt opcedrukt.
de handteekenin

parapheeren, met de bandteekening voorzien • zijn merk
of naamtrek onder iets zetten. v in g,

Paraphrase, ornschrijvende overzetting, ophelderende omparaphraseeren, omschrijven, verklaren.
Paraphrast, onischrijver.
paraphrdstisch, omschrij vend, verklarend.
Parapluie, draagbaar regenscberm. (kerdiertje.
Parasiet, pannelikker, schuimlooper ; woekerplant ; woeparasitisch, tafelsehuirnend, schuimloopend ; als een woekerplant of woekerdiertje.

Parasol, draagbaar zonnescherm.
Pardte-execatie, dadelkike uite inning van een schuldenaar.
Paratonnerre, blikseinafleider.
par avânce, als of bij wtjze van voorschot.
Paravent, windscherm of -saint, Spaansche wand.
parbleu ! te drommel sakkerloot !
par bricdle, door op den hand (der biljart) te spelen.
Parcelle, deeltje ; klein gedeelte lands, perceel.
parcelleeren, goederen of landerijen verbrokkelen of stuksgevrijs verkoopen (leven.

Pãrcen, scbikgodinnen, bestuurders van 't menschelUk
par ci par la, bier en daar.
par complaisance, uit wellevendheid.
Parcours, doorloopen weg of lijn ; fibre p., vrije doortocht, recht om van een spoorlijn gebruik te maken.

par couvert, (verkort p. onder onislag (op brieven).
par depit, uit spijt.
Pardessits, overjas.
par Dieu! bij God !
(donnêz, vergeef mij ; peen.
Pardon, vergiffenis, genade, strafopheffing ; pardon ! par-

a go

pardonnabet—Park

pardonndbel, vergeefljk, verschoonbaar. (zien.
pardonneeren, vergeven, kwijtscbelden, door de vingers
pareeren, een houw of steek afweren ; tooien, opscliikken.
Parementen, versierselen, tooi, opsebik.
Parentage, maagsehap, verwantsdhap, familie.
i
; het
Parenthesis, Parenthesis, tusschenzin, nlassehing
teeken der tussehenstelling ( ) of [ ]; in parenthesi,
ingesloten, tusschen ltaal:jes gezet ; in 't voorbijgaan.

Pares, gelijkgezinde of even sterke personen ; zij die van
gelijken stand zijn.

Paresseuse, soort van damesmuts ; oorkussen op eene
sofa; licht sluitend lijfje, door dames in plaats van
't corset gedragen.
par et impar, even en oneven.
par excellence, bij uitnemendheid.
par exêmlle, (verkort p. e.), bij voorbeeld.
par ex prês, door een opzettelijken bode.
Parfait-amour, volnsaakte liefde (zekere fijne likeur).
par force, gewelddadig, met geweld.
Parforce-jacht, drijf- of klopjaebt, jacht met brakken.
ParfOm, aingename gear of lueht; reukwerk.
parfumeeren, welriekend maker.
Parfumerle-waren, welriekende waren, reukwerk.
Parfumeur, handelaar in reuksverken.
par grace, bij genade, door gunst.
par hasard, toevallig, bij toeval.
par honneur, eershalve.
pall of al pari, gelijk, van gelijke waarde of gehalte ;
zonder opgeld en verlies, z. au pair.
Pali, weddenschap.
Pavia, Pariah, een Hindoe nit de laagste kaste of y olksklasse in Indic ; een uitgeworpene.
parieeren, wedden.
pari passu, met gelijken tred.
Paris-appel, twistappel (naar Paris, zoon van Priam's).
Pdrisch marmer, wit mariner van 't eiland Paros.
Parisienne, volkslied to Parijs, gedurende de revolutie
van 1830; (ook:) panel, zeer kleine drukletter tusschen
nonparel en robijn (ook Sedanoise geheeten).
Parisianisme, eigenaardige Par;jsche zegswijze.
(wandeltuin.
Pariteit, gelijkheid, rechtsgelijklieid.
Park, omtuind woud, diergaarde; wandelbosch, opeubare

Parkêt—par ordre
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Parket, z. Parquet.
Parldge. gepraat, nuttelooze rede.
par:ando, parlante, meer sprekend dan zingend.
parleeren, spreken, praten.
Parlenient, rijksraad, rijksvergadering, vergaderde y olksvertegenwoordigers der beide kamers in Eugeland.

Parlementair, afgevaardigd en onschendbaar onderliandelaar in oorlog.

parlementair, tot de vergadering der volksvertegeuwoordigers of rijksstanden behoorend; (fig.) hoffelijk.

Parlementarisme, regeeringsvorm met medewerking van
een parlement ; inz. het overheerschen van het parlement boven de kroon.

parlementeeren, ouderhandelen, inz. voorstellen doen en
aanhooren oni eene plaats over to geven ; in schikking

Parloir. spreekkarner. (komen.
Parlour, ontvangkatner, zijkarner, salon.
par malheur, bij or.geluk.
parmdnt, tier, prat, deftig.
Parmezaan, eene in Parma geniaakte kaassoort.
Parnds, Parnassus, berg der zanggodinnen of muzen ;
het gebied der diehtkunst.

Parnassiens, imam eener nieuwe Fransche dichterschool,
die een onberispelijken vorm als hoofdzaak beschouwt.

Parndssin, armverzorger bij de bedendaagsche Joden.
Parnellist, Parnelliet, lersch home-ruler van de partij
door Parnell gestieht.

par occasion, bij gelegenheid.
par nebile fratrum, (iron.) een loffelijk broederpaar ; een
paar vreemde snaken of lustige drinkebroers.

Parochidnen. kerspelbewoners, leden der kerkgemeente.
Pardchie, kerspel, kerkgemeente.
Parodie, spotaclitige nabootsing van een ernstig stuk of
gedicht.

parodieeren, spottend of schertsend nabootsen.
Parole, woord, belufte, eerewoord ; waebtwoord,paswoord,
lens, berkenningswoord ; p. d'honneur, woord van eer.
Paroli, driedubbele winst van den eersten inzet bij het
pharaospel.

paroniem, stamverwant, van dezelfde afstamming.
Paranomasie, gelijkluidendbeid der woorden.
par Ordre, op bevel, op last.
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Paroxysme, versterkte aanval, koortsaanval ; hoogste graad
van smart, kommer ern.

par pistolét, (op het biljart :) uit de losse hand gestooten, zonder de hand of de keu op bet biljart te leggen,

par preference, in) voorkeur. (door een prikstoot.
Parquet, afgezonderde ruinite in gereehtszalen ; afdeeling
met geseherden zitplaatsen in de sehouwburgen ; ingelegde vloer; ingelegd werk ; (ook :) ouistandigbeid of
toestand (bv. in het zeggen: b ij is in een nweilljk parquet).
parqueteeren, inleggen (een vloer).
par raillorie, uit selects.
Parrain, peter, doopvader, doopgetuige.
par ratio, evenveel, gelijke verhouding.
par renommde, bij geruelit, bij naam. (moord.
Parricidium, varier- of moedermoord, bloedverwantenParsinSnie, ParcimOnie, spaarzaamheid, karigheid
Part, deel, aandeel ; parten, streken, poetsen ; kuren, grillen ; iemand parten spelen, iemand leelijk beet bebben.
partageeren, deelen, elk zun aandeel geven.
parteeren, deelen, afdeelen, indeelen.
Parterre, verdieping gelijkvloers ; tuin- of bloernbed ; bak
(gedeelte der seliouwburgzalen gel(kvloers); (iron.) een
— maken, een val doen, den grond kussen.
Partes, deelen ; deelhebbers ; p. genitales, teeldeelen ; p.
posteriores, liehaamsdeel waarop men zit, achterste.
Parthenon, Minerva's ternpel op den burg te Athens.
partiaal, deelswijze ; afzonderlijk; partOdig, eenz;jdig.
Partialiteit, partijdigheid.
Participant, deelnerner, deelliebber, deelgenoot.
(winst.
Participatie, deelneming, deelaelarglieid.
Participationisme, stelsel van aandeel der arbeiders in de
participeeren, aandeel nemen of bebben, medegenieten.
Participium, deelwoord (in de spraakkunst).
particulariseeren, op zieb zelven plaatsen of besehiouwen;
omstandig vertellen.
Particularisme, zelfzuelitige meening of bandeling ; streven ont afzonderlijk (bv. als staat) te blijven.
Particulariteiten, bijzondere, nadere omstandigbeden.
particulier, bijzonder, afzonderlijk, omstandig.
Particulier, ambteloos leveud persoon, privaat persoon,
eenvoudig burger.
Partie, parti,j; deel, stuk, onbe.paalde hoeveelheid ; gezel-

parti gel—Passaat
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schap, uitstapje ; een geheel spel, b y . eene — biljart,
verbintenis of huweljk ; schuldpost ; afLonderlijk nagegeschreven stem in de muziek ; aanhang, zijde; — blanche, op bet biljart ; eenvoudig spel tusschen 2 personen met 2 batten ; — civile, civiele partij, de metier
in eigen naam y our birrgerluke belangen in een crimineele cask ; parties honteuses, schaamdeelen ; schandelijke dingen.
partieel, deelswijze ; gedeeltelijk : enkel.
Parti-pris, vooropgestelde ineening, b1j voorbaat vaststaand
gevoelen.
Partisan, aanhanger, partOganger, vrijbuiter.
Partisdne, soort tans, spies.
Partitie, deeling, indeeling.
Partituur, alsternmig murtekstuk.
Partner, deelliebber, handelsgenoot ; mededanser of -speler, dans of speelgenoot.
partout, overal ; (ook :) volstrekt.
Partridge, patrijs.
paiiiiriunt mdntes nascetur ridiculus mus, de bergen
zijn in barensnood, en er zal een bespottelijke muls ter
wereld komen.
Parure, opschik, tooi ; pronkgewaad ; stel of garnituur
met diamanten ; stel bkjeenbehoorende kraag en manchetten. (te vergelijken.
parva compOnere magnis, om kleine dingen met groote
Parvenu, gel ukskind, beer van gisteren, iemand, die met
door verdienste, maar door de fortuin uit een lagers in
een hoogen stand verplaatst is. (nrenschen.
parvum parva decent, kleine dingen passen voor kleine
Pas, schrede, teed ; danstred ; nauwe doortocht (bergp.is);
vrijbrief, geleibrief, reisbrief; — de charge, stormpas,
aanval met de bajonet.
Pasigraphie, algemeen, voor ieder verstaanbaar schrift.
Pasja, Pacha, ook Bassa, Turksch stadhouder.
Paskwil, schotschrift, lasterschrift (zonder naam des schrijvers) ; iets bespottelijks, zots.
Paskwillant, schotschriftschrijver, eerroover.
Paspoort, verlofhrief, vrijgcleidebrief, reisbrief.
pasporteeren, een paspoort geven, met een paspoort wegzenden.
Passaat, Passaatwind, naani der bestendige wiuden, die
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tusschen de keerkringen in Lepaalde jaargetijden geregeld waaien.
passdbel, draaglijk, lijdelijk, middelmatig.
Passage, doortocht, door vaart, doorgang, doormarsch, overvaart; been- en weergang, het doortrekken van menschen en rijtuigen door eene plaats ; met glas overdekte
straat voor voetgangers, met winkels en koffiehuizen ;
(ook :) plaats, uitdrukking, volzin uit een geschrift;
plaats, gedeelte van een muziektent, dichtstuk enz
Passagier, reiziger op een vervoermiddel, doortrekker.
passagieren = pitsjaren (z. aid.)
Passant, doorreizende, voorbijgaande.
Passdto, van of in de verleden of laatstvoorgaande maand.
Passe, (in de schermkunst:) uitval, sprong.
passe, voorbij, boven; p.-dix, hovel; 10 (dobbelspel).
passeeren, voorbij- of doorreizen, doorgaan, doorvaren,
enz.; oversci;rijden, to boven gaan; voorvallen, gebeuren ; bewilligd of aangeromen worden ; door den beugel
kunuen, aangaan ; doorbrengen, verdrijven (den tdd);
voor jets p., voor jets gehouden warden, gelden.
Passement, snooren, tressen, boordsel.
Passe-partout, hoofdsieutei, looper, keizer ; horlogesleuteltje met verscheiden stiften van verschillende wijdte.
Passe-pert, z. Paspoort.
Passe-temps, tddverdrijf.
passibel, hjdeldk ; gevoelig.
Passibiliteit, lijdzaamheid; gevoeligheid.
Pdssie, hartstocht, liefde ; liefhebberij, zucht, drift ; bet
Idden, inz. het laatste lijden van Jezus ; (vandaar :) de
passie-week, de lijdensweek (voor Paschen); passiepreek, lijdenspreek.
Passief, het debet, verschuldigde.
passief, lijdend, lijdelijk, onwerkzaam ; passieve handel,
de handel met ingevoerde producten ; passieve schulden, schulden, die men to betalen heeft; passieve tegenstand, tegenstand zonder dadeldke verdediging.
passim, overal.
passioneeren (rich), in drift of vuur geraken, zich door
jets geheel laten innemen.
Pdssiva =- passieve schulden (z. ald.)
Passiviteit, lijdeldke toestand.
Pastel, verfstift, schilderen van gedroogd verfdeeg.
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Pastel-schilderen, bet schilderen met drop verven.
pasteuriseeren, (wijn, melk enz.) verwarmen ter dooding
van de gistingskiemen.

pasteus, deegacbtig, vettig, week, zacbt.
Pastiche, namaak van schilderwerk ; muzikaal lapwerk ;
misleiding, bedrog.

Pastieljes, Pastilles, balletjes uit meel, vruclitsap en suiker, borstplaatjes ; reukballetjes, reukkaarsjes.

Pastor, herder ; leeraar, predikant.
Pastoor, geestelijke, zielverzorger, gemeente-priester.
pastoraal, herderlijk landelP ; zielverzorgend.
Pastoraat, ambt van een predikant of pastoor.
Pastordle, lierdersdiclit, landelpe tooneelvertooning.
Pastordlia, predikantszaken, pastorie-aangelegenbeden.
Pastorie, Pastorij, de woning van een geestelijke, van
een pastoor, predikant.

Pastrycook, pasteibakker.
Pat, toestand des konings in 't schaakspel, waarbij hij,
niet in 't schank staande, gespeeld moet worden, en dit
niet kan, zonder zich zelven in 't scbaak to zetten.

Patardffe, onleesbare pennetrek, gekrabbel, onduidelijke
Pale d'Italie, italiaanselie vermicelli (bandteekeiling.
Patent, open brief der overbeid ; acte eener aanstelling ;
jaarlOkseli vergunningsbewijs ter nitoefening van cen
beroep ; vrijbrief, waarbij aan iemand zekere voordeelen
of voorrechten worden toegestaan (octrooi).
patent, (pop.) naar bebooren, naar eisch, goed, form.
patenteeren, een patent uitreiken.
Patent-waren, zulke waren, die onder genot van een of
ander voorreclit vervaardigd worden
Pater, vader ; kerkvader ; ordeveestelpe; — farm:Has,
huisvader ; — patriae, de vader des vaderlands.
Pdterbier, krachtig bier voor de oppersten in de kloosters ; (vandaar ook :) bet patersvaatje.
paternel, vaderlijk.
Paterniteit, vaderscliap, vaderlijke waardigheid.
Paternoster, het Onze-Vader ; rozenkrans der R. K., bidsnoer ; (ook :) handboei ; ketting zonder eind.
PaternOsterwerk, zekere putmacbine.
Pater peccdvi, vader, ik beb gezondigd ; scbuldbelijdenis.
pathetisch, hartstochtelijk, vol gevoel ; roerend; nadrukkelp, vol kracht en waardigheid.
CWAALFDE
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Pathogenie—Patrones

Pathogenie, leer van het ontstaan der ziekten.
Pathognomie, kennis der gemoedsaandoeningen uit de
gelaatstrekken en gebaren.

Pathognomiek, leer van de ziekteteekenen.
Path°'ogle, ziekteleer, ziektekunde.
pathologisch, tot de ziekteleer behoorend.
Pathos, hartstochtelijke verhevenbeid, hartroerende uitdrukking, nadruk ; gezwollenheid.

Patience, z. Patientie.
Patient, lijder, kranke, zieke.
patientia visit amnia, geduld overwint alles.
Patientie (fr. Patience), geduld; ook zeker kaartspel.
Patina, patine, schaal, schotel ; bruise korst.
Patisserie, pasteigebak ; banket.
Patois, bedorven landspraak, boerenspraak, koeterwaalsch.
Pitres, waders ; kerkvaders ; eernaam der oud-Romeinsche
raadsheeren; z. ad.
Pitria, vaderland ; pro —, y our 't vaderland.
Patriarch, oudvader, stamvader, aartsvader, familiehoofd ;
opperbisschop, inz. in de Grieksche kerk.

patriarchaal, aartsvaderlijk ; boogst eerwaardig.
Patricidr, adellijk burger in bet oude Rome en

in de
voormalige Duitsche rijkssteden ; (in 't alg. :) ieder aanzienlijke groote.
patricisch, adellijk ; raadsheerlijk ; voornaam.
Patrijs, oorspronkeNke vorm of stempel (waaruit in de
lettergieterijen de mat r ij s ontstaat).
patrimoniaal, tot het vaderlijk erfgoed behoorend, geerfd, aangestamd.
Patrimenium, vaderlijk erfgoed, aangeerfd vermoF. ,,en ; p.
Petri, bet erfdeel van Petrus, het gebied van Rome.
Patriomanie, overdreven zucht voor 't vaderland.
Patriot, vaderlandsvriend, volksvriend.
patridtisch, vaderlandslievend, staatsburgerlijk.
Patriotisme, vaderlandsliefde, burgerzin.
Pastristiek, kennis der kerkvaders.
Patrocinatie, bescherming, verdediging.
patrocineeren, beschermen, in bescherming nemen.
Patronaat, beschermheerschap, waardigheid van schutsbeer, van schutsvrouw.
Patrones, beschermster; schutsheilige; vrouw des patroons of meesters.

Patronymictim- Occeéren
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Patronymicum, vader- of geslachtsnaam.
Patroon, besehermer, verdediger; besebermbeilige ; beer,
meester, baas; koopvaardijkapitein, schipper ; (ook wel
voor :) man, kerel, vent; (als onzijdig woord :) (bv. een
vroolijk patroon) ; vorm, monster, model, voorbeeld,
teekening ; (als vrouwelijk woord :) benoodigde boeveelheid tot een schot, ver vat in een houten, papieren of
blikk en koker,
Patroontasch, soldatentasch voor de patronen.
Patrouille, soldaten-loopwacht, wachtronde.
patrouilleeren, de loopwacht, de wachtronde doen.
Patron, patroon.
pauca sed bona, weinig, mnar goed.
Pauken, keteltrommen.
Pauliner, of Paulaner monniken, z. Minimen.
pauper, pauvre, arm.
Pauperisme, annwezen ; toestand der armoede ; leer van
de verarming, hare oorzaken en geneesmiddelen.
Pauperteit, armoede,
Paus, opperhoofd der K. K. kerk.
Pause, rust ; rustpunt ; stilstand; rustteeken.
pauseeren, ophouden, rusten ; eene poos zwijgen.
Pauvre honteux, buisarme, die zich schaanit te bedelen
pavaneeren, (zich), pronken, als een pauw stappen.
Pave, steenen bestrating, plaveisel
Pavedet, postduif, brievenduif
Paviljoen, (fr. Pavilion), tentdek ; tentbed ; bij- of zijgebouw, vleugel aan een paleis, hotel enz. ; comer-, buiten- of tuinhuisje; (ook :) elke vaan met de rationale
kleuren, inc. vlag, sclieepsvlag.
Pax, vrede; p. vobiscum! vrede zij met Ulieden! p . intrdntibus! vrede zij met de binnentredenden !
Pays, land; — de cocagne, luilekkerland ;— legal, de
kiezers, het kiezersvolk.
Paysage landschap, paysagist, landschapschilder.
Paysan, boer; —ne boerin.
Pear, peer.
Peccabiliteit, zondigheid.
Peccddille, kleine zonde, vergeeflijke fout.
Peccdtum, vergrijp, misslag, zonde.
peccdvi, ik heb gezondigd, — eene fout begaan.
pecceeren, feilen, zich vergrijpen, zondigen.
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Pecco—pele-mete

Pecco, Pecco-thee, fijne Chineesehe theesoort.
Pech, ongeluk ; pechvogel, ongeluksvogel.
Pectordle, borststuk : boratlap der joodsche priesters.
pectus est, quod disertum tacit, bet is het hart, dat welsprekend maakt.

Peculaat, kastbesteling, het onderslaan van 's lands gelden, staatsdiefstal.

Peculium, zelfverworven vermogen.
Peciinia, geld ; vermogen.
(baar, gereed.
pecuniair. pecunieel, geld hetreffend ; in geld bestaande,
Pecus, vee; dom, ruw mensch ; (ook p. campi).
Pedaal, voetklavier, voetregister.
Pedaalharp, harp met een voetklavier.
Pedagogiek, pedagogisch, Pedagoog, z. Pmdag—.
Pedant, schoolvos, waanwijze, opgeblazen schijnweter.
pedant, pedantisch, schoolvossig, waanwijs ; smakeloos,
kleingeestig bekrompen.

Pedanterie, schoolvosserij, verwaandheid; belachelijke neiging om alles te verachten, behalve wat men zelf kent
en uitoefent [reclabanken),
Pedel, voetkneelit; dienaar, bode (op hoogescholen,
Pede pcena claudo, de straf volge met hinkenden voet
langzaam) op de misdaad.
(d.

Pedestal, z. Piedestal.
pedestrisch, te voet.
pedo presto, met vluggen voet
Peer, iemand van gelijken rang, talent, kunde elm.; Engelsch edelman, groot beer, lord; tegenwoordig is het
wooed heperkt tot de leden van 't Hoogerhuis, en tot
Schotsche en Iersche edelen, die, na door 't y olk gekozen te zijn, zitting in 't parlement kunnen nemen, lid
van den hoogen adel in Engeland (vgl. Pair).
Pegasus, muzen- of dichteren-ros, fabelaelitig gevleugeld
paard; — bestijgen of berijden, gedichten maken,
(avondjapon.
dichten.
Peignoir, poedermantel; gemakkelijke dames-ochtend- of
Peine, moeite, onrust, verlegenheid, angst, flood ; straf.
Pejoratie, verergering, verslimmering.
Pejurdtie, meineed, valsche eed.
pelagisch, in de zee gevormd.
Pelagoscoop, zeediepte-kijker.
pale-male, door elkander gemengd, verward, overhoop.

Pelerine—pensief
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Pelerine, pelgrimskleed; vrouwenmantel of- kraag ; de
beroemde groote parel der ex-koningin van Spanje.

Pelikaan, kropgans ; snaveltang der wondheelers; snort
van verouderd geschut ; glazen distilleervat.
Pelisse, pels, pelsrok ; lange, met bout gevoerde vrouwenPelleterie, pels- of bontwerk. (overjas, pelies.
Pelot6n, rot, afdeeling voetvolk, gewoonljk van 20-80
soldaten ; pelotonsvuur, waarbij in zulke kleine afdeelingen wordt gevuurd.
Pernmikan, Amerikaansch gepulveriseerd vleesch in bussen.
Penaal (fr. penal). de straf betreffend ; hjfstraffelijk ;
Code penal z. Code.
Penaliteit, strafbepaling, straf, bestraffing.
Penant, tuuurstiji ; tusschenmuur.
Pendten, huis- en beschermgoden der Romeinen; (ook
zooveel als) eigen huis en haard.

Pence, z. Penny.
Penchant, neiging, zucht, voorliefde tot iets.
Pendant, tegenstuk, tegenbeeld, zijstuk, tegenhanger.
Pendille, slinger ; hangklok, slingeruurwerk ; (ook:) staand
uurwerk.

Penelope, eene om huwelijkstrouw en huiselijke kunstwerkzaamheid beroemde vrouw (naar de gade van Ulyspenetrabel, doordringbaar ; uitvorschend. [ses).
Penetrabiliteit, doordringbaarheid.
penetrant, doordringend ; scherpzinnig.
Penetrdtie, doorgronding, inzicht, scherpzinnigheid.
penetreeren, doordringen, indringen ; inzien, doorgronden.
uitvorsclien.
penibel, moeilijk, bezwaarlijk ; lastig, pijnlijk.
Peninsula, schiereiland ; peninsulair, tot een schiereiland
behoorende.
Penis, de mannelijke roede.
Penitent, boeteling, berouwhebbende. (teling.
Penitentie, berouw, boetedoening, boete; straf, pijn, marPennahl, (in de [Duitsche] studententaal .) een nieuw
aangekomene, een groen.
Penny (pl. pence), Engelsche penning = 5 centen.
Penny-a-liner, herichtgever voor couranten, reporter.
Pensee. gedachte, meening, inval ; driekleurig viooltje ;
(ook als adj..) paars.
pensief, peinzend, nadenkend 5 zwaarmoedig.
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Pension, eerewedde, rustgeld, jaargeld, pensioen ; kostbuis ; kostschool, opvoedingsbuis, ook Pensionaat gePensionaire, kostganger, kostleerling. (heeten.
Pensiondris, (weleer : raadgevend advocaat bij de stedelijke regeeringen onder de republiek der Vereenigde
Nederlanden ; Raadpensionaris, (voorheen) : de opperste
staatsdienaar der Algemeene Staten ; van 1805-1%6
titel van het opperhoofd der Bataafsebe republiek.
pensioneeren, (;eniand) een pensioen, jaarwedde geven.
Pensum, pl. pensa, task, de aan een scholier opgelegde
Pentagoon, vu fhoek.
(taak.
Pentameter, vijfvoetig vers.
Pentarchie, regeering van vijf machthebbers ; opperheersebappij der vijf Europeesche groote mogendheden.
Pentateuch(us), de vijf boeken van Mozes.
Pente, belling ; verval (van water).
Penultiéme, PenCiltima, op een em de laatste, voorlaatste;
voorlaatste lettergreep van een woord.
Penurie, drukkend gebrek ; groote behoefte.
People, yolk. (school.
Pepiniêre, boom- of plantenkweekerij ; kweek- of vormPepsine, stof die de spijsvertering bevordert (uit maagsap.)
Pepton, de door vertering veranderde voedingsstof; vleeschpepton, kunstniatig bereid pepton voor zieken.
per, door, doorlieen, wegens voor, bij, nit.
per accidens, bij toeval, toevallig.
per accord, bij schikking, bij accoord.
per acquit, voor quitantie, voldaan, betaald.
Perdctie, voleinding.
(making.
Permquatie, gelijkmatige verdeeling, vereffening, gelijkmaperageeren, voleindigen, volbrengen : be-, afhandelen.
per ambAges met omwegen, met draaierijen.
per augusta ad augilsta, door lijden tot verblijden.
per drdua libertas, door moeilijkheden tot de vrijheid.
per dspera ad astra, door hobbelige wegen (bereikt men)
de sterren, door lijden tot verbhjden.
per cassa, met gereed geld (te betalen), contant.
Perceel, z. Parcelle.
per cent, (afg. pct. of VD), ten honderd.
Percepteur, ontvanger der belastingen, acqnsen of tollen.
perceptibc1,,bmerkbaar, waaroeembaar.

Perceptibiliteit—Perforateur 39 I
Perceptibiliteit, waarneembaarheid.
Perceptie, ontvano.st, inzameling, heffing ; waarneming,
voorstelling met 'bewustzijn.
percipieeren, outvangen, innen% vatten, doorgronden.
per content, tegen baar of gereed geld.
per conto, op of door rekening.
per of par couvert (p. C.), onder omslag (op brieven).
Percassie, swot, slag, schok ; botsing van twee lichamen;
p.-geweer, zulk een, dat niet door haan en pan, maar
door een harrier, die op een busje of slaghoedje met
knalpoeder slaat, wordt afgeschoten; p.-slot, slagslot,
hamerslot.
percuteeren, kloppen, stooten ; een geneeskundig onderzoek (b y . van de Borst) door percussie of aanklopping
in 't werk stellen.
perdento, zich verliezend, allengs afnemend.
Perditie, eeuwige verdoemenis.
Perdrix, patrijs ; perdreau, jonge patrijs.
perdu, verloren.
pdreat! hij verga ! hij sterve ! weg met hem!
Peregrinetie, omzwerving, oponthoud in een vreemd land.
peregrineeren, in vreemde oorden levee, zwerven ; ter
bedevaart gaan.
Peremptie, (eig. vernietiging, dooding) ; verjaring, ongeldigwording (in rechten); eindbescheid.
perempterisch, peremterisch, peremptoir, een strijd
heffend, beslissend ; eens voor altijd, zonder verder
uitstel.
perenneerende planten, zulke, die het geheele jaar voortduren, overblijvende gewassen.
per expressum, door een afzonderlijken bode.
per fas et nefas, door recht en onrecht, door alle mogelijke middelen.
perfect, volkomen, volmaakt, voltooid; uitmuntend I
Perfectibel, volmaakbaar.
Perfectibiliteit, volmaakbaarheid.
Perfectie, voleinding, volkomenheid, volmaaktheid.
perfectioneeren, volkomener maken.
Perfectum, (in de taalkunde :) volmaakt verleden tijd.
perfide, trouweloos, verraderlijk.
Perfidie, trouweloosheid, trouwbreuk.
Perforateur, machine era door te boren, gaten te slaan enz,
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Perforkie—perlustreeren

Perforatie, doorboring.
perforeeren, doorboren.
Performances, verrichtingen, toeren, kunstoefeningen.
Pergamênt, Perkamênt, dun schripleder.
per govdrno, tot naricht, tot richtsnoer.
Pericardium, het hartzakje.
PericOpe, afdeeling uit de evangelien en brieven der
apostelen, bestemd om op zon- en feestdagen voorgelezen en verklaard te warden.

periculeus, gevaarlijk, hachelijk.
Periculum, Perijkel, gevaar; waagstuk ; periculum in
mara, gevaar bij taluien of toeven, dringend gevaar.
Perigmum, aardnabijheid, grootste nabijheid eener p'aneet
bij de aarde.

Perihelium, grootste nabijheid eener planeet bij de zon.
Perimeter, omvang, omtrek.
perimetrisch, in omtrek.
perinde ac cadaver, als een lijk, leuze der jezuleten, om
de blinde gehoorzaamheid aan te duiden, die de orde
van hare leden vraagt.

per indirêctum, door tusschenkomst van een derde.
Perineum, middelvleesch, bilnaad.
PeriOde, tijdruimte, tijdvak; volzin.
Periodiciteit, terugkeer in zekere tijdruitnten.
periodiek, periOdisch, op zekere tijden regelmatig wederkeerend; afwisselend, voorbijgaand; periodieke pers,
periodieke geschritten, t)jdschriften (maandschriften,
journalen enz.); periodieke winden, wisseiwinden, op
gezette tijden waaiende winden.

Peripatêticus, aanhanger der leer van Aristoteles; (ook:)
lief hebber van wandelen.

Peripherie, omtrek, cirkelomtrek ; omvang, gebied.
Periphrdse, omschrijving.
perissabel, vergankelijk, broos.
peristaltisch, wormsgewijze (zooals de darmbeweging).
Peristy'le, zuilengang, open plaats met zuilen omgeven.
Peritus antis, een deskundige.
per jocum, uit kortswil.
perjurious, meineedig.
PerjOrium, meineed, valsche eed.
Perlustratie, nauwkeurige besehouwing.
derlustreeren, doorsnuffelen, nauwkeurir, doorzien,
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per majdra (votd), door nieerderlieid van stemmen.
permaneeren, voortduren, blijven.
permanent, voortdurend, blij vend, onafgebroken.
Permanentie, het voortdurend aanblij y en (bv. eener wetgevende of uitvoerende vergadering).

permedbel, doordringbaar.
Permeabiliteit, doordringbaarheid.
per mille (verk. p. m.), per of van de duizend.
Permis, verlof briefje, geleibriefje ; (ook :) verkorting van
s'il est permis, als 't geoorloofd is, zooveel als : ik vraag
(bij 't oniberspel, quadrillespel enz.)

Permissie, verlof, vergunning.
permitteeren, vergunnen, toestaan, veroorloven.
Permutdtie, verwisseling, verplaatsing, omzetting.
permuteeren, verwisselen, omzetten, verplaatsen.
pernicious, schadelijk, verderfelijk.
per occdsie, bij gelegenbeid.
Perordtie, slotrede ; Openbare redevoering, oefeningsrede.
peroreeren, eene rede besluiten ; eene redevoering houden.
per Odes, to voet ; per pedes apostoldrum, to voet (als
de apostelen).

Perpendiculair, loodlijn, verticale NIL
perpendiculair, loodrecht, in 't lood, rechtstandig.
Perpetrdtie, volvoering, het volbrengen of begaan eener
(misdaad
perpetreeren, begaan, volvoeren.
perpetueel, altijddurend, levenslang, aanhoudend.
perpetueeren, voortdurend onderhouden of voortzetten,
vereeuwigen, altijd doen voortgaan ; op de lange baan

Perpetulteit, onafgebroken voortduring. (schui v en.
Perpetuum mobile, een voortdurend zichzelf bewegend
voorwerp.

perplex, onthutst, bedremmeld, verlegen.
Perplexiteit, besluiteloosheid, verwardheid, onthutstheid.
per procura of per procurationem, door of bij volniacht,
door een gevolniachtigde, een plaatsbekleeder, zaak waarnemer enz. bij volmacht.

perquireeren, onderzoeken, uitvorschen.
Perquisitie, onderzoek, nasporing, huiszoeking.
Perron, stoep, optred, bordes ; verhoogde plaats aan een
station om uit en in to stappen.

Perroquet, papegaai.
Pcrruquier, pruikmaker, haarkapjeg.
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per saldo—personifieeren

per sdldo, als te goed, als overschot van de vorige rekening, bij slot van rekening,

per sdltum, door een sprong.
perscribeeren, opteekenen ; overscbrijven.
per se, op zich zelf, van zelf, uit zijn aard.
persecuteeren, vervolgen, tot stand brengen, uitvoeren ;
gerecl;telijk vervolgen, benauwen.

Persecatie, gerechtelijke vervolging, nazetting.
per sedes, door den stoelgang.
persequeeren, = persecuteeren (z. ald.)
Perseverdntie, volharding, standvastigheid.
persevereeren, volharden, volhouden.
Persico, op perzikpitten getrokken en verzoete brandewijn.
Persienne, fijn Perzisch sits ; buitenzoiinescherm van
schuins in een raam gezette houtstrooken.

Persiflage, hoonende plagerij ; fijne bespotting, hespottende lof, fopperij. (foppen.

persifleeren, fijn belachelkjk maken, voor den gek houden,
persisteeren, volharden, op iets blijven staan.
Persistentie, volharding ; eigenzinnigheid.
persolveeren, geheel of betalen.
Personage, persoon, inz. belangrijk, aanzienlijk persoon ;
rol, die iemand op het tooneel te spelen heeft ; (ook .)
zonderling mensch.
Persona grata, iemand die men gaarne ziet, bemind, gewild persoon.
personaliseeren, persoonlijkheden zeggen, op den man aan
spreken, beleedigingen uiten.
Personaliteit, persoonlijkheid, eigenschap van een persoon ; —en, persoonlijkheden, persoonlijke beleedigingen,
aanrandingen, zinspelingen.
personeel, persoonlijk, in eigen persoon, zelf ; personeele
Crediteur, wie voor zijne schuldvordering geen onderpan d heeft.
Personeel of personeele belasting, zulke, die men niet
voor zijn grondeigendom, maar voor z ij n persoon. zijn
ambt of beroep, zijne woning, zijne consumptie doet
betalen, hoofdgeld; personeel, (ook :) aantal personen,
waaruit een college, bureau, werkplaats enz. bestaat.
Personifiatie, voorstelling eener zaak als persoon, persoonsverbeelding.
PersOnifieeren, verpersoofilijken, persoonlkjk maken, le-
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venlooze zaken sprekend invoeren en als handelende
personeu voorstellen.
Perspectief, verrelqker; vergezicht ; vergezicht-schilderof teekenkunst ; doorzichtkunde ; uitzicht in de toekomst.
Perspicaciteit, scherpzinnigheid, scherpe, heldere
Perspirdtie, onmerkbare uitwaseneing.
per stirpes, naar de stammen (b y . erven).
persuadeeren, overreden, overtuigen ; wijsmaken ; overhalen, bepraten.
Persudsie, overreding, overtuiging.
persuasief, overtuigeiid, overredend.
Perte, verlies.
per tertium, door een derden persoon.
Pertinaciteit, hardnekkiglieid, verstoktheid.
pertineeren, op iets betrekking, hebben, daartoe beliooren, dat betreffen. (den eisch.
pertinent, tot de zaak behoorend, doelmatig, juist, naar
Pertinentien, het toebehooren, de hijstukken.
Perturbatie, storing, ontsteltenis, wanorde.
perturbeeren, storen, verontrusten, verwarren.
Peruviaansche bast, kinabast.
Perversie, verandering ten kwade, verslimmering, verderf.
Perversiteit, verdorvenheid, slechtheid.
perverteeren, verdraaien, vervalschen, ten kwade veranderen ; verleiden.
per viam, lanes den weg, door middel van.
per %feta majdra, bij stemmenmeerderheid.
pesdnt, zwaar, wichtig ; bezwaarlijk.
Peseta, grondslag van het Spaansche muntstelsel = 100
centimos = 1 franc.
Peso, gewiclit, zwaarte, last ; ook een Zuid-Amerikaansche
muntstuk van ongeveer f 2.50 waarde.
Pessimisme, de leer, dat de wereld door en door slecht
is ; zucht one van alles slechts de zwarte zijde to zien.
Pessimist, aanhanger of verdediger van het liessimisme,
iemand die alles ten kwade uitlegt en van de zwarte
zijde beschouwt.
pestifereeren, verpesten.
Pestilentie, pestziekte, besmettelijke ziekte.
pestilentieel, pestaardig; verpestend, aanstekend ; hoogst
schadelijk of gevaarlijk.
Petards, spriqbus, poortbreker ; klapbus, zwermer.
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Petónt—phantaseeren.

Petênt, aanzoeker ; vrijer.
Peterolie, z. Petroleum,
petilleeren, knetteren, knapperen, kraken ; (van wijn :)
parelen, fonkelen, schuimen.
petillant, paarlend, schuituend, opbruisend; (fig.) vurig,
levendig ; fonkelend.
petit, klein, gering, kort, onbeduidend.
Petitie, verzoek, verzoekschrift, smeekschrift.
Petitionnair, smeekende, degene, die een verzoek bij hooger gezag indient.
petitioneeren, een verzoekschrift indiencn, aanzoeken
Petitio principii, het aanvoeren van iets als bewijsgroud,
dat zelf eerst bewezen moet worden.
Petit-maitre, pronkertje, modegek, windbuil.
Petit sale, klein pekelvleesch.
Petits-fours, klein gebak, thee-banket.
Petrofacten, Petreficatien, versteeningen.
Petrificatie, versteening, verandering in steen.
petrificeeren, versteenen, in steen veranderen.
Petroleum, steenolie, berg- of aardolie, peterolie.
Petroleur, Petroleuse, de Frausche brandstichters te Parijs in 1871.
Petto, borst, boezem, binnenste: in — hebben of houden, in 't hart hebben, bij zich behouden, verzwijgen.
petulant, dartel, moedwillig, baldadig, lichtzinnig.
Petulantie, moedwil, dartelheid, lichtvaardigheid.
peu a peu, langzamerhand, allengs, van lieverlede.
peu de gens savent etre vieux, weinig menschen verstaan de kunst oud te ziju.
Peuple, yolk.
peupleeren, bevolken.
peut-titre, misschien, wellicht.
Phfflnomeen, z. Phenomeen.
Phaeton, zoon des zonnegods, berucht door zijn val ;
hooge, lichte, onbedekte waxen ; open rijtuig met een
zonnedak.
Phalanstere, de algemeene werkinrichting, zooals zij door
den Franschen socialist Fourier word ingesteld.
Phatanx, gesloten krijgsbende, dicht opgesloten, met een
carr6 te vergelijken troep soldaten (van 4, 8 tot 16 duizend man); keurbende.
phantaseeren, met zijne pdachteu roud4wei:ven, zich aau
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levendige voorstellingen overgeven, in gedachten dwepen, in ziekte raaskallen, ijlen ; (ook :) voor de vuist
of naar z01 gevoel en zijue invallen eon instrument
bespelen.
Phantasie, inbeelding, verbeeldingskracht, verdiebtingsvermogen ; bersenschim, droombeeld; gril, kuur ;
(ook :) kunstvoortbrengsel, waarbij de kunstenaar enkel
zijn scheppende verbeelding, geen model of bepaalde
kunstregels gevolgd heeft.
Phantasmagorie, geestenbezwering, schijntooverij.
(mal.
Phantest, dweper, grillig mensch.
phantestisch, op inbeelding berustend, dwepeud, grillig;
Phantoom, gewrocht der verbeeldingskracht,droomschrikbeeld, spook, geest.
Phdrao, Fero, zeker bankspel of hazardspel met kaarten.
Phariseer, (eig. eon afgezonderde) schijnheilige, pilaarbijter.
phariselsch, huichelaclitig, schijnheilig.
Pharmaceut, artsenijbereider, apotheker.
pharmaceutiek, kunst der artsenijbereiding.
pharmaceutisch, artsenijkundig, de artsenij betreffend.
Pharmacie -= Pharmaceutiek (z. ald.)
Pharmacopcea, kunst of leer der artsenijbereiding: verzameling van voorschriften ter artsenijbereiding, apothekershandboek, receptenboek.
Pharmacopeia, artsenverkooper.
Pharos, Pherus, vuurtoren, vuurbaak, zeevuur, kustlicht.
Phesen, lichtgestalten, schijngestalten, inz. van de maan;
afwisseling van gedaante, van tooneel, van lot.
Phebe, beter Phoebe, de maan.
Phêbus, beter Phoebus, zonnegod ; (fig.) de zon ; hoogdravende spreek- of schrijArant.
Phelloplastiek, de kunst orn allerlei flguren uit kurk to
snijden, het beeldsnijden uit kurk.
Phenix, beter Phoenix, fabelachtige vogel, die zich door
zelfverbrandiug weder verjongt; (vandaar .) iets zehlzaarns, voortreffelijks, onvergankelijks.
Phenix-gezeischap, naam eener maatschappij van brandwaarborg in Eugeland (oindat zij nieuwe gebouwen uit
hare asch doet oprijzen).
Phenomeen, verschijnsel, inz. natuur-, luchtverschijusel;
zonderling voorval, vreenide gebeurtenis.
Philadelphie, brooder- of naastenliefde.
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Philaleeth—Phoniek

Philaleeth, waarbeidsvriend.
Philatelie, de kennis en het verzamelen van postzegels.
Phitatelist, liefhebber of verzamelaar van postzegels.
Phi lanthroop, menschen vriend.
Philanthropie, menschenliefde.
philanthrOpisch, menschlievend, minzaarn, liefderijk.
philharmOnisch, de toonkunst bemuutend.
Philhellenen, Grieken-vrienden.
Philippica, hevige strafrede ; krachtige redevoering, waarin
iemand ten toon gesteld, ontmaskerd, doorgehauld wordt
(naar de redevoeringen van Demosthenes tegen Philippus van Macedonia).
Philister, de Duitsche benaming voor ons Philistijn;
(ook:) ieder niet-student ; mensch van platburgerWke
denkwijs, ploert.
(schap.
Philologie, taalliefde ; taal- en oudheidkunde, taalwetenPhiloloog, taalvriend, taal- en oudheidkundige.
(voeding.
Philomele, zangvriendin ; nachtegaal.
Philopmdie, liefde voor kinderen ; zucht voor hunne opphilopmdisch, kinderlievend ; der opvoeding toegedaan.
Philosemiet, jodenvriend.
Philosoof, wijsgeer, verstands- of wijsheidsleeraar.
Philosphdster, schijnwijsgeer, waanwijze.
philosopheeren, over de hoogste voorwerpen nadenken ;
wijsgeerig eene stof behandelen ; de oorzaken der Bingen opsporen.
Philosophie, wijsbegeerte, wijsheids- of waarheidsleer.
philosophisch, wijsgeerig, verstands-wetenschappelijk.
Philosophist, schijnwijze, waanwijze, valscbe philosoof.
Philtrum, liefde- of tooverdrank om liefde op to wekken.
Phiool, buikvormig glazen vat.
Phlebotoom, laatlancet, laatvlijm, snepper.
Phlegma, phlegmatisch, z.
phlogistisch, brandbaar.
Phoebus, Phoenix enz., z. Phe—.
Phonetiek, klankleer, juist gebruik der stem bij bet spreken 'en zingen.
Phonetisme, afbeelding der klanken, ideeenvoorstelling
door klankvoorstelling.
Phonetisch, phonisch, den klank betreffend, klinkend ;
(acustiek.
phonisch gewelf, klankgewelf.
Phoniek, kunst der klankvereeniging, volgens de leer der
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Phonograaf, toestel om geluiden aan te teekenen en later
weer voort te brengen.

Phonogram, door de phonograaf voortgebracht bericht.
Phonometrie, bet meten der geluiden.
Phosphaten, phosphorzure zouten.
Phosphorescentie, het vanzelf licht geven in bet duister
(als eigenschap van vele lichamen).

Phosphoresceeren, in het duister vanzelf Edit geven.
PhOsporus, phosphor, (eig. lichtbrenger) de morgenster ;
een kleurlooze, ontvlambare, vergiftige, in bet duister
lichtende en in de lucht naar knoflook riekende stof,
die men eerst uit urine, maar nu meest uit beenderen
verkrijgt.
Photochemie, leer van de chemische werking van het licht.
Photochromie, het makes van lichtbeelden in natuurlijke
Photograaf, Photographist, lichtbeeldentnaker. (kleur.
Photographie, kunst oni lichtbeelden voort te brengen,
hetzij op metalen platen (d a g u e r r o t y p i e), hetq op
papier (t alb o t y p i e); (ook ;) lichtbeeld.
Phototechniek, verlichtingskunst.
Photometer, —scoop, lichtmeter. (bracht.
Phototy'pe lichtbeeld, door de daguerrotype voortgePhotozincographie, het overbrengen van een photographie
Phrase,, spreekwijze, uitdrukking. (op een zinken plaat.
Phraseologie, verzameling van spreekwijzen.
Phrenesie, waanzinnigheid, verstandsverbijstering.
phrenetisch, —iek, waanzinnig.
Phrenologie, hersenleer ; verstands- of gemoedsleer.
phry'gische muts, mode touts van bijzonderen worm, als
(zinnebeeld der vrpeid.
Phryne, boeleerster.
Phthy'sis, tering, uittering.
Phylacterion, wachtpost, schutswacht ; behoedmiddel of
amulet ; naam van een Protestantsche vereeniging, die
de fnuiking van den It. K. invloed ten doel heeft.
Phy'lax, wachter, beschutter (inz. als hondennaam).
Phylloxera, druifluis.
Physiatrie, geneeskracht der natuur.
Phy'sica, natuurleer, natuurkunde, natuurwetenschap.
Phy'sicus, natuurkundige.
physiek, physisch, natuurkundig ; natuurlijk ; lichamelijk, dierlijk ; (ook :) volstrekt, zonneklaar (bv. dat is

physiek onmogelijk).
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Physiocrati a—Pie

Physiocratie, kracht der natuur ; kennis der natuurwetten en kraehten.

physiocratisch systeem, dat stelsel in de staatsliuishoudkunde, volgens hetwelk de hoogste bloei van den landbouw de gewichtigste bron van 's yolks rijkdom is.
Physiognomonie, de kunst om iemands karakter en neigingen uit de gelaatsbeschouwing te leeren kennen.
Physiognomie, gelaat, voorkomen ; z. Physiognomonie.
Physiognomist, gelaatkundige.
Physiologie, leer van de natuurlijke gesteldheid en weekzaamheid der bezielde liebamen.
Physioloog, natuur- of liehaarnsonderzocker ; kenner der
mensebelijk-dierlijke natuur.

Physionomie, Physionomist, z. Physiogn—.
phy'sisch, z. physiek.
Phytograaf, plantenbeschrijver.
Phytographie, plantenbesehrijving.
Phytologie, plantenkunde.
Phytotomie, plantenontlecdkunde.
pia desiddria, pia vota, vrome wenscben (waarvan de
vervulling niet waarsehijnlijk is).

Pianino, vertieale of opstaande piano.
Pianist, piano-speler.
Piano, Piano-forte, ook Forte-piano, liamerklavier.
piano, zacbt (te spelen) ; pianissimo, zeer zacht.
Piaten, afstammelingen der eerste Poolsehe koningsfamilie, die sedert bun stamvader Piast van de 9de eeuw
tot 1386 heerschten.

Piaster, rekenmunt van versebeiden landen : in Italie 2
gl. 25 tot 2 gl. 35 et. ; in Spanje ongeveer 2 gl. 60 et.

Piazza, plaats, plein, marktplein in Italie.
Picad6r, lansvechter (bij 't stierengevecht).
Picanterie, verbastering van Picoterie.
picarische roman, sebelmen- of bedelaarsreman.
Piccolo, kleine dwarsfluit.
Pickles, in azijn ingemaakte, sterk gekruide spijzen.
Pickpocket, zakkenroller.
Pic-nic, z. Piekeniek.•
Picoterie, stekelachtige rede, hekeling.
Pictomanie, overdreven zucht voor schilderijen.
Pictura, schilderkunst ; sehilderwerk.
Pie, (eng.) taart, pastei ; (fr.) ekster.

Piece—Pilositeit
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Piece, stuk, geldstuk ; los blad; kamertje, vertrek ; p.
de resistance, hoofdschotel, voornaamste artikel ; p.
tiroir, onsamenhangend, uit losse tooneelen bestaand
toon eelstuk. (tijd komt.

Pied a terre, optrek, klein verblijf waar men van tijd tot
Piedestal, Pedestal, voetstuk van eene zuil, van een
standbeeld enz.

pieno, vol, volstemmig.
Pier, op pijlers rustend havenboofd, steiger, dam.
Pierret, de onnoozele, altijd gefopte, vaak afgeroste bansworst van 't Fransehe tooneel.
Pieteit, vroomheid, kinderlijke liefde, vooral jegens overledenen, of ook jegens voorouderlijke zeden en gewoonten.

Pietisme, z. Pietisterij.
Pietist, fijnvrome, fijnman, pilaarbijter.
Pietisterij, Pietisme, fijnvroombeid, kwezelarij.
pieus, vroom, godvruebtig..
Piezometer, werktuig ter bepaling van de saniendrukbaarheid der vloeistoffen.
Pig, varken.
Pigeon, duif.
Pigment, kleurstof, verfstof, verf, kleur, blanketsel.
Pignoratie, verpanding; pignoreeren, verpanden.
Pik, z. onder Pique.
pikant, stekend, prikkelend, puntig, stekelig, treffend.
Picanterie, wangunst, nijd, beroepsjaloczie, broodnijd (z.
ook Picanterie).
Pike, katoenen stof, welker weefsel gestikt schijnt.
pikeeren, steken, prikkelen, beleedigen, krenken.
Pikeniek, gemeenschappelijke maaltijd, waartoe ieder deelnemer bijdraagt.
Piket, veldwaebt, legerwacbt; bekend kaartspel tussehen
2 personen ; piketten, bet genoemde kaartspel spelen.
Pikeur, jager to paard ; voorrijder ; paardenafriebter ; (ook :)
meisjes- of vrouwenjager.
Pikol, handelsgewicht op Java, Madras, China enz., doorgaans op 60 kilo gerekend.
Pilaster, vierkante pilaar, kantige zuil.
pileus, harig, behaard.
Pillow, geseboren stof van half linnen en half katoen.
Piloot, stuurman ; loods, loodsman.
Pilositeit, harigheid, behaardheid.
TWAALFDE DRAM.
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Pilotage—Pistool

Pilotage, stuurmanskunst; loodsgeld ; paalwerk.
Pimënt, Jamaica-peper ; specerij-mengsel.
Pinacotheek, schilderijverzameling, kunstkabinet.
Pinds, snort van sloep met 6 riemen (een kleine galei;
naar v. Lennep's Zeemans-Woordenbock); lang en slim'
postschip ; spiegelschip.

Pince, geknepen (op snaarinstrumenten).
Pince-nez, knijpbril.
Pincette, kleine tang der chirurgen.
Pinchbeck, goud nabootsend metaalmeng,sel, geel koper.
Pindus, muzenberg, berg der zanggodinnen.
Pinguin, vetgans,
Pinxit, hij heeft (het) geschilderd. (bord.
Pion, boer of looper in 't scliaakspel; schijf op het damPioneer, eerste kolonisten in bet verre westen van N.Amerika, ontginners van den bodem ; baanbreker.

Pionnier, schansgraver (sappeur, mineur of pontonnier).
Pique, heimelijke haat, bedckte nijd ; pick. spies schoppen (op de speelkaarten); een pique (pik) op iemand
hebben, het op iemand geladen hebben.
Piqué, z. Pike.
Pique-nique, z. Piekeniek.
(schuitje.
Piraat, zeeroover; piraterie, zeerooverij.
Pirogue, prauw, uit een hollen boomstam vervaardigd
Pirouette, draaisprong (bij dansen en paardrijden).
pirouetteeren, eene eirkelzwenking make; zich op den
hiel geheel omdraaien.

pis alter, (het) eegste geval ; lets dat men neemt bij gebeck aan beter, het laatste hulpmiddel.
Pisang, paradijs- of Adams-vijgeboom (in Azie, Afrika
en W.-Indie).
Pisces, de Visschen (sterrenbeeld des dierenriems).
Piscicultuur, kunstmatige vischteelt.
Pise, gestampte garde tot bouwen, stampaarde.
Pissasphdlt, bergteer, bergpik.
Pissoir, bestekamer, urinoir.
Pistdche, groene amandel; pimpernoot. klappernoot.
(taling.
Piste, spoor (van paarden en wild).
PistOle, bijzondere verpleging in de gevangenis tegen bePistOn, pomp, zuiger; stempel; het stifje, de koker voor
de slaghoedjes der geweren.
Pistool, goudmunt van verscheiden landen, ter waarde

Pitch-pine—Plaisir
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van 91 b. 10 gulden ; (ook .) bekend vuurwapen, dat
met eene hand wordt afgeschoten.
Pitch-pine, soort Amerikaansche pijnboom, pekpijnboorn.
Pitsjaar, (van 't Eng. pitch-yard, uitgestoken steng), Witte
seinvlag om de passagiers of de sloep aan booed te roePitsjaren, voor een dag aan wal gaan. (pen.
pittordsk, schilderachtig, schoon, bekoorl(jk.
piu, meer; — adagio, wat langzamer ; — forte, wat sterker ; — piano, ;vat zachter ; — presto of stretto, nog
plum desiderium, vrome wensch. (sneller.
Pivot, spil, duim, bar ; draaipnnt.
pizzicdndo of pizzicato, in de Muziek geknepen, met de
vingers geknipt.
placdbel, verzoenlijk, vredelievend.
Placabiliteit, verzoenlijklieid.
Place, plaats, plein.
placeeren, plaatsen ; uiteenzetten ; beleggen.
Placenta, moederkoek, nageboorte.
Placer, plaats waar stofgoud gevonden wordt ; mijn, ondernerning.
Placet, Placetum, koninklijke toestemming, inwilliging der
landsregeering, inz. tot h :kendniaking en uitvoering
van pausel ljke verordeningen ; (ook :) kort verzoekschrift ;
stoeltje zonder leuning.
pldcet, bet behaagt, wordt toegestaan, — goedgekeurd.
(schilderstuk.
Placiditeit, zachtmoedigheid, gelatenheid.
Plafend, kamerzoldering, gipszoldering ; dekstuk ; dekplafonneeren, de zoldering eener kamer bekleeden.
Plagiaat, menschenroof ; boekenplundering, onrechtmatige
toeeigening van eens anders letterarbeid, letterdieverij.
Plagidrius, Plagiator, menschenroover ; boekenplund.eraar, letterdief.
Plaid, gernite wollen mantel der llergschotten.
plaideeren, pleiten ; een rechtsgeding voeren.
Plaidoyer, pleitrede.
Plain-chant, eenvoudig koraalgezang.
Plainte, klacht.
plaisdnt, vermakelijk, grappig, zonderling.
plaisanteeren, kortswijlen, schertsen, gekscheren.
it part,
Plaisanterfe, scherts, kortswijl, boerderij ;
scherts ter zijde.
Plaisir, pleizier; vermaak, verlustiging.
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plait-il ?—Plat du jour

plait-il? wat helieft u ? wat zegt gij ? (ook euphernistisch
gebezigd voor :) geheim

sekreet (p la ti e).

Plakkaat, openbaar afgekondigde en aangeplakte kennisgeving van de regeering.
Plan, vlakte ; ontwerp ; Platte grond, grondteekening.
Planche, plank ; nietalen plant ; kopergravure.
Planchdt, balein in een corset of rijglijf.
planconcaaf, vlakhol ; p.-glas, glas, dat aan de eene zijde
plat en aan de andere hol-gebogen is.
planconvex, vlakbol; p.-glas, glas, dat aan de eene zijde
plat en aan de andere bol-gebogen is.
planeeren, effenen, gelijk- of gladrnaken ; drukpapier lijmen, bet door met aluin gekookt lijnwater (planeerwate r) halen.
Planeerhamer, plethamer der gond- en kopersmeden.
Planeet, donkere hemelbol, die Naar licht van de zon ontvangt, om welke z ij zich in eene weer of minder elliptisclie baan beweegt ; ook dwaalster geheeten, wegens
de schijnbare onregelmatigheid barer heweging.
Planetarium, lijst der planeten ; kunstwerktuig, dat den
loop der planeten om de zon voorstelt.

Planigldbe, z. Planisfeer.
Planimetrie, vlaktemeetkunst.
Planisfeer, afbeelding van een halfrond des aard- of hemelbols op een plat vlak, wereldkaart, hemel-kaart.

Plantage, beplanting, plantsoen ; streek lands door de
Europeanen in Oost- en West-Indie met tabak, katoen,
rijst, suikerriet enz. beplant.
planteeren, planten, stellen, zetten.
Planteur, planter.

plaqueeren = plateeren.
Plasma, beeldwerk, beeld ; in de geneeskunde : bloedvocht,
het vloeibare, stofvormende deel des bloeds.

Plastiek, plastische kunst, boetseerkunst in gips, leem,
was enz.; lichamelijk vormende kunst, ook de beeldhouwkunst en beeldgieterij omvattende.

plastisch, lrchamelijk vortnend, gedaantegevend, boetseePlastograaf, schriftvervalscher. (rend; scheppend.
Plastographie, nagebootst schrift ; schriftvervalsching.
Plastron, borststuk, borstlap der schermmeesters.
Plat du jour, gerecht van den dag (in restaurants enz.),
dat teem yasten prijs verkrijgbaar is.

Plateau—Pleidooi
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Plateau, bergvlakte, verbeven vlakke plants ; tafelplank ;
theeblad; draaischijf (op spoorwegen); groote schaal (van
een weegbrug of weegtoestel).
Plate-bande, smal tuinbed langs een heining of muur of
om een bloemstuk, rabat.
Plated, Pleet, met gond- of zilverplaatjes overtrokken
metaal, geplateerd metaal.
Plate-forme, plat huisdak, plat op cell !wi g ; geseltutbedding op eene hoogte ; opgehoogde, vlakke plants met
vrij uitzicht, terras.
plateeren, platteeren, ook plaqueeren, met goud- of zilverblaadjes vergulden of verzilveren.
Platform, program= van beginselen, inc. voor verkiezingen.

platie, z. plait-il.
Platina, wit good (het zwaarste metaal).
Platitude, gemeene uitdrukking ; platheid, gemeenheid.
Platmendge, tafelstel met velerlei klein vaatwerk voor
coot, peper, niosterd, °Ire, azijn enz.

Platdnisch, wat Plato of zijne leer betreft ; bovenzinnelijk ; —e liefde, louter geestelijke, van al bet zinnelijke
ontdane liefde ; —e republiek, voorbeeld eener volkomen staatsinrichting, gelijk Plato die ontwierp.

platoniseeren, Plato navolgen, vrij van alle zinnelijkbeid
Platonisme, leer en stelsel van Plato. (beminnen.
platteeren, z. plateeren.
plaudite! klapt in de banden juicht toe !
plausibel, toejuichenswaard ; aannernelijk, geloofwaardig,
waarschijnlijk.

Plausibiliteit, waarschijnIkjkbeid, aannernelijklieid.
Play, spel.
Pleasure-ground, speelplaats, grasveld (inz. voor het buis).
Plebejer, burger, niet adellijke in het oude Rome ; de
burgcrlijke. gemeene man.

plebêjisch, onadellijk ; tot bet gros des yolks behoorend ;
aan het gepeupel eigen, gemeen.

Plebisciet, Plebiscitum, volksbesluit.
Plebocratie, volksregeering (liever Ochlocratie).
Plebs, de volksklasse, gemeene man.
Pledge of temperance, gelofte van matigheid.
Pleet, z. Plated.
Pleidden, het zevengesternte ; (fig.) beroernd zevental.
verdedigingsrede van een advocaat.

406 Plein-pouvoir—Murilis majestiticus
Plein-pouvoir, Plenipotentie, voile macht, onbepaald ge•
zag ; schriftelijke volmacht.

Pleit, z. Pleidooi.
plenair, voltallig.
Plenipotentidris, gevolmachtigd gezant of minister.
Plenipotentie, z. Plein-pouvoir.
pleno jure, met voile recht.
Plenty, volheid, overvloed ; veel, volop.
Plenum, gezamenlijkheid voile vergadering.
plenus venter, non studet libenter, met een voile maag
gaat het studeeren niet goed.

Pleondsme, woordenovervloed, bijeenplaatsing van gelijkbeduidende woorden of uitdrukkingen, hetzelfde met
andere woorden zeggcnd.
pleonastisch, overtollig, overladen met gelijkbeteekenende
woorden of uitdrukkingen.
pleterisch, volbloedig, overrijk aan vochten.
Pleuresie, Pleuris, z. Pleuritis. (rand aan papier.
Pleureuse, treur- of rouwband, rouwfloers, zwarte rouwPleuritus, Pleuresie. borstvliesontsteking ; droge hoest
of kuch met koorts ; zijdesteek, zijdewee, pleuri s.
Plexus, vlechtsel, weefsel.
Pli, vorm, plooi.
plica polanica, Poolsche vlecht (haarziekte)•
plieeren, vouwen, buigen ; (fig.) deinzen, wijken.
Plissé, geplooid belegsel aan vrouwenkleederen ; vouwdoek.
Plomb, Plombe, lood, plombeerlood, zegellood.
plombeeren, met lood stempelen, verzegelen ; met lood
aanvullen of volgieten (Italie tanden).
plongeeren, indompelen, doen zinken ; duiken, onderduiken.
Plough, ploeg.
ployeeren, buigen, plooien, samenvouwen.
Pluche, wolfluweel, halffluweel.
Plum, pruim ; —pudding, groote rozijnkoek.
Plume, pen, veder, pluim.
Plumeau, vederdek, licht veeren dekkussen ; veeren stoffer.
Plumpudding, pudding met rozijnen, snippers en rum,
die aangestoken wordt.
plurale tantum, woord waarvan alleen het meervoud bestaat.
Plurdlis, meervoud.
Plurdlis majestiticus, de meervoudsvorm waarvan vorsten zich bedienen b.v. Wij Willem III enz.

PI uraliteit—Po g et
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Pluraliteit, meerderheid ; de meeste stemmen.
plus, meer; en, geteld bij, vermeerderd met (-F); een —,
een overechot, to veel, meerder bedrag; plus-minus,
meer of minder, ongeveer.
Plusmakerij, overdreven vermeerdering der staatsinkomsten tot nadeel der onderdanen ; geldsnoeierij.
Plusquamperf6ctum, meer dan volmaakt verleden tijd.
Pluto, de hellegod, koning der onderwereld.
Plutocratie, geldheerschappij, heerschappij der rijken.
Plutonist, aanhanger van het stelsel, dat de vortning der
aardkorst aan de werking van 't onderaardsche y our of
:tan de vulkanen toeschrijft.
Plidus, de geldgod, god des rijkdoms.
Pluviomèter, werktuig om de hoeveelheid gevallen regen
to bepalen.
Pluvidse, regenniaand, de 5de maand van den Fr.-republ.
kalender (20 Jan.-18 Fehr.)
PICivius, de regengever, bijnaam van Jupiter.
Pneumatiek, luchtbewegingsleer ; ook geestenleer.
pneumatisch, tot de leer van de drukking en beweging
der lucht behoorend, luchtaardig ; tot de geestenkunde
betrekking hebbend ; (ook :) het ademen betreffend ; —e
machine luchtpomp.
Pneumonie, Pneumonitis, longziekte, longontsteking.
Mel, gemeen y olk, gepeupel.
Pocaal, z. Bocaal.
Poche, zak ; pochette, zakje ; kleine vrouwenzak.
Pocket-dictionary, zakwoordenboek.
poco, weinig ; — allegro, een weinig vroolijk; — forte,
eenigszins sterk ; — lento, wat langzaam ; — piano,
eenigszins zacht.
POculum, beker; poculeeren, bekeren, lustig drinken.
P6dagra, voeteuvel, voetjicht ; (pop) pootje.
podagreus, met de voetjicht behept.
Podagrist, voetj ichtlij der.
Podding, z. Pudding.
Podestã, Podestaat, maehthebber; landvoogd; staatsrechter of burgemeester in Italie.
Podex, achterste, aars, stuit.
Podium, voetstuk, optrede, verhevenheid.
Podometer, wegmeter voor voetgangers en rijtuigen.
PoOet, diehter.
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Poêma—Polemist

Poema, dichtstuk, gedicht.
Poe'na, straf, boete.
poenaal, de straf of boete betreffend (z. penaal).

Pcenitentie, z. Penitentie.
Pcenitet, boetedronk (bij maaNden).
Poeta nascitur, non fit, de natuur en niet de studie maakt
den dichter.

Poetaster, pruldichter, rijmelaar, verzensmid.
pottisch, dichterlijk ; in versmaat.
poetiseeren, diebten, verzen niaken.
Podzie, Poezij, de dichtkunst, bet dichten ; dichterlijk
gevoel ; dichtmant ; gedicht, dichtstuk.

Poil de chêvre, (eig. geitenhaar) stof uit wol en katoen.
point, geen, niets ; p. d'argent, p. de Suisses, geen geld,
geen Zwitsers.

Point, punt ; steek, stoot ; oog op dobbelsteenen, op kaarten ; — d'appui, steunpunt ; — d'honneur, punt van
eer, eergevoel ; — de sue, gezichtspunt, oogpunt ;
doel, wit.

Pointe, f. de punt inz. de geestigheid van een gezegde,
geestige zet.

pointeeren, stippelen, besprenkelen ; richten (geschut) ;
bedoelen, op 't oog hebben ; mikken ; toonen, wijzen ;
(in bazardspelen op eene kaart zetten, wager).

Pointeur, kaartbezetter ; geschutrichter.
pointilleeren, bestippelen ; met puntjes graveeren of teekenen ; (ook :) beuzelen, zich met nietigheden ophouden, haarklooven, kibbelen, hakketeeren ; stekelige zet(zelingen.
ten geven.
Pointillerie, muggenzifterij, vitlust, kibbelarij over benvischwijt
Poissarde,
Poker, soort kaartspel.
polair, de pool betreffend ; tegenovergesteld.
Polariteit, neiging van vrij zwevende magneten naar de
magnetische polen der aarde.
Polemiek, twistleer, pennestrijd ; verdediging van zijn geloof, zijne inzichten, meeningen enz. tegen andersdenkenden.
polemisch, twistend ; poldmische geschriften, twistgeschriften, inz. in zake van geloof enz.
(der.
polemiseeren, wetenschappelijk twisten.
Polemist, geleerde redetwistvoerder, wetenschappelijk strij-

Polemoscoop—Poltronnerie 409
Polemoscoop, krijgsverrekijker ; walkijker ; operakijker.
Polenta, ital. meelspijs.
Poleographie, stadbeschrijving.
poll, gladgemaakt, gepolijst; poll of poliet, beschaafd,
welgemanierd, sierlijk ; (ook :) listig.

Polichindl, hansworst, grappenmaker.
Policliniek, stedelijke heelkunde.
Poliep, veelvoet, plantdier of dierplant ; (ook :) vleeschuitwas in of aan het mensclielijk lichaam.

Polls, verzekering- of assurantie-bewijs (— van assurantie).
Polisson, gait, deugniet, straatjongen.
Polissonnerie, guiterij, jongensstreek, straatsclienderij.
Politesse, hoffelijkheid, welgemanierdheid, toon der groote
wergild.

Pollticus, staatkundige, staatsman ; schrander, gevat, geslepen mensch, oolijkerd.

Uolitie, handhaving der openbare orde en veiligheid der
personen en eigendommen ; gezamenlijke personen, welke
voor de handhaving waken ; staats- of stadsorde, y olkstucbt ; politie-inspecteur. tocziener over de plaatselijke
agenten van politie of dienders ; boven hem in rang
staat de politie-commissaris, die zelf weder ondergeschikt is aan 't hoofd der plaatselijke politic, nl. den
burgemeester.
Politiek, staatswetenschap, staatkunde ; wereldkennis ; geslepenheid ; ook burgerkleeding.
politiek, staatkundig, tot de staatkunde hehoorend, staatsburgerlijk ; (ook :) schrander, doorslepen, sluw.
politiseeren, over staatszaken spreken ; den staatsman
uithangen, tinnegieten.
Politoer, Polituur, glanzing ; glans; glansmiddel, smeersel, waarmee men politoert; (fig. ook :) = politesse.
politoeren, door een wrijfmiddel glanzig maken.
Pena, naam van een bekenden Poolschen dans.
Poll, naamlijst, kiezerslijst, aantal stemmen; de stemming
voor parlementsleden en andere politieke verkiezingen.
Pollen, stuifmeel.
Pollicitdtie, eenzijdige belofte. gelofte.
Polliitie, bevlekking, zelfbevlekking.
Polonaise, Poolsche dans ; zekere vrouwenmantel.
Poltren, bloodaard, lafaard.
Poltronnerie, lafhartigheid, bangheid.
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Polyandrie—Ponceeren

Polyandrie, veelmannerij.
Polyarchie, Polycratie, heerschappij van velen.
polychromatisch, veelkleurig.
Polychromie. veelkleurigheid.
Polygamie, veelvoudige echt, veelmannerij, veelwijverij.
Polyglotte, een in vele talen geschreven bock.
Polygoon, veelhoek.
Polygraaf, veelschrijver.
Polygram, door vele zijden begrensde figuur.
Polyhistor, veelweter.
Polyhymnia, de muze voor gezang en welsprekendlieid.
polymerphisch, veelvorniig, van velerlei gedaaute.
Polyphaag, veeleter, veelvraat.
(gen.
Polytechniek, leer der kunsten en industri6ele verrichtinpolytechnisch, vele kunsten en wetenschappen omvattend ; polytechnische school, hoogere beroeps- of ambachtsschool.
Polytheisme, veelgodendom, veneering van vele goden.
Polytheist, aanhanger van het Polytheisme.
Pomerdns, oranjeappel ; (ten ()went ook ;) elastiek dopje
of stooteinde aan de biljart-keu (in 't Fransch p r oc e d d gebeeten).
Pommdde, haarzalf, lippenzalf.
pommadeeren, met pommade bestrijken, zalven.
Pomme, appel ;
d'amour, liefdesappel, paradijsappel;
— de Chine, sinaasappel.
Pommes (de terre) (rites, gebakken aardappelen.
Pomologie, ooftkunde, leer van de vruchten.
pomolegisch, ooftkundig, de ooftkunde betreffend.
Pomoloog, ooftkenner, ooftkundige.
Pomona, ooft- of tuingodin, ; beschrijving der tuinvruchten.
Pompadour, brei- of modezakje der vrouwen.
Pompe funêbre, lijkstaatsie, plechtige lijkstoet.
pompeus, prachtig, pronkend, met praalvertooning (pompe);
hoogdravend.
Pompernikkel, grof, zwart Westphaalsch brood.
Pompier, pompmeester ; brandspuitgast.
Pompeii, wollen kuif op de soldaten-shako ; zijden geponceau, hoogrood. (weer-overtreksel.
Ponceeren, met puimsteen afwrijven of gladmaken ; doorstuiven, doorgeprikte teekeningen, omtrekken, lijnen met
houtskoolstof sponzen.

ponctueel—Pope
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ponctueel, stipt, nauwkeurig,
ponderibel, weegbaar.
Ponderabilien, weegbare lichamen.
Ponderabiliteit, weegbaarbeid.
pendere, non nemero, bij 't gewicht, niet bij 't getal;
wegen, niet tellen. (waardig.

pondereus, zwaar, wichtig ; nadrukkelft ; de overweging
Ponderositeit, zwaarwichtigheid.
Pond sterling (afg. L. st.), Engelsche gefingeerde munt
ongeveer =

gulden.

Pondus, gewicht. (munt =, 6 gulden.
Pond Vlaamsch, (afg. P. VI.), Nederlandsche gefingeerde
Penjaard, korte Spaansche dolk.
Penny, rekenmunt in Bengalen, Calcutta, Surate =
ct.
Pons, z. Punch.
Pons asinerum, ezelsbrug, verlichtingsmiddel voor minkundigen, onwetenden, zwakken.

Pont, brug ; (ook :) veerschuit voor paarden en rijthigen.
Pentifex, priester; opperpriester, bisschop; — maximus,
priestervorst, pans.

pontificaal, priesterltik ; hoogepriesterlijk ; bisschoppelijk.
Pontificaal, Pontificate, bisschoppelijk plicbtenboek ; panselijk of bisschoppelijk plechtgewaad; (fig. en fam.) het
beste pak.

Pontificaat, opperpriesterschap, pauselijke waardigbeid.
Pent° (fr. Ponte), 4de troef in 't omberspel, quadrillespel enz. (in 't rood : hartenaas of ruitenaas ; in 't zwart
schoppenbeer of klaverenheer).

Ponten, bruggeschuit, vlakke koperen schuitjes voor de
schipbruggen (pontonbruggen).
Pontonnier, schipbrugmaker, soldaat met bet slaan der
schipbruggen belast.

Pony, klein Eng. rijpaard.
Pool, aspunt des aardbols, des bemelbols ; (in de natuurkunde: punten of plaatsen, die de zetel van tegenovergestelde kracbten of eigenschappen zijn (w. de polen
des magneets, de kolom van Volta enz.); trekpunt des
magneets; (eng.) in Amerika compagnieschap of samenspanning mu prijzen op to drijven.
poor, arm; poor-law, armenwet poorrate, armenbelasting.
Pepe, priester der Grieksche kerk in Rusland (als eng.
woord pans.
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Popery—Porte-bouquet

Popery, papisterij.
populair, volksmatig ; algemeen nuttig, verstaanbaar ; bij
bet yolk hemind, volksbelievend, gemeenzaam.

populariseeren, algemeen bevattelijk, verstaanbaar of nut-

zich bij bet y olk bemind makers.
tig maken ; zich
Populariteit, algemeene verstaanbaarheid, nuttigbeid ;
volksbelieving, genaakhaarbeid, minzaanil;eid jegens gering-eren ; volksgunst, volksliefde.
Populatie, bevolking, volksmenigte.
populeus, volkrijk, sterk bevolkt.
poreus, met zeer kleine tusschenruimten of openingen,
sponsachtig. Poreusheid, z. Poreusiteit.
Porfier, purpersteen.
Parien, Paren, openingen of kleine tusschenruiniten der
lichamen, zweetgaatjes.
Pork, zwiin, varkensvleesch, spek.
Porkopolis, Cincinnati in Amerika, bet centrum van den
handel in varkens.
Pornocratie, hoerenregeering.
(sponsachtigbeid
Pornograaf, ontuchtig schrij, er.
Porositeit, Poreusheid, eigenschap der poreuse
Port, haven, zeehaven ; toevinchtsoord ; ook vrachtgeld,
briefgeld ; (ook afk, voor portwijn).
Portaa I, hoofdingang van eerie kerk of ander groot gehouw ; ruinite voor de gang bij de deur.
portabet, portatief, draaghaar.
Portage (ook Pacotille), vrijlast, vrijpakkage, die de bemanning van een schip met zich mag voeren ; (ook
draaggeld, draagloon.
portamento di voce, bet dragen en allengs wegsmelteii
der stem. (sell ieten
portant (a bout), van zeer nabij, b y . op een voorwerp
Portaten, lijsten der dagelijks in de zeehavens aankomende
waren en der ontvangers daarvan.

portatief, z. portabel.
Port d'armes, verlof om wapenen te dragen of te jagen.
Porte-aig ui Ile, naaldhouder.
Porte-assiette, scb otelring.
Porte-bonheur, (eig. gelukaanbrenger) platte armband
(met inscriptie) ; ook klein sieraad om aan het horloge
te dragen. (toilet.

Porte-bouquet, bloemkorfje of -schaaitjc op bet dames-

Porte-brisóc—Positie
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Porte-brisee, vouwdeur, gchroken deur (vier eerie helft
bij 't openen op de andere slant); vleugeldeur, dubbel
openslaande deur.
Porte-chaise, draagstoel.
Porte-clefs, kerkerknecht ; sleutelring.
Porte-crayon, potlood- of stifthouder, teekenpen.
Portde, dracht, bereik, inhoud, vermogen.
Porte-epee, draagband voor een zijdgeweer, degenriem.
porteeren (zich voor iemand), voor iemand in de bres
springen, zijne zaak verdedigen.
Porte-faix, lastdrager, kruier. (minister.
Portefeuille, brieventasch ( (ook ;) het ambt van staatsPorte-jupe, japonbouder.
Porte-lettres, zakbrieventasch ; omslag of koker voor papieren, the men een chef ter teekening moet voorleggen.
Porte-maiheur, onlieilsbode, ongeluksvogel.
Porte-manteau, mantelzak, valies.
Porte-monnaie, geldtaschje, beugeltaschje voor zakgeld.
Porter, sterk Engelsch bier.
Porte-respect, dolk, korte stootdegen.
Porteur, drager, brenger, toonder ; houder van een wissel.
Porte-voix, spreektrompet, scheepsroeper.
Portie, deel, aandeel ; erfdeel; niondgedeelte, spijsgift.
Portier, deurwachter, poortbewaarder ; (ook :) r;ituigdeur.
Portiere, portierster; gordijn voor deuren.
Porticus, Portique, zuilengang, gewelfde of overdekte
gang ter wandelplaats of samenkomsten, galerij.
Porto, vracht-, voer- of draagloon ; brievengeld porto
franco, franc de port of portvrij, postvrij, franco.
Porto-frAnco, vrijhaven.
POrto-rico, rijke haven, naam van een W.-Indisch eiland
en van de rooktabak die van daar komt.
Portrait, Portret, beeltenis (inz. van een mensch), door
penseel-, teeken- of graveerstift of door de photographic
voortgebracht; (fig.) levendige ; juiste voorstelling of beschrij ring van een persoon.
portraiteeren, portretteeren, een portret maker.
Portraiteur Portraitist, schilder van portretten.
Portret enz., z. Portrait enz.
Pose, lichaamsstand, houding.
pose.
gezet ; ernstig, bedachtzaam, bedaard ; ook
*Ito.
,
Positie, stelling, ligging, stand; gesteldheid, toestand ;
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voetplaatsing bij het dansen; positie-kanonnen, zwaar
geschut.

positief, vastgesteld, aangenomen ; stellig, cast, gewis;
positief recht, het vastgestelde recht (in tegenstelling
met het natuurrecht) positieve electriciteit, z. Electriciteit.
Positief, eerste trap, stellende trap, (in de taalkundel;

het onbetwisbare; (ook:) kanierorgel, vOororgel, klein
orgel vdor een groot ; (pop.) weer tot zijn positief (zijn
positieve) komen, weer tot bewustzijn komen, uit de
bezwOuing, bedwelming, ontsteltenis hijkomen.
posit°, ondersteld, gesteld of aangenomen. (stalte.
Posituur, stelling, stand of houding des lichaams, gepossedeeren, bezitten, in eigendom liebben.
Possessie, bezit, bezitten, have.
possessief, bet bezit betreffend ; bezitting aanwijzend.
Possessor, bezitter, eigenaar.
possibel, mogelijk, doenbaar.
Possibilisme, socialistische leer, volgens welke het doei
der partij zonder geweld meet bereikt worden.
Possibiliteit, mogelijkheid, uitvberbaarheid.
post, na, later dan.
Postage, briefpost.
Postamênt Postement, voetstuk; onderstel.
Post-card, briefkaart.
Postdateeren, later dagteekenen, later den datum invullen.
Pastdirecteur, bestuurder van het postkantoor.
posteeren, plaatsen, stellen, op een bepaalden post stelle ; eene plaats aanwijzen ; zich —, post vatten.
paste restante, op de post te blijven (om afgehaald te wor[den).
Posterieur, jonger, nienwer, later.
Posterieur (fr.), Posteriara (lat. pl.) = partes postericres, z. onder Partes.
posteriori (a), van achteren, uit de ervaring genomen.
Posterioriteit, het later zijn, later-komen, jonger-zijn.
Poster iteit, nakomelingschap.
post fastum, na het feest, te last achteraan.
post hoc, ergo propter hoc, daarna, en derbalve daarom,
of wat op elkander volgt, volgt ook uit elkander (een
valsche stelregel).
Posthumus, POsthuma, nakomende, na 's vaders dood geboren zoon of dochter;opera posthuma (lat.), oeuvres
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posthames (fr.), na des schrijvers dood verschenen werken, nagelaten werken.

postiche, later bijgekomen ; nagemaakt, valsch.
Postille, predikboek ; kantteekening, randverklaring.
Postilion, postknecht, postrijder ; p, d'amour liefdebode.
PostlUdium, naspel.
post mOrtem, na den dood.
post nirbila lux of Phoebus, na de nevelen het licht ; na
regen komt zonnescliijn.

postnumerando, nabetalend.
postnumereeren, nabetalen.
postponeeren, achterstellen, verschuiven.
Postpositie, achterstelling, achteraanplaatsing.
Post-scriptum, Postscript, (P. S.), naschrift.
Postulaat, vereischte, zonder bewijs aan te nemen stelling ; verordening, opgave.

Postulant, aanzoeker om een post, eene bediening enz.
postuleeren, vorderen, als voorwaarde vooropstellen ;
naar iets Bingen.

Postuur = Posituur.
Potage, soep, vleeschsoep met allerlei groenten, sneden
brood, rijst enz , middagkost.

Pot-au-feu, vleesch met bouillon en groenten (geliefkoosde
spijs bij den Franschen burgerstand); het noodige
vleesch voor den pot-au-feu.
Potassium, potasehmetaal (de door Davy ontdekte metaalbasis der potasch.
Pot de chambre. kamerpot, nachtpot.
Pot de y in, geschenk boven den bedongen pqs.
potent, vermogend, machtig.
Potentaat, machthebber, gekroond hoofd.
Potentie, macht, vermogen, gezag.
Poterna, sluippoort in eene vesting, uitvalpoort.
Potesiaat (lat. potestas), kracht, macht, vermogen ; titel
van een voormalig regent van Friesland.
Potichomanie, de kunst om glazen eaten door opplakking van teekeningen enz. het voorkomen van Chineesch
of Japansch porselein te geven.
Potpourri, gemengde spijs, hutspot, poespas ; mengelmoes,
allegaartje ; (fig.) een uit vele stukkgn samengesteld.
muziekstuk.
Pouce, duim.
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Poudre, poeder of poeicr, fijn meelpoeier, haarpoeier;
(ook ;) kruit, buskruit ; p. de riz, rijstepoeder, zeker wit
blanketsel.

Poudrêtte, mestpoeder, tot stof geworden menschendrek,
die men als meststof gcbruikt.

Pouff, rond voetkussen.
Pouldrde, gesneden en gemest hoen,
Poule, biljartspel om een inzet ; potspel.
Poultry, gevogelte, 'menders.
Pound, pond ; poundage, pondcijns (een Engelsch tolgeld
van alle uitgaande waren).

Poupon, pop, dotje.
pour, om, voor, tot ; p. acquit, voor ontvangst, als bewijs van ontvangst, voldaan ; p. fe'liciter, om geluk te
wenschen.

Pourboire, drinkgeld, foof.
pour faire visite, om een bezoek af te leggen.
pour la bonne bouche, voor het laatst bewaard als het
lekkerst, als iets welsmakends.

Pourparler, woordenwisseling, gesprek, praatje.
pour passer le temps, tot tijdverdrijf.
pour peu, het scheelde Diet veel, op een Naar af.
pour prendre conga (afg. p. p. C.), om afscheid te nemen.
Poursuite, vervolging, najaging, doorzetting.
poursuiveeren, vervolgen, najagen ; aan- of volhouden.
pousseeren, stooten, voortdrijven ; doorzetten; bevorderen;
voorthelpen; zich —, door eigen kracht en inspauning
tot fortuin geraken.

Pouvoir, macht, kracht, vermogen ; bewind.
poser, arm, arnizalig, jammerlijk.
Poverino, arme drommel.
Powder, poeder ; buskruit.
practicdbel, uitvoerbaar, doenbaar ; aanwendbaar, doelmatig, bruikbaar.

practica est multiplex, het overleg is menigvuldig, de
kunstgrepen zijn velerlei.

PrActicus, iemand die ervaren is in de toepassing zijner
wetenscbap, ervaren geneesheer, advocaat enz.

Practijk, oefening; uitvoering ; toepassing van de kunstregels of de theorie op bet dagelijksch gebruik.
practisch, uitoefenend, werkdadig, op de uitoefening gegrond; van dadelijk nut, van toepassing op het dage-
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lijksch leven ; — verstand, het verstand ale wetgever voor
den wil.
Prado, wandeiweg, lusthof; groote diergaarde bij Madrid.
prae of (fr.) pre, voor, vooraan, vooruit; het (een) prae of
pre hebben, den voorrang, de voorkeur hebben.
NB. de met prae samengestel le woorden zijn pier
met pre gedrukt.
praeter propter, ongeveer, min of meer.
pragmatiek, pragmdtisch, aanwendbaar ; algemeen nuttig, leerzaam, leerrijke oplossing gevend ; pragmatische
geschiedschrijving, leerrijke voorstelling der geschiedenis, waarbj de gebeurtenissen in haren eigenlijken
samenhanv, vooral uit een politiek oogpunt, worden
voorgesteld ; pragmatieke sanctie, algemeen nuttige
landsverordening , algemeene wet tot openbare welvaart.
Prairidl, de weidernaand, de 9d2 mend in den Fr. republ.
kalender (20 Mei-18 Juni).
Prairie, weide, dreef ; het natuurlijke, met welig gras
bewassen land in 't binnenland van N.-Amerika.
Praktijk, handelwijs; overleg ; beroepswerkzaamheden,
clienten van een advocaat, procureur, notaris ; patienten van een dokter, chirurgijn enz.; — en, ongeoorloofde
kunstgrepen, listige streken, draaierijen.
Praktisitie, nadenken, overpeinzing, overleg.
praktiseeren, uitoefenen, zaken doen, inz. als geneesheer,
advocaat enz.; (ook :) bedenken, verzinnen ; peinzen.
praktiseerend, uitoefenend, werkelijk; bedenkend, peinzend.
Praktizijn, uitoefenend of praktiseerend geneesheer, advocaat, inz. procureur, zaakwaarnemer.
Pralines, gebrande of in sulker gerooste amandelen.
Prater, openbare wandeling of lustbosch bij Weenen.

Praxis = Practijk.
Prayer book, gebedenboek.
Preademieten, menschen, die ondersteld worden vdor
Adam geleefd to hebben.

Prdadvies, voorloopig uitgesproken gevoelen of read.
prealdbel, voorloopig, voorafgaand ; prealabele quaestie,
vraag die eerst moet uitgemaakt worden, err omtrent
(woorden.
de hoofdzaak kan worden beslist.

Preambille, voorrede, inleiding; omweg; omhaal van
preambuleeren, eene voorrede of inleiding vooruitzenden,
vooraf omwegen of veal omhaal waken.
vw4,4Lrp ; panic,
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Prebende, prove, kerkelijke verzorging, jaarlijksch inksmen van eene geestelijkc stiebting, lijfrente.

precair, onzeker, ongewis, twijfelachtig, afbankclijk.
Precautie, voorzorg ; voorzichtigheid,
precautioneel, voorzorgen gebruikend ; voorzichtig.
precaveeren, verhoeden, voorzien, zich in acht nemen.
precedeeren, voorgaan, voorafgaan, den voorrang hebben.
Precedentie, voorrang, voortred.
precedeeren, uithlinken, uitsteken, zich onderscheiden.
Precept, z. Preceptum.
Preceptor, leeraar, leermeester, onderwijzer.
Preceptoraat, leeraarsambt, leermeestersplaats.
preceptoreeren, schoolmeesteren, den leermeester spelen.
Preceptum, Precept, voorschrift, regel, richtsnoer, gebod.
precies, nauwkeurig, joist, stipt.
precieus, kostbaar, kostelijk ; gemaakt, gedwongen.
Prdcieuse, vrouw of meisje vol gemaaktheid en daardoor
belaebelijk, nuf, nufje.

precipieeren, vooruitnemen; voorschriften geveu.
Precipitaat, nederslag, nederplompsel, bezinksel.
PrecipitAtie, afstorting; overijling, jacht; nederploffing.
precipitito, met overhaasting.
precipiteeren, overijlen, voorwaarts snellen, overhaast
handelen; (hij chemisten nederploffen, bezinken.

Precis, kort begrip, zakelijke inhoud, hoofdinhoud.
preciseeren, bepaald en duidelijk opgeven, uitdrukken;
zich
zich juister, bepaalder uitdrukken of verklaren.
Precisie, juistheid, etiptheid; bondige kortheid van nitdrukking. (vallen verklaren.

precludeeren, uitsluiten; voor altijd afwijzen, Your verpreclusief, uitsluitend, ten voile afwijzend,
Precociteit, vroegrijpheid, ontijdige rijpheid.
Preconisdtie, lofverheffing, overdreven lofspraak ; pauselijke bevoegdverklaring voor een bisdom.

preconiseeren, hoog verheffen, huitenmate roemen, ophemelen; voor bevoegd (tot bisschop) verklaren.

Precurseur, voorlooper, voorbode.
Predecessor, voorganger (in een ambt).
Predeliberdtie, voorloopige beraadslaging.
predelibereeren, vooraf overieggen, vooruit overwegen.
Predestinatie, voorbesebikking, Gods genadekeus.
predestineeren, vooraf bepalen, voorbeschikken.
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Predetermindtie, voorafgaand besluit.
predetermineeren, vooraf bepalen.
Predicaat, datgene, wat van eene zaak gezegd wordt,
eigenschap van een onderwerp ; eer- of ambtsnaam, titel (vdor den naam).
Predicament, toekenningsbegrip, eigenschap.
prediceeren, voorzeggen, voorspellen ; toekennen.
Predictie, voorspelling, waarzegging.
Predikdnt, Protestantsch godsdienstleeraar.
Predilectie, voorliefde, vooringenonienheid.
predisponeeren, voorbereiden, vooraf beschikken, inrichten ; vooraf genegen of ontvankelijk waken.
Predispositie, voorloopige aanstalte ; voorbeschiktheid, aanleg, b y . tot eene ziekte.
PredominAtie, overheersching, opperheerschappij.
predomineeren, heerschen, de overhand of het overwicht
hebben, het hoogste gezag hebben.
preeminent, uitstekend; voortreffelijk, uitmuntend.
Preeminentie, voorrang, voortreffelijkheid.
preexisteeren, vooraf of vroeger bestaan.
Preexistentie, vOoraanwezigheid.
Prefdtie (fr, preface), voorrede, inleiding, voorbericht.
Prefect, stadhouder, landvoogd.
Prêfectuur, stadhouderschap, landvoogdij.
preferdbel of preferênt, verkieslijk, de voorkeur verdieneed, den voorrang toekomend.
prefereeren, voortrekken, hooger achten, den voorrang,
de voorkeur geven.
Preferêntie (fr. preference), voorkeur, voorrang ; bij preferentie, bij voorkeur, liefst.
Prefix, prefixum, voorvoegsel (in de taalk.)
pregnint, (eig. zwanger) zinrijk, vol denkbeelden.
Prejudicie, voorbeslissing ; vooroordeel ; nadeel, afbreuk.
prejudicieeren, voorloopig oordeelen of beslissen; benadeelen ; sehadelijk zijn.
Prejugê, vonroordeel.
Prelaat, voornaam geestelijke, pauselijk hofgeestelijke, hisschop of gemijterde abt (niet alleen in de R. K. kerk,
maar ook in de Protestantsche landen Engeiand, Zweden en Denemarken).
preleveeren, vooraf nemen, vdor de deeling wegnemen,
preliminair, inleidend, voorloopig, den weg banend,
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Preliminairen, inleidiugen, voorloopige punten van overeenkomst, inz. bij een te sluiten vrede.

preludeeren, een voorspet maken ; inleiden, voorbereiden.
PrelUdium of (fr.) prelude, voorspel ; (fig.) voorteeken,
voorlooper.

Prematuriteit, vroegrijpheid; ontijdigheid.
Premeditatie, voorafgaande overlegging, voorbedachte raad.
premediteeren, vooraf bedenken of overleggen.
Premices, eerstelingen.
Premie, prijs, eereloon ; assurantie- of verzekeringsprijs ;
bijwinst, bijprijs, die in loterijen aan zekere nommers
toevalt.
premier, eerst, voornaamst ; — dessus, eerste sopraanranger ; Premier, de eerste, voornaamste, het hoofd ;
de eerste minister ; Premiers, Premieres, de 5 eerste
trekken in sommige kaartspelen.
Premiere, eerste voorstelling van een nieuw tooneelstuk.
Premisse, voorafgaande of vooropgeplaatste stellingen
eener sluitrede, ont daaruit een gevolg te trekken.
premissis premittendes (afg. p. p.), voorop te plaatsen,
wat vooropgeplaatst moet worden.
prendre la lune avec les dents, bet onmogelijke willen,
de maan met de tanden willen vatten.
Preneur, nemer of verkooper van een wissel.
prenumerdndo, door vooruitbetaling.
Prenumerdtie, vooruitbetaling. [eener courant).
prenumereeren, vooruit betalen (bv. het abonnement
Preoccupdtie, voorinneming, voorafbezetting ; voorbegrip,
vooroordeel, vooringenomenheid ; afgetrokkenheid.
preoccupeeren, vooraf bezetten of innemen ; vooroordeelen inboezemen, voorinnemen afgetrokken maken.
Preordindtie, voorbeschikking.
Preparaat, toebereide zaak, bereide artsenij enz.; inz. kunstmatig toebereid lichaarnsdeel.
Prepardndus, wie zich voorbereidt (bv. tot een examen).
Prepardtie, voor- of toebereiding, aanstalte.
prepareeren, voorbereiden, klaarmaken, toerichten.
Preponderantie, overwicht, meerderheid.
preponeeren, vooraan plaatsen.
Prepositie, vooropplaatsing ; (in de taalkunde :) voorzetsel.
Prepotentle, overmacht, hoogere maoht.
freraphaëlisme, studie der schilderkunst v66r 11%31101;
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ook stelsel van hen, die bet glanspunt der schildcrkunst
stellen onmiddellijk voor Raphael.
Prerogatief, voorkeur, voorrecht.
Presbyopie, verzichtigheid (van- nude lieden).
Presbyter, oudste, aanzienlijk (niet priesterlijk) kerkbeambte, ouderling ; (ook ;) priester.
Presbyteridnen, Protestanten in Engeland, die geen hisschop erkennen, maar de kerk alleen door presbyters
of oudsten geregeerd willen hebbcn, rechtzinnigen.
Prescientie, voorweten, voorkennis.
prescribeeren, voorschrijven, verordenen ; (in rechten :)
voor verjaard of vervallen erkennen, verjaren.
prescriptibel, verjaarbaar.
Prescriptie, voorschrift, verordening ; verjaring, verlies
van een recht, dewijl men niet ten behoorlijke ttide
daarvan heat gebruik gemaakt ; de verkrijgii.g van een
recht door zulk een verzuim van een ander.
Presence, z. Presentie.
Presens, tegenwoordige tijd (in de spraakkunst).
present, geschenk, gift, gave.
presentdbel, vertoonbaar, wat aangeboden kan worden.
PrensentAnt, vertoonder van een wissel ; voorsteller tot
een post of ambt.
PresentAtie, indiening, vertooning (bv. van een wissel) ;
recht van voorstellin cr tot een ambt ; aanbod.
presenteeren, voorhouden, Eanbieden ; indienen.
Presentie (fr. presence), tegenwoordigheid, bijzijn ; (pop.)
veel — hebben zwaarlijvig, dikbnikig zijn.
Presentie-lijst, lijst der aanwezigen.
Preservdtie, bewaring; voorkoming, voorbehoeding.
Preservatief, behoedmiddel,
preserveeren behoeden, bewaren, beschutten.
Preses, z. President.
presideeren, voorzitten ; het hoofd zijn.
President, Preses, voorzitter.
presidiaal, tot de waardigheid van voorzitter behoorend.
Presidium, voorzitterschap ; oppertoezicht.
Presemptie, z. PresOmtie.
pressdnt, dringend, haastig, geen uitstel lijdende.
presseeren, drukken, pressen; dringen, noodzaken ; bij
ieniand aandringen ; haast hebben. geen uitstel lijden.
Pressentiment; voorgevoeli vernwedeu,
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Pressie, drukking ; drang, aandrang, dwang.
Pressuur, druk, hezwaar.
Prestânten, de vooraanstaande dikke tinnen orgelpijpen.
Prestatie, kwijting, vervulling, afdoening eener verschuldigde zaak, betaling eener schuld, belasting enz., eedaflegging.

presteeren, afleggen, vervullen, doen (be. een eed).
Prestidigateur, goochelaar: vingervlugge.
Prestige, begoocheling, tooverachtige verhinding; ontzag, zedelijke invloed, dien men door vroegere bedrijven
heeft verworven.

presto, gezwind ; prestissimo, zeer gezwind.
presumabel, vermoedelijk.
presumeeren, onderstellen, vermoeden ; zich vermeten.
Presirmtie, onderstelling; argwaan ; inbeelding, waan,
presumtief, vermoedelijk.
presumtueus, aanmatigend, verwaand. trotsch.
presupponeeren, onderstellen, als waar aannemen.
(rekken.
Presuppositie, onderstelling.
prêteeren, leenen, verleenen ; zich schikken, medegeven,
voorgeven,
beweren
;
verlangen,
eischen,
pretendeeren,
aanspraak op iets makers ; zich aanmatigen.

Pretendent, aanspraakmaker, eischer; kroonvorderaar;
(ook ;) minnaar, vrijer.

Pretentie, verlangen, vordering, eisch; schuldvordering;
aanmatiging, waan ; (ook :) voorwendsel.
Preteritum, de verleden tijd (iu de taalkunde).
Pretext, voorwendsel, voorgeven, schijngrond.
pretexteeren, voorgeven tot voorwendsel nemen.
pretieus, hetzelfde als precieus.
Pretium affectiOnis, waarde die iets niet op zich zelf
heeft maar alleen wegens de liefdevolle gezindheid des
gevers.
Pretor, voornaam staatsbeanibte in 't oude Rome; aanvoerder, opperhoofd, stadsrechter.
Preuve, bewijs, proef.
preux chevalier, dapper ridder.
prevaleeren, het overwicht of de overhand hebben, meer
zijn of gelden ; (bij koc:plieden :) zich zich doen- terugbetalen, zijn uitzetgeld terugnemen ; zich schadeloosstellen.
prevalent, den voorrang hebbend of verdienend.
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Prevalentie, overwicht, overhand.
Prevaricdtie, plichtseliending, ambtsontrouw.
prevendnt, voorkomend, gedienstig.
prevenieeren, voorkomen, beletten ; vooraf berichten, van
iets ver witt igen.

Prevdntie, het voorkornen, verhoeden ; vooroordeel, vooringenomenheid; waarschuwende kennisgeving.

preventief, voorkomend, verhinderend ; voarloopig (by.
preventieve gevangenis).
Previsie, het voorzien van toekomstige gebeurtenissen en
daarop gegronde voorzielitigheid.

PrevOt, aan 't hoofd geplaatst persoon ; inc. zooveel als
Proost en Provoost (z. die w;;orden).
priapisch, Priapus betreffend ; (fig.) ontuelitig, geil.
Priapus, Priaap, tuin- en veldgod, god der vruchtbaarheid

en geilheid ; (fig.) ontuchtig, geil man ; de niannelke
roede.
Prieel, belommerd zitvertrekje of lusthuisje in tuinen.
Prijscourant, prijzenl)jst, opgave van de warenprijzen,
van den koers der effeeten enz.
Prima, de eerste, hoogste klasse, stem of soort ; eerste
van twee of drie gelijkluidende en achtereenvolgens afgegeven wissels.
Primaat, Primas, eerste of voornaamste aartsbisschop van
(geres.
een rijk ; hoogste waardigheidsbekleeder.
Prima donna, Prima pdrte, eerste tooneelspeelster of zanprima facie, op het eerste gezielit, schijnbaar.
primair, voornaam ; voortreffelijk ; oorspronkelijk ; primaire gebergten, oorspronkelijke of grondgebergten ;
primaire scholen, lagere scholen.

Primas z. Primaat.
prima vice, voor de eerste ma gi ; prima-vista, op zieht
(van een wissel); op het eerste gezieht, van het bled
weg (iets spelen).

Prima-vOlta, de eerste maal.
Prima-wissel, z. Prima (2de bet.)
Prime, eerste stem, eerste toon van elke klankladder ;
eerste schermsteliing of positie (de houw van boren naar
het hoofd); de eerste drukzijde, sehoondruk ; het eerste
biduur in het klooster ; (ook ;) premie.
primeeren, zich boven andere verheffen, de eerste zijn.
Primitia, eerstelingen, eerste vruchten,
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primitief oorspronkelijk, aanvankelijk, allereerst.
primo, pro primo, ten eerste.
Primogenitus, ee rstgeborene.
Primogenitu ur, eerstgeboorterecht.
primo mihi, aan of voor mij het eerst.
Primo mobile, eerste beweeggrond, hoofddrtfveer.
primordiaal, .00rspronkelijk, allereerst.
Primo uOmo, eerste tenorzanger.
primus, de eerste ; p. Omnium, de eerste van alien; p.
inter pares, de eerste onder zjjns gelijken.
Princeps, eerste, voornaamste, aanvoerder, vorst.
Principaal, hoofdpersoon, beer, meester, hoofd ; lastgever;
hoofdzaak, hoofdpunt.

principaal, voornaam, eerst ; principAle crediteur, eerste
of voornaamste schuldeischer.

Principaliteit, oppermacht, overwegende macht.
Principe, aanvang, oorsprong, grondoorzaak ; grondstof ;
grondslag, grondbegrip ; kennisbron ; grondstelling ; heweeggrond der handelingen.

Principienreiterei, al to groote gehechtheid aan beginselen, bet voortdurend scbermen met principes.

principiis obsta, wederstaat het begin d. wacht u voor
den eersten stap op den verkeerden weg.

prior, eerste; voorgaande, vroegere.
Prior, (vrouwelijk Priords, Priorin), eerste, opperste, inz
in een klooster, kloostervoogd ; voogdes. (dinged.

PriOra, voorafgaande feiten en omstandigheden, vroegere
Prioraat, voorzitterschap ; ambt van prior of priores.
Prioriteit, voorrang, eerstheid, ouder-zijn ; prioriteits-recht,
recht des voorrangs, naderrecht ; prioriteits-schulden,
zulke, die bij een contours het eerst in aantnerking
komen.
Prise, vangat, buit, prijs, inz. een veroverd schip (ook
snuifj e. (waterleiding.
Prise d'eau, plaats, waar men het water haalt voor eene

Priseerder, z. Priseur.
priseeren, schatten, de waarde aanslaan ; (ook :) snuiven.
Priseur, Priseerder, schatter, waardeerder der geldswaarde
van een voorwerp.

Prisma, kantzuil, hoekige zuil, driezijdig geslepen gifts.
prismdtische kleuren, regenboogskleuren,
Prison gevangenis, kerker ; hechtenis,

Prisonnier—Procedé
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Prisonnier, gevangene.
privaat, niet openhaar, bijzonder, buiselijk, geheim ; ambteloos, (vandaar privaat-audiöntie, privaat-leven, privaatpersoon, privaat-les enz.)
Privaat, sekreet, hestekamer.
Privaat-docent, huisonderwijzer; leeraar aan een hoogeschool, die niet als hoogleeraar is aangcsteld.

Privitie, berooving, onttrekken ; ontbering; verlies; gebrek ; afwezigheid eener eigenschap.

privatief, uitsluitend, afzonderlijk, eigen ; privatieve jacht,
eigen, afzonderlijke jacht.

privdtim, in 't bijzonder ; in 't geheim ; als particulier.
privatiseeren, op rich zelven. ambteloos leven.
Prive, geheim gemak, sekreet; privê-leven, ambteloos leyen ; uit zijne privê-beurs, uit zijne eigen beurs (niet
nit de kas der compagnie, niet uit de staatskas enz.);
(ik zeg u dit) in mijn prive, voor mij zelven, afgezonderd van mijn betrekking, mijn ambt.
(ningsbrief.
priveeren, berooven, onttrekken.
voorrecht; vrijheids- of verlofsbrief, vergunprivilegieeren, bevoorrechten, met eene vrijheid voorzien ;
verzekercn, beveiligen.
Prix, prijs, waarde; p. fixe, vaste prijs; a tout prix,
Prize-fight, wedkamp, wedstrijd. (tegen elken prijs.
pro, (als gr. voorzetsel in samenstellingen:)voor,tot,ten;
voorvvaarts ; te voren, vroeger; liever ; (als lat. yourzetsel :) voor, naar, krachtens.
pro dris et f6cis, voor haardsteden en altaren.
probaat, beproefd, goed.
probibel, waarschijnlijk, vermoedelijk.
Probabiliteit, waarschijnlijkheid, g.eloofbaarheid.
Probdtie, beproeving, proefneming, proef; bewijs.
probdtum est, het is beproefd, op de proef goed bevonden.
probeeren, beproeven, de proef nemen; onderzoeken,
toetsen (metalen),
Probeersteen, proefsteen, toetssteen.
Probiteit, rechtschapenheid, goede trouw.
Probleem, Problêma, op te lossen vrangstuk, voorgelegde
strijdvraag; twijfelachtige vraag, raadsel.
problemdtisch, twijfelachtig; onuitgemaakt, raadselachtig.
pro b6no pUblico, voor het algemeene welzijn. (merans.
Procede, handelwijze, werkmanier, methode ; z. ook pg.
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procedeeren—prodigious

procedeeren, to werk gaan, handelen; een rechtsgeding
voeren.

Procedure, handelwijs ; rechtsgeding, rechtspleging.
pro cent (pct. (10), ten honderd, van 't honderd.
Procês, voortgang, wijze van plaatsgrijping (bv. een chemisch proces) ; handeling, inz. rechtshandel, rechtsgeding, pleidooi, pleit.
Processie. feestelijke optocht of ommegang ; plechtige
belle- of kerkvaart.
Proces-verbaal, van ambtswege gedane schriftelijke nederstelling of uiteenzetting van een voorval.
Proclamatie, openlijke bekendmaking, a fkondiging der
overheid ; het attezen der geboden van twee verloofden.
proclameeren, uitroepen, verkondigen, openlijk bekend
Timken.
Proconsul, (bij de nude Romeinen ;) gewezen consul als
bewindvoerder in een wingewest, stadhouder.
pro contant, voor of tegen gereede betaling.
pro continuatione, tot of als voortzetting.
Procrastinatie, vertraging, uitstel, verdaging.
procrastineeren, (eig. tot op morgen verschuiven, uitstellen, vertragen ; talmen, dralen.
Procreatie, voortbrenging, voortteling.
procreeren, telen, kinderen verwekken.
Procrustus (het bed van), willekeurige vorm, waarin men
een voorwerp met geweld besluit of inkleedt.
procul absit, moge hij verre van bier zijn!
procul a Jove, procul a fillmine, ver van Jupiter, ver
van den bliksem een nederige staat is de veiligste.
Procuraderes, (in Spanje :) leden der 2e kamer.
Procurdtie, zaakwaarneming ; schriftelijke lastgeving of
volmacht.

Procurator, = Procureur.
procureeren, bezorgen, verschafTen, tot stand brengen.
Procureur, zaakvoerder, gevolmachtigd zaakbeheeider ;
rechtszaakvoerder, pleitbezorger, a v o u

pro Deo, om Godswil, om niet.
prodigaal, verkwistend, doorbrengend.
Prodigaliteit, verkwisting, neiging tot doorbrenging.
prodigeeren, verkwisten, onnoodig verteren.
Prodigien, wonderen, -wonderwerken ; gedrochten.
prodigious, wonderbaar, verbazingwekkend.

pro domo sua—proficiat
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pro domo sua, voor zijn eigen huis.
Prodotto, het zuivere bedrag van wissels en waren.
Prodromus, voorlooper ; voorrede.
produceeren, te voorschiju brengen, bijbrengen (bv. bewijzen, getuigen); voortbrengen, telen, bou wen (bv. vruch. ten), leveren, vervaardigen, maken.
Producent, voortbrengen.
Product, voortbrengsel van natuur of kunst ; vrucht ;
drag, beloop, het door vermenigvuldiging gevonden getal.
ProdUctie, voor- of bijbrenging (bv. van getuigen); voortbreng.ing, teling ; voorts = product.
productief, voortbrengend ; vruchtbaar, veel opbrengend.
Productiviteit, voortbrengende, scheppende kracht ; vrnchtbaarheid. (sch enken.
pro emdrIto, voor uitgediend verklaren, de ambtsrust
preeminent, vooruitstekend, vooruitspringend.
Proeminentie, het vooruitsteken, het in 't oog vallend
gedeelte eener zaak.
pro et contra, voor en tegen.
profaan, oningewijd ; onheilig, met den godsdienst spottend ; ongeestelijk, wereldltjk ; gemeen, onedel ; profane geschiedenis, algemeene (niet-bijbelsche of kerkelijke) geschiedenis.
Profaan, oningewijde, inz. niet-vrijmetselaar.
ProfanAtie, ontheiliging, onteering.
profaneeren, ontwOen, ontheitigen ; met bet heilige spotten.
profereeren, uit- of voortbrengen, uiten, spreken, te voorscliijn brengen. (betuigen.
professeeren, openlijk beli,jden, in beoefening brengen;
Professor (z. aid.); (in Frankrijk en Belgie :)
Professeur
ieder, die van eene kunst of kunstvaardigheid als meester zijn beroep of bestaansmiddel maakt.
(werk.
Protessie , belijdenis, openlOke verklaring ; beroep; handProfessional, iemand die sport (wielrijden, scliaatsenrijden
enz.) als beroep beoefent ; verg. amateur.
professioneel, beroep- of handwerkrnatig.
Professor, hoogste openbare leeraar aan eene hoogeschool,
hoogleeraar ; (ook wel :) leermeester.
professoraal, tot het hoogleeraarsambt behoorend ; (fig.)
allerdeftigst ; op hoogen beslissenden toon.
Professoraat, hoogleeraarsambt.

proficiat! wel bekonie bet u 1
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Profijt—Prohibitle

Profijt, Profit, winst, nut, voordeel, opbrengst.
Profijtertje, zuinigje, bekend voorwerp, dienende om kleine
eindjes kaars geheel of te branden.

Profil, teekening van een voorwerp van ter zijde, zijdebeeld, halfgezicht in doorsnede.
profileeren, de doorsnede van een gebouw enz. teekenen•

Profit, z. Profijt.
profltabel, voordeelig, winstgevend, nuttig.
profiteeren, voordeel of winst doen ; leeren, vorderen ;
winstgevend zijn.

proflueeren, ontspringen, uit iets volgen, voortvloeien.
pro forma, voor den sclnjn, voor de lens, welstaanshalve.
Profundimetrie, dieptemeting.
Profunditeit, diepte ; grondigheid.
Profirsie, uitgieting ; verkwisting ; overvloed.
profuus, verkwistend, spilziek ; wijdloopig,
progenereeren, telen, voortbrengen.
Progenituur, nakomelingschap, tech, kroost ; welpen.
Prognase (—is), voorkennis, -zegging, -beduiding.
Prognasticum of —con, voorteeken, kenteeken,
Prognostiek, voorzeggingskunst.
pro gradu, ter verkrijging eener academische waardigheid.
Programma, Program, (eig. openbare schriftelijke bekendmaking, inz. gedrukte uitnoodiging tot eene plechtigheid) opgave of lijst van betgeen er (op een feest, concert enz.) zal plaats hebben en in welke orde van opeenvolging ; openlegging van de grondstellingen of den
te volgen gedragsregel van een politieke partij, een
ministerie enz.
progredieeren, voortgaan, voortstappen.
Progressen, vorderingen, trapswijze voortgang.
Progr6ssie, voortgang, vordering ; getallenreeks, die Haar
(mend.
dezelfde wet voortloopt
progressief, voortgaand, toenemend, trapsgewijs opklimProgressionist, Progressist, voorstander van den vooruitgang.
Progymndsium, bier te lande inrichting voor hooger onderwijs met de 4 laagste klassen van een volledig gymnasium ; elders : voorbereidende school tot het gymna(sium.
prohibeeren, verhinderen, beletten ; verbieden.
Prohibitie„ wering, ontzegging, verbod ; —systeem, inen uitvoerbeperking ; bandelsstremming.

prohibitief—promiscuiteit
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prohibitief, terug- of afhoudend, verbiedend.
pro haspite, als gast.
Project, ontwerp, plan, oogmerk, bedoeling,
projecteeren, ontwerpen, plannen of ontwerpen waken,
van plan o; voornemens zijn.

Projtctie, worp ; het werpen ; schets, teekening van de
sel*rbare ligging en gedaante van een voorwerp, inz.
bet ontwerp van landkaarten.
Projectiel, werptuig der artillerie.
Projet de toi, wetsontwerp. (deelen.
Prolipsus, uitzakking of doorzakking van weeke liehaamsProletariaat. de stand der id erbezittenden ; de gezamenlijke niet bezittenden.
Proletariers, (in 't nude Rome :) arme burgers, die den
Staat niet met geld, maar enkel met hun prole s,
bunne kinderen en nakomelingen konden dienen ; (vandaar :) geheel onbemiddelde menschen der laagste yolksklasse, die van de hand in de taud leven.
pro libito, naar welgevallen. (baarmakend.
prolifiek, vruchtbaar, ter voortteling geschikt ; vruchtPrologomen 1, voorherinneringen, inleiding, voorafgaande
opmerkingen.
Prologus, Proloog, voorafspraak ; inleiding.
prolongibel, verlengbaar, tot uitstel geschikt.
Prolongatie, verlenging, uitstel, later gestelde termijn,
prolongeeren, verlengen, uitstel geven, een lateren tijd
of termijn bepalen.
Proloog, z. Prologus.
Prolusie, voorspel, vooroefening.
pro memeria, ter herinnering.
Promemdria, gedenkschrift.
Promenade, wandeling ; (ook :) wandelweg, wandelplaats.
promeneeren, (eig. voorleiden, rondvoeren) wandelen.
Promesse, belofte ; sehuldbekentenis met belofte orn op
een bepaalde tijd to betalen ; ook dragen de door aetiemaatschappijen uitgegeven papieren, door welke hun
houder een zeker actie-aandeel wordt verzekerd, den
naam van promessen.
(liouwer, boetseerder.
Prometheus, voorstander, bekwaam kunstenaar, inz. beeldpro mille (verkort p. m.), voor bet of per duizencl.
promiscue,,ondereen, door elkander, verward.
promiscuiteit, emeenschap der vrouwen,
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Promissie—Propaganda

Promissie, belofte, toezegging.
promitteeren, beloven, toezeggen.
Promitt6nt, belover, toezegger.
PromontOrium, promontoire, voorgebergte.
PromOtie, bevordering, standsverhooging, inz. hevordering
tot een geleerde of aeademische waardigheid.

Prom(dor, hevorderaar, inc. tot een acadentischen graad ;
(ook :) aanstoker, roervink, belhamel.

PromOtus, bevorderde.
promoveeren, bevorderen, verboogen ; een acadensischen
graad verwerven ; iemand hens eene aeademische
waardigheid toekennen.

Promovendus, die verhoogd, bevorderd zal worden of een
academischen graad verwerven zal. (haar.
prompt, vaardig, onverwijld, spoedig, vlug ; stipt ; gereed,
Promptitude, gezwindheid, vaardigheid stiptheid.
Promulgdtie, openbare bekendmaking; verbreiding.
promulgeeren, kond doen, af kondigen ; verbreiden.
proneeren, overmatig loven, ophemelen, de lof bazuin steken ; veel gez wets maken.
Proneur, bovenmatig lofredenaar ; lastig zwetser.
Pronikgetal, de sons van een vierkant en zijn wortel.
P ron6men, voornaamwoord.

prononceeren, prononcidtie, z. pronunc—.
pro novitate, als nieuwtje, als pas verschenen.
pro nuns, voor het tegenwoordige, voorloopig.
pronunceeren, uitspreken, sprekend uiten ; uitspraak doen,
beslissen ; sterk doen uitkomen;gepronunceerde trekken,
duidelijk sprekende, sterk uitkomende gelaatstrekk en.

Pronunciamento, openbare verklaring en bekendmaking,
protest, inz. openbare opstandsverklaring (in Spanje).
Pronuncidtie, uitspraak, wijze van uitspreken; (ook :)
openbare bekendmaking.
Proof, proef, inz. proefvel, proefdruk, proefblad.
Proosdij, ambt, woning, district van een proost.
Proost, opperste, oppergeestelijke, kloosterhoofd.
Propaedeutica, Propmdeutiek, voorbereidende kundigheden, voorbereidingswetenschap.
propmdeutisch, voorbereidend ; — examen; onderzoek
naar de kundigheden, die als voorbereiding tot dezen
of genen tak van geleerdheid beschouwd worden.
Propaganda, door den pans in 1622 verordende raad van
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geloofsverbreiding, bekeeringsgenootschap (congregatio
de propaganda fide); (ook :) elk genootschap ter uitbreiding van kerkelijke of politieke leeretellingen;
voor de verbreiding eener meening, van een
—maken,
plan enz. werken.
Propagandisme, verbreidings- of bekeeringsijver.
Propagandisten, aanhangers eerier propaganda.
Propagatie, voortplanting, uitbreiding, verspreiding.
propageeren, uitbreiden, voortplanten, verspreiden.
pro 'Atria, voor het vaderland.
Propatria, of pro•patria-papier, snort van schrijfpapier,
met de woorden p r o p a t r i a als watermerk. (schip.
Propeller, schroef eener stoontboot ; (ook :) schroefstooniPropensie, Propensiteit, neiging, geneigdheid, zucht.
proper, propre, net, zindelijk, lief en net.
Properheid, netheid, zindelijkheid, sierlijkheid.
pro persona, per persoon, per hoofd,
Propheet, voorzegger, voorspeller ; godsdienstleeraar, godsgezant bij het oude joodsche yolk.
propheteeren, voorspellen, voorzeggen.
Prophetds, zieneres, voorzegster ; waarzegster.
Prophetic, voorspelling, voorzegging, openbaring.
prophetisch, voorspellend, vol voorgevoel.
Prophylacticum, voorhehoed-, afvveringsmiddel.
prophyldctisch, verhoedend, voorkomend, afwendend.
Proplasma, voorbeeld, model van leem.
propa geeren, voorstellen, voorslaan, opwerpen.
Proponent, voorsteller ; tot het predikambt onderzocht
en bevoegd verklaard, maar nog niet geplaatst persoon ;
protestantsch candidaat.
Propoost, z. Propos.
PropOrtie, evenredigheid, overeenstemmig ; gelijkheid van
twee verhoudingen of redens.
proportioneel, in verhouding, gelijkmatig, evenredig.
proportioneeren, in verhouding stellen, evenredig maken,
naar zekere verhouding inrichten.
Propos, Propoost, rede, woordvoering, uitdrukking ; voorslag, aanbod ; voornemen, oogmerk, besluit ; — a propos, joist van pas; eer ik 't vergeet.
Propositie, voorstel, voorslag, aanbod; hoofdstelling.
pro, priesenti, voor het tegenwoordige.
propre, eigen; z. proper. Propreteit, z. Properheid.
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propria auctoritite, op eigen gezag, eigendunkelijk.
propria laus sordet, eigen lof stinkt.
propria manu, met eigen hand, eigenhandig.
Propridtair, eigenaar, bezitter ; land- of grondeigenaar.
Proprieteit, eigendom ; eigendomsrecht.
pro primo, vooreerst, ten eerste.
prdprio metu, uit eigen beweging.
Propugnatie, voorvechting, bescherming; voorspraak.
Propyraeen, voorzaal, voorhof, prachtingang van een groat
(gebouw.
pro qu6ta, naar evenredigheid.
pro rata, naar verhouding, elk uaar zijn aandeel
Prordctor, plaatsvervangend rector.
pro re nota, naar den aard der zaak, naar bevind van
omstandigheden.

Prorogatie, verdaging, verlenging (b y . van een termiju).
prorogatief, versehuivend, verlengend, vertragend.
prorogeeren, verschuiven, uitstellen (bv. een wissel)
pro rdstris, van het spreekgestoelte, in 't openbaar.
pro sdIdo, z. saldo.
pro salute dnimae, voor het hell der zicl.
Proscenium, voortooneel.
proscribeeren, verbannen, vogelvrij verklaren ; van een
genootschap uitsluiten.

Proscriptie, verbanning, vogelvrijverklaring ; verwerping.
Prosector, ontleder, opensnijder, adsistent van den hoogleeraar der ontleedkunde.

pro secOndo, ten tweede, ten andere.
Prosecbtie, voortzetting ; gerechtelijke vervolging.
Proseliet, nieuwbekeerde ; geloofsoverlooper (inz. uit onzuivere • beginse' en).

Proselietenmaker, geloofswerver. (wer verij.
Proselitisme, Proselietenmakerij, bekceringszucht, geloofsprOsit ! het doe u nut of voordeel I wel bekonie het u !
uwe gezondheid 1
Prosodie, lettergreepmaat, regelmatige uitspraak der woorden ; leer der tijd- of toonmeting.
Prosodiek, leer der lettergreepnieting en toonzetting.
Prosopalg le, aangezichtspijn.
Prospect, aanblik, aanzien, uitzicht ; vergezicht, verschiet:
teekening, schets van bet uitwendig voorkomen.
Prospectus, voorloopige aankondiging van een werk, inz
van een boekwerk, dat bij inteckening worth-, uitgegevc.ii
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en waarin men eene opgave doet van het onderwerp,
dat het hehandelt, van het formaat, het getal declen,
den prijs enz.
prospereeren, gedijen, gelnkkig ziju, bloeien, in bloeiende
or gelnkldge omstandigheden verkeeren.
(val.
Prosperiteit, welstand, bloei, voorspoed.
Prosternatie, Prostratie, nederwerping, kniebuiging ; voetprosterneeren (zich), een voetval doen, nederknielen.
prostitueeren, openlijk aan schande prijs geven, onteeren,
schandvlekken; zich gebeel aan ontucht overgeven, veil voor ieder zijn, ; eene geprostitueerde, een
veil vrouwspersoon.
Prostitiitie, schending, onteering ; ontuchtig leven, ontucht.

Prostratie, z. Prosternatie.
pro studio et labOre, voor gedane moeite en arbeid.
pro tãnto, voor zoover bet gaat.
Protectie, bescherming, hoede ; begunstiging..
Protectionisme, stelsel van handelsbescherming; stelselmatige tegenstand van den geheel vrijen handel ; protectionisten, aanhangers van dat stelsel, dien tegenstand.

Protector, beschernier, beschutter, patroon ; rijksbescherProtectoraat, waardigheid en ambt van protector.
Protégé, beschermeling, gunsteling.
protegeeren, beschermen, begunstigen, onder zijne hoede
of bescherming

Protelne, bet grondbestanddeel van plantaardig en dierlijk eiwit. (digheid.

pro tempore, voor het tegenwoordige; Haar tijdsomstanProtest, tegenspraak, verzet ; de niet aanneming van een
wissel. door een openbaren notaris in een wettelijke
acte bevestigd.
Protestanten, aanvankelijk alleen de benaming der Lutherschen, sinds zij op den rijksdag to Spiers, in 15,'N,
tegen de besluiten der R. K. p r o t e s t e e r den; later, sedert den Munsterschen vrede, in 1648, ook aau
de Gereformeerden en andere niet R. K. Christenen
toegekend.
Protestantisme, leer en geloof der Protestanten.
Protestatie, openlijke of pleatige verzekering ; voorbebond, vrijwaring quer rechten door wettelijk verzet ;
afwijzing, wettelijke verwerping van een wissel.
TWAALI,DE DIME.
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protesteeren—Proventi

protesteeren, betuigen, plechtig verklaren ; het protest
van een wissel doen opmaken ; zich tegen jets verklaren, er in rechten tegen opkomen.

Proteus, zeegod, die zich in velerlei gedaanten kon veranderen; (vandaar :) een onbestendig, wispelturig mensch.

Protocol, gerechtelijke verhandeling, schriftelijke verklaring of uitspraak van ondervraagde personen in burgerlijke aangelegenheden ; hericht van het voorgevallene
of verhandelde ; bock der notarieele acten ; register der
beraadslagingen en handelingen van de gevohnachtigde
gezanten en ministers op een rijksdag, een congres enz. ;
rechterlijk verhoorschrift.
protocolleeren, ten protocol brengen, gerechtelijk opteekenen, openhare handelingen terstond opschrijven ; een
verhoorschrift opmaken.
Protographie, eerste teekening, planteekening ; eerste geschrift, eerste ontwerp of schets.
protohistorisch, tot de eerste tijden der geschiedenis behoorende.
Protonotdris, opperschrijver, eerste staatssecretaris.
Protoplasma, oorspronkelijke inhoud der plantencellen.
Protopldsten, eerstgevormde menschen, eerste menschen.
Prototy'pe, eerste voorbeeld, oorspronkelijk model ; eerste afdruk of vorm van ets- of snijwerk.
Prottdctie, vertraging, verlenging, uitstel.
protraheeren, voorwaarts trekken ; op de lange baan
schuiven, vertragen, uitstellen.
Protuberdntie, uitstekend gedeelte, gezwel, uitwas, bolt.
Protutor, toeziende voogd.
Prouesse. dappere daad, dapperheid.
prouveeren, bewijzen, aantoonen, doen blijken ; dit prouveert voor hem, dit pleit in zijn voordeel.

Prebende.
Prove
Provencdlen, ridderlijke dichters der 12de en 13de eeuw,
in Z. Frankrijk of Provence. (dialect.

Provencaalsch, eigen taal van Zuid-Frankrijk, nu een
Provenier, iernand, die eene prove hezit, die in een proveniershuis gevoed en verpleegd words.

provenieeren, ophrengen, opleveren, afwerpen.
Proveniershuis, gesticht, waar dezulken levee, die eene
prove of prebende genieten.

Provenii, opbrengst, voordeel, winst ; bedrag.

Proverbe—Prozaisme
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Proverbe, Provdrbium, spreekwoord, gedenk- of zedespreuk.
proverbiaal, proverbialiter, spreekwoordelijk.
proverbialiseeren, tot een spreekwoord maken.
proverbidus, rijk in spreekwoorden.
Provdrbium, z. Proverbe.
Proviind, mondvoorraad, teerkost, levensmiddelen.
proviandeeren, van spijzen of leeftocht voorzien.
Providentie, voorzienigheid ; voorzorg.
providentidel, vooruitziend ; door de Voorzienigheid bescliikt.

provinciaal, gewestelijk ; provinciale Staten, de vertegen woordigers van een gewest.
Provinciaal, titel eens oppertoezieners van kloosters in
een kerkelijk district.
Provincialisme, gewestelijk woord, landschappelijk taalgehruik ; de gewestelijke geest of zin.
Provincie, wingawest ; gewest, landschap, landsafdeeling.
Provisie, voorraad, mondvoorraad ; aanstelling ; vergoeding voor gedane nioeite, hezorgingsloon van makelaars,
commissionnairs, expediteurs enz.
provisioneel, voorbehoedend ; hij voorraad, voorloopig,
tot op nader order, voorshands.
Provisor, opziener, bezorger ; ,)evoegde waarnemer, inz.
van eene apotheek, van een fonds enz.
Provisoraat, het amht van een provisor.
Provisdrium, geschrift, waarin men zich voorloopig vrijwaart ; voorloopige toestand. [rechtshof (a p p el).
ProvocAtie, uitdaging, terging; heroep op een hooger geprovoceeren, uitdagen, opeiselen ; aanleiding tot iets geven ; gerechteliike uitspraak op jets verlangen.
Provoost, zooveel als Pre y ed en Proost: ook titel van
officieren, belast met de zorg, de handhaving der orde,
het bestuur van jets, opziener, overste, voorstander ;
ook het strafverblijf der soldaten.
Proximiteit, nabijheid, nahuurschap ; nauwe verwantschap.
preximo, in de eerstvolgende maand.
proximus est sibi quisque, ieder is zichzelf bet naast.
PrOza, ongebonden, niet dichterlijken stijl, taal van 't gewone leven.
proziTsch, niet dicbterlijk, in de taal des gewonen levens ;
(ook :) alledaagsch, plat.
ProzaYsme, eigenaardigbeid van den ongebonden stij1;
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(ook :) alledaagschheid (b y . der uitdrukking); eentonig.
heid (b y . van het leven).

Prozaist, schrijver in ongebonden, niet dichterlijken stijl.
prude, schijnzedig, nuffig, preutsch.
Prude, preutsche, stuursche schoone, nuf ; .schijinedige.
Prudêntie (fr. prudence), voorzichtigheid.
Pruderie, schijnzedigheid, ingetogenheid voor het oog der
wereld, preutschheid, nutfigheid.
Prud'hOmme, rechtschapen man, man van eer ; zaakkundige ; (ook inz. :) scheidsnian tot minnelijke schikking
van geschillen tusschen fabrikanten en werklieden enz,
in de Fransche fabrieken.
Prune, pruim.
Prurigo, huidjeuking ; ontijdig verlangen.
Prussophiel, Pruisenvriend.
Psalm, plechtige tang tot Gods eer, inz. een der 150 geestelijke gezangen in den Bijbel.
Psalmist, psalmdichter ; psalnizanger.
Psalterion, psalterium, zeer oud op een harp gelijkend
snaarinstrument ; het psalmboek.
psalmodieeren, psalmzingen ; eentoni c, opdreunen, uithalen.
pseudo, valsch, onecht, misleidend, bedrieglijk ; p.-Iiberalisme, valsche, onechte vrijheidszin.
Pseudograaf, schriftvervalscher.
Pseudographie, schriftvervalsching.
Pseudoloog, leugenaar.
pseudoniem, pseudony'misch, valschnamig, met verdichten imam Pseudoniem, gefingeerde of verdichte naam.
Pseudonymiteit, het verborgen-zijn onder een valschen
naam. (verdichten naam geeft.
Pseudony'mus, iemand, inz. een schrijver, die zich een
Psittacisme, papegaaigesnap, vaardigheid in 't gebruik
van woorden, die men zelf niet verstaat.
Psy'che, de ziel ; (ook :) een vlinder, als zinnebeeld van
bet leven en van de onsterfelijkheid der ziel ; (ook :)
een groote, tusschen twee standers draaiende toilet(ziekten.
spiegel.
Psychiatrie, de zielgeneeskunde, de geneeskunde der zielspsy'chisch, de geest, de ziel betreffend. (geest.
Psychologie, zieleleer, zielkunde, leer van 's menschen
psycholOgisch, zielkundig.
Psycholoog, zielkundige.

Psychrometer—Pulchinêllo
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Psychrometer, werktuig om de vochtigheid der lucid to
Ptisdne, z. Tisane. (meten.
Ptomaine, stikstofhoudende basis in lijken of rottende stoffen, W1:-engif.

Puberteit, manbaarheid, huwbaarheid, geslachtsrijpheid.
Pubescentie, ontkieming van het haar aan baard en teeldeelen, manbaarwording.

pOblica auctoritAte, op bevel der overheid.
Publicitie, bekendmaking, openbare of kondiging ; uitgave,
verschijning van een boek, een dagblad enz.

publiceeren, of kondigen ; verspreiden ; uitgeven, in 't licht
geven (b y . boeken, tijdschriften, dagbladen enz.)

Publicist, staatsrechtkenner ; schrijver over of leeraar in
het staatsrecht ; (volgens de nieuwere toepassing van
het woord :) ieder schrijver over politieke vragen van
den dag, redacteur van politieke nieuwsbladen.
(kendheid.
publicistisch, staatsrechteWk.
Publiciteit, openbaarheid ; ruchtbaarheid, algemeene bepublic spirit, zin voor openbare belangen, belangstelling
in 's lands zaken.
Publiek, het gezamenlijke y olk, de groote menigte, inz.
leeswereld, schouwburgwereld ; de menschen.
publiek, openlijk, openbaar, voor aller oog ; algemeen bekend, wereldkundig.
Puce, vloo ; de kleur der vlooien.
Pucelage, maagdom, maagdelijke staat.
PuCelle, maagd.
Pud, Russisch gewicht van 40 pond, gelijk 16 kilo.
Pudding, Engelsche spijs, waarvan broodkruim of meel,
rundermerg, krenten enz. de hoofdbestanddeelen zijn.
Pudeur, Pudiciteit, schaamachtigheid, eerbaarheid, kuisch(heid.
pudiek, schaatuachtig, eerbaar, kuisch.
pueriel, kinderachtig, jongensachtig.
Pueriliteit, kinderachtig gedrag.
Puerperale koorts, kraamvrouwenkoorts.
Puerto, haven, zeehaven ; holle weg in de Pyreneeen.
Puff, pochende, kwakzalverachtige aanprijzing, loftuiting
enz.; eene op leugenachtige overdrijving berustende grap.
Pugilisme, vuistkamp, worstelstrijd.
Pugilist, vuistvechter, kampvechter, worstelaar, bokser.
puissant, machtig, vermogend ; — rijk, schatrijk.
Pulchinello, Polichinel, hansworst, potsenmaker.

43 8pulchre—pungent
pulchre, bene, recte, goed, zeer goed, volmaakt.
Pullman-car, (Amerikaansche) salonwagen.
pulluleeren, sterk vermenigvuldigen, welig groeien of opschieten .

pulmonaal, pulmonair, de longen betreffend of daartoe
behoorend.
Pulmonie, longzucht, longtering, longontsteking.
Pulp, 'noes of vruchtenvleesch der uitgeperste beetwortels.
Pülpitum, lessenaar, spreekgestoelte, kansel.
Pulsdtie, het slaan, kioppen, inz. van het hart, de polsslag.
Pulsimeter, werktuig om de snelheid van den polslag to
poeder, stof ; (ook :) buskruit.
(bepalen.
Pulverisatie, verandering eener stof in poeder, poeder(making.
pulveriseeren, tot poeder maken, tiju wrijven
pumiceeren, met puimsteen afwrijven, schuren.
Punaise, weegluis, wandluis klein koperen stiftje met
fijne punt en grooten, platten kop.
Punch, Pons, bekende drank, waar van arak of rum, suiker, citroensap en water de hoofdbestanddeelen zijn ;
ook is Punch de hansworst in het Engelsch poppenspel,
en tevens de naam van een allerwegen gezocht boertig
en hekelend Eng. tijdschrift.
Punch-bowl, ponskom, ponsschaal.
Punct, Punctum, stip, punt, sluitteeken ; bepaald deel,
afdeeling van een geschrift ; onderwerp der rede.
PunctAtie, eerste ontwerp van een verdrag.
puncteeren, punteeren, bestippen ; de voorloopige voorwaarden van eene overeenkomst opteekenen.
Puncteerkunst, Punteerkunst, waarzeggingskunst uit
stippen of punten.

Punctie = Punctuur.
Punctualiteit, stiptheid, nauwkeurigheid, gestrengheid in
het handhaven der orde.

PunctuAtie, punt- of teekenzetting ; zinscheiding door het
plaatsen der zin- en scheiteekens.

punctueel, stipt, zeer nauwkeurig.
Punctuur, steek ; chirurgische opening van een lijdend
deel door middel van een steek of prik ; punctUren,
twee stalen stiftjes aan het timpaan der drukpers ook
de daardoor ontstane gaatjes in het gedrukte vel, punotuu rgaten genaamd.
pungent, stekend, scherp, bijtend.

punica fides—Putsch
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punica fides, Punische, Karthaagsche trouw, d. woordbreuk, trouweloosheid.

Piinisch, Karthaagsch, de Karthagers betreffend ; (fig.)
valsch, trouweloos, woordbreukig.

Punt-, punteeren enz. z. Punct—.
Pupil, voedsterling, pleegzoon ; oogappel.

Ora veritas, de zuivere waarheid.
Purée, moes of brij van door een zeef gewreven erwten
of andere peulvruchten ; — de pommes, fijngewreven
aardappelmoes.
ook PurgaPCirgans, Purgatie, buikzuiverend
tief of Purgeermiddel geheeten ; Purgatie, (ook .) recntvaardiging of zuivering voor de rechtbank.

Purgateorium, vagevuur.
purgeeren, reinigen, inz. het licbaam of den bulk, afvoeren ; (ook .) zicli rechtvaardigen, van schuld zuiveren.

Purificdtie, reiniging, zuivering.
purificeeren, purifieeren, reinigen, schoonmaken, louteren.
Purim, POrimfeest, (eig. feest der loten) Joodsch feest
ter gedachtenis van den hun door Haman toegedachteu
ondergang en hunne verlossing door Esther, Hamansfeest.

Purisme, Puristerij, overdreven ijver voor taalzuivering,
taalzifterij.

Purist, taalzuiveraar ; taal- of woordenvitter.
Puristerij, z. Purisme.
Puriteinen = Presbyterianen.
Puriteit, zuiverheid, reinheid, helderheid.
pur-sang, volbloed, zuiver, van echt ras.
purulent, etterend.
Puruldntie, ettering.
Puseyisme, richting in de Anglicaansche kerk, die katholieke kerkgebruiken tracht in to voeren, ritualisme.

pusillaniem, kleinmoedig, versaagd, laf.
Pusillanimiteit, kleinmoedigheid, versaagdheid.
pustuleus, puistig, puisterig, vol uitslag.
Puszta, -iteppe in Hongarije.
Outatief, vermeend, ondersteld, ingebeeld.
Putrefdctie, verrotting, ontbinding.
putreficeeren, tot verrotting brengen, ontbinden, doen
vergaan.

(yen.

putresceeren, tot verrotting overgaan, verrotten, bederPutsch, in Zwitserland eig. een stoot met den kop of de
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horens ; (in den nienweren tijd :) een samenloop, oploop
van yolk ; (in de jongste beteekenis :) een sarnenrotterr
van veel menschen tot een bepaald doel, tot een politiek
standje.
puur, rein, zuiver, onvervalscht ; onvoor waardelijk ; bloot,
enkel, louter.
Puzzolana, Pozzolana, vuleanische tufsteen.
Pymmie, etterbloed, snort bloedbederf.
Pygmeeen, dwergen, zeer kleine, nietige menschen.
pygmeeisch, dwergachtig ; nietig, onbeduidend.
Pylades, getrouw, zich opofferend vriend.
pyramidaal, spitszuilig ; als eene pyrarnide.
Pyramide, Egyptische spitszuil, zonnezuil, grafnaald, tijdnaald.
Pyretica, koortsverdrijvende niiddelen.
Pyrheliometer, zonnewarmtemeter.
Pyroldter, vuuraanbidder.
Pyrolatrie, vuuraanbidding, vuurvereering.
Pyrologie, leer van het vuur.
Pyromantie, voorspelling nit het vuur, nit bet offervuur.
Pyrometer, Pyroscoop, vuurmeter, werktuig tot meting
van de uitzetting der vaste lichamen door het vuur.
Pyroscaaf, stoomschip.
PyrOsis, bet zuur, branding in de maag.
Pyrotdchnicus, vuurwerkmaker.
Pyrotechniek, vuurwerkerskunst.
Pyrotica, brandende, bijtende middelen.
Pyroxiline, ontploffende stof uit schietkatoen,
pyrrhenisch, twijfelzuchtig.
Pyrrh on isme, twijfelzucht.
Pyrrhus-overwinning, schijnzegepraal, die den over winnaar meet verzwakt dan den overwonnene.
PythagOrische tafel, tafel van vermenigvuldiging ; p. stelling, de bekende waarheid, dat bet vierkant op de
schuinsche zijde eens rechthoekigen driehoeks gelijk is
aan de som der beide vierkanteu op de rechthoekszijden
Py`thia, de priesteres van Apollo ; waarzegster, prophetes.
py'thisch, ook Ddlphisch. Apollo betreffend, hem geheiligd.
Py'thon, fabelachtige vreeselijke slang of geduchte draak.
Pythonisse, profetes, waarzegster.
Pyurie, het etterwateren.
Pyxis, (eig, buksboombouten dons) hostiekastje.

Q—quadruple
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Q.
Q. B. F. F. Q. S. = quod bonum, felix faustumque
sit, 't welk goed., gelukkig en gezegend zij, of: God
geve over dit week, deze verrichting zijn zegen I

Q. E. D. = quod erat demonstrdndum (z. ald.)
q. I. = quantum libet z. op quantum.
q. p. of q. pl.
quantum placet (z. ald.)
q. q. = qualitate qua (z. ald.)
q. s. = quantum satis of quantum sufficit (z. ald.)
qua, als, in hoedanigheid van (bv. qua dokter, als dokter, in mijn hoedanigheid van geneesheer (en niet als
(pa rticulier).
quadraat, vierkant.
Quadraat, gelijkzijdige rechthoek, vierkant ; het product
van een met zich zelf vermenigvuldigd getal.

Quadragesima, zesde Zondag vdor Paschen.
quadrangulair, vierhoekig, vierkant.
quadranguleeren, vierkant of vierhoekig maken.
Quadrant, mathematisch en astronomisch werktuig, vierde
deel van den cirkel, graadboog, bock- of hoogtemeter.

quadrateeren = quadreeren.
quadratus hOmo, kort, gezet mensch, vierkante vent.
Quadratuur des cirkels, verandering van het eirkelvlak
in

een vierkant van gelijke grootte ; iets onuitvoerbaars.

quadreeren, vierkant maken, den inhoud van een vlak
berekenen ; wel samenpassen, overeenkomen.
QuadriCyCle, vierwielige velocipede, vierwieler.
Quadriennium, tijdvak van vier jaar.
Quadriga, vierspan.
Quadrille, dans niet 4 personen ; soort omberspel met 4
in plaats van 3 personen.
quadrilleeren, het quadrille-spel spelen.
Quadrillioen, millioen tot de vierde macht verheven.
quadrinomisch, met 4 leden of geledingen.
Quadrumanen, vierhandige dieren, apen.
Quadrupeden, viervoetige dieren.
quadruple, viervoudig; quadruple allidntie, verbond van
vier mogendheden.

442 quadrupleeren—quant moi
quadrupleeren, viervoudigen.
Quadruplicdtie, verviervoudiging.
quae, quails, quanta ? wat, hoedanig, hoe groot
quae nOcent docent, door schade (en schande) wordt
men

wijs.

(den.

quaerens quem devoret, zoekende wien hij kan verslinquderitur, men vraagt, er wordt gevraagd, de vraag is.
Quaestie, vraag, twistvraag, strijdpnnt ; twist, gescbil ;
(ook :) foltering ; pijnbank ; dat lijdt geen quaestie,
dat spreekt van zelf, behoeft geene navraag, geen onderzoek.

quaestioneeren, ondervragen, uitvragen ; pijnigen.
Quaestor, schatmeester, penningmeester.
Quaestuur, het anibt van penningmeester.
Quai, kade ; in Frankrijk ook : perron van een station.
Quaker, zeker christensecte in Engeland.
Qualificdtie, toekenning eener eigenschap ; betiteling,
deugdelijkheid, geschiktmaking tot iets; verzwaring
eener misdaad, eerier straf door bijzondere en verergeren de nmstandigheden.
qualificatief, nader bepalend ; beschrijvend.
qualificeeren, eigenschappen toekennen ; benoemen, betitelen ; bevoegd, gerechtigd, geschikt (tot iets) maken ;
zich q., zich ergens toe bekwamen, geschikt en bevoegd maken.
quails rex, tails grex, zoo de koning, zoo de kudde: zoo
beer, zoo knecht.
quails vir, tans ordtio, aan zijn rede kent men den man.
qualltdte qua (afg. q. q.), op eens anders last, in eens
anders naam, als lasthebbende, als gemachtigde.
qualitatief, volgens de waarde, bet gehalte, de gesteldheid.
Qualiteit, gesteldheid, deugdelijkheid; waardigheid ; hoedanigheid titel, stand, rang.
quAliter Miter, hoe 't ook zij, bet zij zoo 't wil.
qua mandatdrius als lasthebber.
quand-mdme, hoe 't ook ga, tot elken prijs, om 't even hoe.
quandOque bonus dormitat Homdrus, sums dommelt de
goede Homerus, de beste schrijver begaat nu en dan
eene font.
quant moi, wat mij hetreft ; zijn quant a moi (of quant
a soi) bewares, zich niet blootgeven, op z jne hoede zijn ;
(ook eene sttif deftige houding blpen in acht neaten.

i
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quantitatief, volgens de menigte of grootte.
Quantiteit, hoeveelheid, menigte; gewicht, maat ; tijdduur
der lettergrepen.

Quantum, grootheid, veelheid, menigte; maat; bedrag,
aandeel, som ; quantum Tibet of quantum pldcet, zooveel
als belieft, hoeveelheid naar welgeVallen; quantum satin of quantum sCifficit, zooveel als genoeg is
quantum mutãtus ab illo, wat is hij veranderd, hoe geheel anders is h0 dan vroeger

Quarantaine, de leg- of proeftijd (vroeger 40 dagen) van
schepen, reizigers of waren, die nit vreemde, van pest
verdachte plaatsen komen ; (ook :) de inrichting, waar
deze proeftijd moet gehouden worden,

Quarre, z. Carr&
Quartatie, Quarteering, de scheiding van goud en zilver
als de verhouding der beide metalen is van 1 tot 3.

Quarterdn, QuarterOne, vrucht der vermenging van 't
Europeesche menschenras met de TercerOnen, d. i. met
dezulken, die uit Europeanen en Mulatten zijn voortgesproten.
Quartet, muziekstuk voor 4 stemmen of instrumenten.
quarto, ten vierde.
quasi, als ware het, gelijk, ongeveer, schijnbaar, evenals
(by . quasi-doctor, schijngeneesbeer, kwakzalver; quasicontract sel*contract, contract voor de lens).
Quassia, bitterhout, bitterwortel, kwassiehout.
qua talis, als zoodanig.

Quatemper, z. Quatertemper.
Quatêrne, vier bezette en te gelijk uitkomende nommers
in de getallen-loterij of het lotto-spel.

Quatertemper, naam van vier strenge boete- en vastendagen der R. K. op den eersten Woensdag, Vrijdag en
Zaterdag van ieder vierendeel jaars. (revels.

Quatrain, strophe of klein gedicht van 4 verzen of dichtQuatre-mains, (it.) Quattro-mdni, klavierstuk voor vier
(handen gezet.
Quatuor = Quartet,
Queen, koningin.
Qneens-bench, oppergerechtshof te Londen (onder de regeering eener koningin).

quelque chose, lets.
qu'en diva-t-on ? wat zal men er van zettgen : de praatjes der menscheu.

444 Guentchen—que nescit dissimulare
Quentchen, 4 Duitsch lood = 3,6 gram.
Quercitrdn, gele kleurstof van den gemalen bast van den
N.-Amerikaanschen ververseik.

Querdl, klacht, bezwaar ; twist, strijd, ruzie.
Querelaat, Querulaat, hij, tegen wien eene aanklacht bij
de rechtbank worth ingediend, verweerder.

Querelant, Querulant, wie eene klacht bij het gerecht
indient, klager, eischer.

querelleeren, twisten, liarrewarren.
queruleeren, gaarne bij den reciter klagen, zonder rechtmatige oorzaak rechtsgeschil zoeken.

Questie, z. Qumstie.
Queue, staart ; paardestaart ; biljartstok ; laatste afdeeling
of soldatentroep ; de laatste voorwaartsbewegende menschenmenigte bij optochten, procession, lijkstaatsien,
aan 't kantoor der spoor weg-stations enz. ; faire queue,
op eon lange rij twitter elkander staan (om toegang te
krijgen, b y. tot eon kantoor voor plaatsbriefjes, aan een
spoorwegstation.
qui bene amat, bene castigat wie goed bemint, straft goed.
qui bene distinguit, bene ddcet, wie good ondersclieidt,
leert (onderwijs) goed.
Quibus, zot, gek.
quid ? wat ? — faciendum ? wat nu gedaan ? — juris,
wat rechtens is ; — novi ? wat nieuws is er ? — prodest? waartoe zou het dienen ? — rides ? waarom lacht
Quidam, zeker iemand ; ook zooveel als Quibus.
(gij
QuidproquO, Quiproquo, misverstand. vergissing, verwisseling, het eene voor 't andere.
Quiesantie, rust, toestand des rustens,
qui est sine peccdta? wie is zonder zonde ?
Quietisme, volkomen berusting des gemoeds in God, gemoedsrust ; stille godsdienstdweperij.
Quietisten, rustvrienden, zekere godsdienstsecte.
qui hdbet aures audiendi audiat, wie ooren heeft om te
hooren, hoore !
Quillage, kielgeld of tol van schepen, die voor de cerste
maal eene Fransche haven binnenloopen.
Quincaillerie, ijzerkramerij ; kleine waren uit tjzer, stool,
Quine, z. Quinterne, (koper enz.
qui nescit dissimulare nescit regnare, wie met weet to
veinzen, verstaat het regeeren niet.
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qui nimium prObat, nihil prebat, wie te veel bewijst,
bewijst niets.
Quinine, z. Kina; het wezenlijke bestanddeel der kina.
Quinquagesima, de 7e Zondag vOor Paschen.
Quinquennium, tijdruimte van 5 jaren.
Quinquet, lamp met dubbelen luchtstroom, door den natuurk. Argant in 1800 uitgevonden, (zoo geheeten naar
Quin q u e t, den fabrikant).
Quinquillioen, millioen maal quadrillioen, millioen van
den 5den rang.
Quinquina, Amerikaansche naam van de kina.
Quintaal, centenaar.
Quinte, 5de toon van den grondtoon ; hoogste vioolsnaar,
E-snaar ; 5de stootmanier in 't schermen ; 5de of 15de
(5 op elkander volgende kaarten derzelfde soort in 't
piketten) ; —n, streken, knepen.
Quinterne of Quinte, 5 bezette en uitgekomen nommers
in de getallenloterij of het lotto-spel. (van iets.
Quintessens, het fijnste, beste, krachtigste, de ziel, de pit
Quintet. vijfspel, vijftonig mnziekstuk.
quintupleeren, quintuplieeeren, vervijfvoudigen.
Quipos, quippos, knoopschr!ft der oude Peruanen.
qui proficit in artibus et deficit in moribus, plus deficit
quam proficit, die wetenschappelijk vooruit-, doch zedeVc achternitgaat, gaat eer achteruit dan vooruit.
Quiproquo z. Quidproquo,
qui Wet consêntit, die zwijgt stemt toe, stemt in.
Quitãntie, kwijtbrief, bewijs van voldoening der schuld.
quite, heel, deer ; q. right, zeer goed.
quitte, vrij, tamp op, even, vereffend ; quitte ou double,
kamp-op of dubbel; (fig.) alles op 't spel zetten, alles
wagen.
quitteeren, als voldaan onderteekenen ; (ook :) verlaten ;
laten varen, van afzien.
qui vive? wie daar ? werda ? op zijn quivive zijn, zeer
oplettend zijn op al wat er voorvalt, scherp gadeslaan,
Qui vivra verra, dat zal de tijd leeren. (oppassen.
quo animo? met welk doel ?
quod bone notAndum, wat wel op te merken is.
quod drat demonstrdndum, wat te be wijzen was.
Quedlibet, wat men belieft, mengelmoes, allerlei ; boerenbedrieger ; laffe woordspeling, platte dubbelzinnigheid.
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quod scripsi, scripti, wat ik heb geschreven, blijft geschreven.

quod vult Deus, wat God wil, gescbiede !
Quemodo, handelwijze, manier van uitvoering.
quos ego..., wacht, ik zal u...
quos vult *dere Jupiter, dementat prius, dien Jupiter
ten verderve wil brengen, ontneernt hij eerst het verstand.

Quota, Quetum, bet evenredig aandeel, het door ieder naar
verhouding bij te dragen of te betalen gedeelte.

Quotatie, z. Quotisatie.
quot capita tot sensus, zooveel hoofden, zooveel zinnen.
quoteeren, naar evenredigheid verdeelen ; opteekenen ;
met. volgnommers voorzien, nommeren. (zinnen.

quot hemines, tot sententim, zooveel hoofden, zooveel
Quotient, uitkomst, het door deeling verkregen getal.
Quotisatie, quotatie, aandeclsberekening.
quotiseeren, naar verhouding verdeelen, z. cotiseeren.
Quotiteit, aandeelsverhouding.
Quoiisque tandem!. hoe lang nog ! (zal het duren of zoo
voortgaan.)

R.
1.0., op recepten = recipe, neem.
R. I. P. = requiescat in pace, hij (of zij) ruste in vrede.
R. K., r. k. = Roomsch-Katholieken, Roomsch-Katholiek.
r. s. v. p. = reponse s'il vous plait, verzoeke antwoord.
Raadpensionaris, z. Pensionaris.
raar, zeldzaam, vreemd.
rabaisseeren, verlagen ; in prijs verminderen, afslaan.
Rabaissement, verlaging ; prijsvermindering.
Rabat, korting op den bepaalden prijs ; omgeslagen zoom,
overslag, op- of onislag ; bef of kraag voor geestelijkeu
of rechters ; (ook :) smal tuin- of bloembed.
rabatteeren, korten, of korten, aftrekken.
Rabbi, Rabbijn, joodsch leeraar, wetverklaarder.
Rabbinisme, joodsche schrift of godsdienstleer, stelsel
der rabbijnsche schriftgeleerdheid.
Rabbit, konijn, N.-Amerikaansehe haas.

Rabies—Radius
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Rabies, woede, razern)j, dolheid; r. canina, hondsdolheid.
Rabulist, rechtsverdraaier, rechtsverknoeier, advocaat van
k wade zaken.
Racaille, janhagel, gespuis, gepeupel, klompenregiment.
raccommodeeren, verbeteren, opknappen, verhelpen.
raccordeeren, opnieuw stemmen (speeltuigen); verzoenen,
hereenigen ; het weer dens worden; (ook :) schilderijeu
opknappen.
Raccrdc, gelukstoot, fortuinlijke stoot of worp.
Race, (fr.) stam, geslacht, soort, slag, ras ; (eng.) wedren.
Racer, race-horse, renpaard.
racheteeren, terugkoopen, los- of vrijkoopen ; vergoeden.
Rachitis, Rachitisme, Engelselie ziekte.
Racing, wedren, wedloop ; r. club, vereeniging voor wedrennen.
Racontar, praatje, verzinsel, inz. onjuist courantenberieht.
Racquit, wederwinst, het teruggewonnene. (stellen.
racquitteeren, bet verlorene terugwinnen, zinc schade herradeeren, uitschaven, wegkrabben ; etsen.
Radeermes, schrap- of krabmes.
Radidtie, uitstraling, straalwerping;(ook :) het doorstrijken van den post in eene rekening.
radicaal, ingevvorteld, diep, aangeboren; van den wortel
af, nit den grond op (bv. heelen of verbeteren).
radicaal bederf, grondbederf„ grondkwaal; radicale kuur,
grondige of volkomen genezing; radicaal teeken, wortelteeken (V).
Radicaal, verzuurbare basis der zuren, grond-, wortelstof ; (ook :) het hoofdvereischte, de grondeigenschap,
bevoegdheidstitel.
Radicdlen, in Engeland Radical-refermers, aanhangers
eener democratische partij, die eene algeheele omwenteling van de constitutie en de wetten beoogt en de
staatsregeling in den grond poogt te hervormen.
Radicalisme, de grondstellingen en het streven van de
partij der radicalen.
radieus, schitterend, glansrijk ; (fig.) gezond en vroolijk.
Radiometer, graadboog (om de poolshoogte te =ten) ,
instrument om de lichtsterkte te meten.
Radir-gummi, gomelastiek om inkt uit te wisschen.
Radius, straal, halve middellijn eens cirkels.
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Radix, wortel, wortelgetal ; stam- of wortelwoord.
Radja, z. radsja.
radoteeren, suffen, zonder samenhang spreken.
radouceeren, radoucisseeren, verzachten; stillen, doen
bedaren, bevredigen, sussen.

Rddsja, Rddjah, Rdja, Rajah, inlandsch vorst der Hindoes.
Radsjapoeten, troepen der Indische radsja's.
Rafactiemeester, bekdigd ambtenaar bij den tabakshaudel.
Raffindde, gezuiverde, geraffineerde suiker.
Raffindge, loutering, zuivering.
Raffinement, slnwheid, spitsvondigheid.; 1111.1.(2 genzifterij.
raffineeren, verfijnen, louteren, zuiveren ; op lets r., jets
zoeken uit te denken, uit te pluizen, listig lets bedenken.

Raffinerie, zuivering ; suikerziederij of raffinaderij ; ook
zooveel als Raffinement. (ververschen.
rafraicheeren, rafraichisseeren, verfrisschen, of koelen,
Rafraichissement, verversching.
Rafraichisseur, toestel om met reukwater zich te verfrisschen en of te koelen.

Rage, woede, razernij ; verzotheid op lets.
Ragout, opgewarnid kleingesneden vleesch met gekruide
sans ; sterk gekruide en gesausde spijs ; (fig.) mengelmoes.

railleeren, schertsen, kortswijlen, beet bebben.
Raillerie, scherts, boert, kortswijl.
Rails, ijzeren sehenen der ijzerbanen of spoorwegen.
Railway, railroad, spoorweg, ijzerbaan.
Railway-spine, vrees vdor den spoorweg, zenuwachtige
vrees vaak na spoorwegongelukken voorkotnende.

Raisin g, druivenmoes.
Raison, rede, verstand ; oorzaak, grond: recht, gelijk ;
verhouding ; ltandelsnaam, firma ; — d'être, recht van
bestann; — d'etat, bet voordeel van den staat.
raisonndbel, redelijk, verstandig; billijk ; edel, mild.
Raisonnement, redeneering ; verstandige beoordeeling;
verstandsbesluit ; (ook :) tegenspraak.

raisonneeren, redeneeren, oordeelen en besluiten ; (ook .)
tegenwerpingen Timken, tegenstribbelen; veel preats
hebben.

Raisonneur, tegenspreker, dwarsdrijver, praatsmaker.
Raizen, Slavische volksstam in Hougarije, Zevenbergen,
Moldavie en Wallach ije.

Raja—rapporteeren
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Rdja, z. Radsja.
Rojas, schatplichtige christen-onderdanen bij de Turken.
Raket, opstijgend vuurwerk, met kruit gevulde cylinder,
die, aangestoken zijnde, in de hoogte schiet ; (ook :)balnet, slagnet bij het balslaan.
Raki, brandewiju uit rozijnen of pruimen, vijgen, dadels.
rallentdndo, langzamer, vertragend.
Rallie, voormalig Fransch monarchist die zich met de republiek verzoend heeft.
rallieeren, weder vereenigen, herzamelen.

RaIlye-paper, z. Paperhunt.
Ramddan of Ramasdn, de maand der vasten, de vastenRamificAtie, vertakking. (tijd bij de Mohammedanen.
ramificeeren, vertakken.
Ramoneur, schoorsteenveger.
ramponeeren. beschadigen, bederven.
Ranch, Rancho, boerenwoning, —hut.
RancOne, diep ingewortelde haat, wrok.
Randglosse, kantteekeniiig, aantnerking op den rand.
Rang, rij, orde, plaats ; eerestand, waardigheid.
rangeeren, schikken, in orde stellen; iemand —, hem
tot qn plicht brengen, tereclitzetteu.

Ranger, boschwachter ; speurhond.
ranimeeren, weder bezielen, opwekken, opvroolijken.
Ranenkel, bekend pronkgewas, lianevoet.
Rantsoen, losgeld; dagelijksche hoeveelheid voedsel (op
schepen, voor paarden).

rantsoeneeren, vrijkoopen, lossen; op rantsoen stellen.
Ranz de vaches, z. Kuhreihen.
Rapaciteitf roofgierigheid, roofzucht.
Racaille = Racaille.
R TO. rap* geraspte snuiftabak.
hap61, RapOrt enz., z. Rapp—.
Rapiditeit, snelheid, gezwiudheid.
Rapier, 'Rappier, schermdegen; stootwapen.
Rappel, terugroeping ; het terugroepingssein.
rappeleeren. terugroepen; (ook :) herinneren.
Happier. z. Rapier.
Rapport, bericht, verslag; betrekking, wederzijdsch verband, samenhang; overeenkomst, genteenschap.

rapporteeren.,, terugbrengen ; bericht geven; aanbrengen
betrekking hebben.
TWAALFDE DRUZ.
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Rapporteur, berichtgever, verslaggever voor het gerecht;
verklikker, om blazer ; (ook .) hoekmeter (een werktuig).

rapprocheeren, naderbrengen; verzoenen.
Rapsodie, z. Rhapsodie.
Raquëtte, z. Raket,
rata avis (in terris), een zeldzame vogel (op aarde), jets
zeldzaams.

rare, z. raar.
Rarefdctie, verdunning der lucht door warnite.
rari nantes in gurgito vasto, drijvende de een bier, de
ander daar, boven den wijden oceaan.

Rariteit, zeldzaamheid, vreemd of aardig ding.
raseeren, scheren sloopen, slechten, met den grond gelijk maken ; (0010 langs strijken, dicht voorbijgaan.

Raskolnik, ketter, scheurmaker (in Rusland).
Raspberry, framboos.
Rassurant, geruststellend, vreesbcnemend.
rassureeren, geruststell in g.
Rastraal, gereedschap tot het trekken der notenlijnen.
Rata, evenredige bijdrage of aandeel van elk in 't bijzonder.

(tensap.

Ratafia, likeur uit brandewijn, gegist suikersap en vruchRatatouille, dooreengestampt middageten der soldateu
(doorgaans Ratjetoe geheeten).
Ratelier, geweerrek, stellage voor geweren in wacht- en
tuighuizen ; volledig kunstgebit. (krachtiging.

Ratificdtie, goedkeuring, bekrachtiging; oorkonde der beratificeeren, van wege eene staatsregeering of autoriteit
jets bekrachtigen, goedkeuren.

ratineeren, noppen Oaken enz.), f r a is e e r e n.
Ratio, rede ; oorzaak, grond ; r. aegis, wettelijke grond.
Raticindtie, verstandig nadenken ; verstandsbesluit, bewijsvoering, gevolgtrekking, sluitrede.

Ration, z. Rantsoen (de 2de beteekenis).
rationaal, rationeel, redelijk, op redelijke overtuigiug gegrond ; ten voile of met juistheid uitrekenbaar.

Rationallsme, redegeloof, godsdienst der rede; toepassing
der rede op alle y, wat den mensch in de ervaring, gogeven is, om het daarnaar to beoordeelen en to toetseri.

Rationalist, redegeloovige, hij die de leer en grondstel.,
lingen van zijn gelooven en doen alleen nit de rede
afleidt.

Rationaliteit—reageeren
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Rationaliteit, redelijklieid, denkvermogen; verstandelijkheid; berekenbaarheid.
rationeel, z. rationaal.
Ratjetoe, bedorven van Ratatouille (z. dat woord).
Tatum, besloten, goedgekeurd, bepaald.
Ravage, verwoesting ; toebrenging van schade en bederf.
ravageeren, verwoesten, vernielen, plunderen.
Ravelijn, halvemaanschans, voorschans.
Ravigote, verkwikkende sans der Fransche keuken.
Ravijn, holle weg, bergkloof.
Ravissement verrukking, vervoering.
ravitailleeren, weder met leYensmiddelen voorzien.
rayeeren, ook rayeeren, doorschrappen, uitdoen, door.
halen, b y . een post in eerierekening.
Rayon, straal, halve middellijn eens cirkels ; vestingsbereik, d. is. zoo ver men van de vestingwerken met het
geschut reiken kan.
rayonnant, stralend, schitterend; prachtig.
Razzia, Razia, strooptoclit der Fransche troepen in N.Afrika ; onverwachte, algemeene aanval.
Reaal, rekenmunt in Spanje, Mexico enz ; — de plata,
zilveren reaal, in Spanje Onitrent 24 en een halven et.,
in Mexico 32 en een halven et.; — de vellOn, koperen
renal, ongeveer 12 en een halven cent.
reaal, revel, zat;elijk, werkelijk, wezenlijk, gangbaar ;
reale difinitie, zakelijke bepaling ; reale encyclopedie,
samenvatting van alle zakelijke wetenschappen ; reaal
geld, gemunt geld; reale of redele waarde, zakelijke
waarde, gehaltewaarde, waarde der effecten volgens den
koers.
Reactie, terugwerking, tegenwerking; het terugdrijven
eener politieke beweging of richting, inz. het opzettelijk
belemmeren van den vooruitgang in bet staatsleven en
het tenietdoen van het reeds verworven betere, om
in plaats daarvan het vroegere of veronderde weer in
to voeren.
Reactionnair, tegenstrever, vijand en bestrijder van het
liberalisme, vriend van den ouden, tegenwoordig reeds
omvergeworpen toestand.
Reader, lezer ; readingroom, leeszaal.
ready, gereed, klaar ; all —, alien klaar.
reageeren,,tegenwerken, tegenstand bieden,
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Reagentia, terns- of tegenwerkende dingen of middelen.
real estate, land, hums, onroerend goed.
Realisatie, verwezenlijking; onizetting in klinkende munt.
realiseeren, verwezenlijken, bewerkstelligen ; tot geld maRealiseering, z. Realisatie. (ken, inz. papieren geld.
Realisme, werkelijkheidsleer.
Realiteit, werkelijkheid, wezenlUklieid, ware wezen van
een ding; werkelijklteid, waarlieid.
Real-schule, school, inz. voor nieuwe talen, wiskunde,
natuurwetenschap enz.
Rebel, oproermaker, muiter ; weerspannige.
rebelleeren, oproer verwekken, aan 't muiten slaan.
Rebellie, oproer, muiterij, gewelddadig verzet.
Rebus, teeken-, beeld- en figuurraadsel.
Rebut, weigerend antwoord ; uitvaagsel ; wrak goed, uitschot ; rebaten, brieven, die de brievenbesteller out
deze of gene reden niet heeft kunnen bezorgen.
rebutant, terugstootend, moedbenemend, verdrietig.
rebuteeren, norsch afwijzen, voor 't hoofd stooten.
Recadentie, terugvalling, bv, van een recht aan zijn vorigen bezitter.
recalcitrant, wederspannig, terugstrevend.
Recapitulatie, korte herhaling van den hoofclinhoucl.
recapituleeren, zakelijk herhalen, den inhoud kort samenvatten.
afstaan.
recedeeren, terugwiiken„ terugtreden ;
Receiver, ontvanger ; bewindvoerder of beheerder tamens
schuldeisehers of obligatiehouders.
recenseeren, onderzoeken, doorloopen; beoordeelen (een
boek): het beoordeelend aankondigen.
Recensent, beoordeelaar, inz, van boeken.
Recensie, beoordeeling, inz. boekbeoordeeling.
recent, nieuw, versch, pas gebeurd, oulangs.
Recepisse, besqs van ontvangst.
Recept, voorschrift, artsenijvoorschrift (het recipe).
recepteeren, artsenijen voorschrijven en naar de kunst
gereedmaken, de recepteerkunst verstaan.
Receptibiliteit, receptiviteit, ontvankelOilteid.
Receptie, opnenting (als lid); ontvangst, inleiding in een
gezelschap; ontvangst, tijd en plaats van ontvangst der
gelukwenschenden, inz. bij ondertrouwden.
Receptor, ontvanger, gaarder van zekere gelden.

Receptuur—Reclamatie
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Receptuur, ontvang; ontvangst, kunst van het artsenijvoorschrijven, ook van ze klaar te maken.
Reces, verdrag, schriftelijk verdrag, afloop, eindgevolg
van onderhandelingen ; achterstand, nog verschuldigde
Born ; verzuimde betaling ; het uiteengaan der wetgevende
vergadering voor een zekeren tijd.
Recette, ontvangst ; ontvangersambt.
Rechaud, kolenpan, komfoor.
rechauffe, opgewarmd.
Recherche, onderzoek, navraag, ; aanzoek; zorgvuldigheid;
te groote angstvalliglieid, gczochtheid (be. in de uitvoering eener schilderij.
rechercheeren, onderzoeken, uitvorschen, navragen.
Rechercheur, politiebeanibte die belast is met het opsporen van misdadigers en het onderzoek naar misdrijven.
Recidive, het wederbedrijven van een kwaad ; het wederinstorten van een zieke.
recidiveeren, weer instorten (van een zieke) ; [dezelfde
font weder begaan. (vervalt.
Recidivist, die na zijne bestraffing in hetzelfde misdrijf
Recief, ook Recsif, ontvangceel, bewijs van ontvang; schriftelijke verklaring van den schipper omtrent de door
hem geladen goederen.
neem;
recipe, (op recepten der geneesheeren afgekort
ook het artsenijvoorschrift of recept zelf.
recipieeren, opnemen (in een gezelschap), toclaten.
Recipiendus, opnemeling, aan te nemen persoou, candidaat.
Recipient, opnemer, ontvanger ; (in de scheikunde:) een
vat (ontvanger) ter opneming van bet door distillatie
voortgebrachte vocht ; ook de glazen klok op het plateau of de glazen plant der luchtpomp.
Reciprocdtie, wederzijdsche betrekking ; vergelding.
reciproceeren, reciproqueeren, beantwoorden, met gelijke
(sae beweging,
munt betalen.
Reciprociteit, wederzijdschheid, wederkeerige, beurtelingrecipreque, wederzijdsch, onderling ; terugwerkeud.
Recitatie, voordracht van een gedicht of prozastuk.
Recitatief, verhalende zangspraak, zingende spraak.
reciteeren, opzeggen, voordragen in redenaarstoou.
Reclamdnt, terugeischer ; tegenwerper ; opwerper en indiener van hezwaren.
Reclamatie, Reciame, ReclameerinU, teruk,r vordering ;
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diening van bezwaren ; eisch wegens rechtsschending.
Recidme, bovenmatig aanbevelende aankondiging, kwakzalverachtige aanprijzing van waren enz.
reclameeren, terugeischen; aanspraak op iets maken;
tegen iets opkomen, zijne bezwaren indienen; vergoeReclinAtie, terug- of ombuiging.. (ding vorderen.
recludeeren, openen, ontsluiten ; ook insluiten.
Recliisie, opsluiting, het in verzekerde bewaring nemen.
Recognitie, gerechtelWie erkenning van een persoon, eerie
zaak, een geschrift voor datgene, waarvoor men die
uitgeeft; r.-gelden, zulke gelden, die de erfpachter of
bruiker aan den grondeigenaar betaalt en waarmede
hij diens recht van grondeigendom erkent.
recognosceeren, erkennen, voor eat verklaren ; op kondschap uitgaan, een terrein onderzoeken, de stelling hespieden (in den kt*); onderzoeken, monsteren.
Recognosceering, bespieding, opneuiing der stelling of
ligging (des vijands).
recoleeren, tegen elkander vergelijken (bv. twee gesehriften); (ook ;) opnieuw filtreeren, of doorzijgen.
RecOecten (fr. Recollets), leden der Franciskaner orde,
did' blootsvoets op klompen gaan.
Recollectie, verzameling der gedachten, bezinning.
recommandabel, aanbevelenswaardig, prijzenswaard.
Recommandatie, aanbeveling, voorspraak.
recommandeeren, aanbevelen, aanprijzen.
Recompense, belooning; schadeloosstelling.
recompenseeren, beloonen ; vergoeden.
recompleteeren, weder voltallig maken.
Recompositie, wedersamenstelling.
Reconciliatie, verzoening, wederbevrediging.
reconcilieeren, verzoenen, bevredigen.
Reconnaissance! . herkenning ; erkenteNkheid; verkenning.
reconnaissdnt, erkentelijk, dankbaar.
ReconstitUtie, wederherstelling.
ReconstrOctie, wederopbouw ; vernieuwde samenstelling.
reconstrueeren, weder opbouwen; opnieuw samenstellen.
Reconvalescent, een zieke aan de beterhand, genezende.
Reconventie, tegeneisch (in rechten).
Record, het hoogste wat in een kunst, inz. bij sport bereikt is; het record slaan, het, tot dug vex bekende
vertTeifen,

Recours—Recuperatie
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Recours (ook Regrês en Regredientie), teruggang, toevlucht ; buitengewoon beroep op of indiening van bezwaren bij een hooger gereclitshof; recht van schadeRecourswissel, tegen wissel. (verhaal.
recouvreeren, terugkrijgen.
Recreatie, uitspanniug, verlustiging.
Recreditief, terugroepingsbrief (aan een gezant).
recreeren, zich ontspannen, zich verlustigen.
Recrimindtie, tegenbeschuldiging ; tegeneisch.
recrimineeren, tegenbeschuldigingen maken ; wederschelden of hoonen, met smaadwoorden enz. beantwoorden.
Recrudescentie, wederopengaan eener wond, verergering
eener ziekte.
recruteeren, troepen werven, lichten ; aanvullen.
Recruteering, manschapsaanvulling, aanwerving, hating.
Recruut, in dienst getreden loteling; nieuw aangeworven
soldaat ; recruten, aanvullingsmanschappen.
rectangu lair, rechthoekig.
recta via, rechtuit, langs den rechten weg.
Recta-wissel, wissel, die alleen aan den persoon, niet ook
aan de order des eersten houders luidt (alzoo niet geendosseerd kan worden).
rdcte, recht, juist, goed.
Rectie, regeering (in de spraakkunst). (tillatie.
Rectifiatie, terechtbrenging, verbetering ; berhaalde disrectificeeren, verbeteren, door gedurig overhalen nog
meer zuiveren en versterken.
Rector, bestuurder, eerste leeraar aan eene Latijnsche
school of een gymnasium ; r. magnificus, eerste bestuurder, voorzitter van een academischen senaat.
rectoraal, den rector betreffende; rectorale waardigheid,
rectorschap.
Rectoraat, ambt, waardigheid van een rector.
algemeen gebruikelijk ; overal in zwang.
Recu, schriftelijk bewijs van ontvang.
Recueil, verzameling.
zich bekorten ; in
recueilleeren, verzamelen ; zich
zich zelven keeren.
Redd, terugsprong, terugstoot.
reculeeren, teruggaan, wijken ; terugspringen.
reculer pour mieux sauter, achteruitgaan om des to be(ter to springen.
Recuperatie, wederverkrijging,
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zich houden aan (iemand).
recurreeren, hulp zoeken
Recurrent, hulpzoeker; gebruikniaker van het Recours
(z. dat woord).

recusAbel, verwerpelijk ; weigerbaar.
RecusAtie, verwerping, wraking; weigering.
recuseeren, afslaan, verwerpen ; niet aannem.en, weigeren.
red, rood ; red deer, rood wild.
Redacteur, verzanielaar, rangschikker en opateller van
schriftelijke opstellen der uitgave, inz. van tijdschriften
en dagbladen.

Redictie, verzameling en schikking, gereedmaking voor
den druk, het opstellen, inz. van tijdschriften, dagbladen ;
(ook de daarniede belaste persoon of personen.

redactioneel, tot de redactie behoorende; daarvan nitgaande.

Redditie, teruggave, overgave (bv. eener vesting).
Redemptie, verlossing ; —tor, verlosser.
Redemptoristen, z. Liguorianen.
redevebel, erkentelijk, verplicht.
Redhibitie, terugneming eener gekochte zaak, koopvernietiging of ontslag.

redigeeren, in orde brengen, naar eisch inrichten en in
't licht geven, den druk bezorgen.

redimeeren, loskoopen, weder inlossen, bevrijden.
Redingote, rijrok, reisjas, lange rok.
Redites, herhalingen.
Reditie, herhaling.
redivivus, weer uit den dood verrezen, hernieuwd.
Redondentie, zinledige woordenvloed, klinkklank.
redondeeren, overvloeien ; vol zijn van overtollige woorden.
redoubleeren, verdubbelen; versterken.
redoutebel, vreeselijk, geducht.
Redoute, kleine veldschans; gemaskerd bal.
redouteeren, vreezen, duchten, ontzien, schuwen.
Redres, herstel, herstelling, vergoeding.
redresseeren, weder herstellen, goedmaken.
reduceeren, terugvoeren, verminderen, beperken; herleiden.
Reductie, Reduceering, herstelling tot vorigen vorm;
vermindering, b y . van het getal troepen,verlaging,vermindering, verkleining; overbrenging van maten, ge- wichten en munten van een land in een ander. herleiding (in de rekenkunst).
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Reduit, toevlucbtschan s,vluchtsch an s;vertrelij e, schuilhoek.
Redunddntie, redundeeren, z. Redond—. (ling.
Reduplicdtie, verdubbeling; letter- of syllaben-verdubbe-

redupliceeren, verdubbelen ; lettergrepcn of letters verdubbelen.

reeel, werkelijk, waarlijk, wezenlijk ; geloofwaardig, zeker
Reemtie, ter ugkoop.
[(z. ook reaal).
(ren.
reexpediteeren, weder of verder verzenden.
Reexporthie, wederuitvoer ; reexporteeren, wederuitvoeRefãctie, Refactie, korting voor beschadigde waren.
Refectie, herstelling, verkwikking.
RefectOrium, eetzaal in kloosters en dergelijke.
Referaat, beriehtgeversambt ; verslag, bericht.
refereeren, berichten, verslag doen, voordragen ; zich —
aan, rich houden aan, zich gedragen naar, rich beroeReferein, z. Refrein. (pen op.
Referenddris, Referent, ambtenaar, die omtrent den inhood der acten bij een college van justitie rapporteert,
verslag doet of voordraagt ; referenddris, ook hoo-fdambtenaar van een ministerie in rang volgende op den
secretaris-generaal ; referent, ook berichtgever, aankondiger van nieuw verschenen boeken of werken.
Referendum, volksstemming, beroep op het yolk.
Referentibn, information, getuigenissen, aanbevelingen.
Refêrte, verwijzing naar, beroep op iets.
reflecteeren, terugstralen ; nadenken, overwegen.
Reflectie, Reflexie, terugstraling, weerschijn ; overdenking, bespiegeling ; inachtneming.
Reflector, spiegelinstrument, om nachtseinen duidelijker
zichtbaar to maken spiegeltelescoop.
Reflex-beweging, onwillekeurige, op peripherischen prikkel volgende beweging.
reflexief, terugwerkend, wederkeerend.
refloreeren, refloresceeren, weder opbloeien, tot nieuwen
hloei geraken.
reflueeren, terugvloeien, terugtreden ; terugwerken.
Reformdtie, hervorming, inz. de kerkhervorming door
Reformdtor, kerkhervormer
(Luther e. a.
Reformbill, wet tot berziening der kieshevoegdheid.
Reform, RefOrme, ornvorming, verbetering; afdanking,
ontslag (bij militairen).
reformeeren, een anderen vorm seven; hervormen.
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Reformisten—Regence

Reformisten, (in Engeland.) voorstanders van de hervorming van het parlement (reformers); (in Frankrijk
voorstanders van de hervorming van het kiesstelsel.

reformistisch, wat tot de hervorming betrekking heeft,
b y . —e banketten of maaltijden, petitien.
Refractair, weerspanneling, inc. tegen den krijgsdienst.
Refrectie, straalbreking.
Refractor, straalbreker; dioptrische verrekijker.
refrangibel, breekbaar, to breken (van lichtstralen).
Refrangibiliteit, hreekbaarheid (der lichtstralen).
Refrein, een of meer woorden of regels, die aan 't einde
van elk couplet herhaald worden, keerregel(s), keer[woord(en).
Refreshingroom, ver yerschingslokaal.
Refrigerantia, verkoelende middelen. (middel.
Refrigerator, Refrigeraterium, koelbuis, koelvat, of koelrefrigereeren, of koelen, verfrisschen.
refriseeren, opkrullen.
Refugie, uitgewekene, vluchteling one 't geloof, inz. de
Gereformeerden, welke onder Lodewijk XIV in 1685
wegens de geloofsvervolging bun vaderland verlieten.

Refugium, toevlucht.
Refirs, weigerend antwoord, weigering ; blauwe scheen.
Refuse, afgewezene ; salon des —s, tentoonstelling van
niet tot de officieele tentoonstelling toegelaten schilderijen.

refuteeren, weigeren, van de hand wijzen.
Refutatie, weerlegging ; opzegging van het leen.
refuteeren, weerleggen.
Regaal, orgelregister, dat de menschenstem nabootat (vox
humena) ; boekenplank ; (ook :) drukletter, groote koningsletter, drukletter, die op imperiaal volgt; (ook
wel :) gastmaal.

Regaal, Regale, pl. Regalien, Regalia, koninklijk of vorstelijk voorrecht, hoogheidsrecht ; uiterlijke teekens daar-

regaal, koninklijk ; (fig.) voortreffelijk. (van.
regaleeren, onthalen, vergasten.
Regard, aanblik ; aanzien, ticking; betrekking; r. slaan,
letten op. (nemen.

regardeeren, aanzien, betrekking hebben ; in aanmerking
Regatta, de wedvaart met gondels in Venetie; roeiwedstrijd.

Regence, regentschap ; rijksbewind gedurende de minderjarigheid, afwezigheid, ziekte

von eeu vont,

Regeneritie—regleeren
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Regeneratie, wedervoortbrenging; omvorming, herschepping.

Regenerator, toestel door welke de lucht moet heenstrijken
bij eene caldrische machine.

regenereeren, weer telen of voortbrengen; vervormen,
herscheppen, opnieuw bezielen.

Regent, heerscher, rkjksbestuurder ; godshuisbestuurder ;
(ook :) grootste dianiant in een vorstelijke kroon, inz.
in de Fransche kroon.

Regie, leiding, bestuur; beheer van zekere handelstakken
met verantwoordcltjkheid voor het doen van rekening.

Regime, levensregel, eetregel ; staatsbestuur ; ancien —,
de regeeringstoestand van den ouden tijd (be. de tijd
van de heerschappij der Bourbons, voor de revolutie).

Regiment, rtjks- of staatsbestuur ; groote troepenafdeeling, uit eenige bataljons bestaande.

Region, streek, luchtlaag.
Regis ad exemplar, op het voorbeeld des konings.
Regisseur, beheerder, rekenplichtig bestuurder, rekeningvoerder ; inz. tooneelbestuurder.

Register, alphabetisch gerangschikte lijst of bladwijzer ;
gereatsboek; actenboek ; orgelschuif; de gezamenlijke,
tot eene geluidsoort behoorende orgelpijpen ; oventrekgat ; (bij bockdrukkers :) juiste tegenoverstand, die de
repels der beide zijden van 't bedrukte blad met elkander moeten hebbed (daarvoor te zorgen heet register
maken); register-papier, groot, sterk papier voor registers, rekeningboeken enz.; registerschip, Spaansch koopvaardijschip met openbare bevoegdheid om op Amerika
handel te drijven.
Registratie, het inschrijven van oorkonden of acten in
een wettelijk register.
Registratie-recht, het verschuldigde wegens het registreeren of inschrijving in 't register.
Registritor, ontvanger der registratie, ambtenaar, die de
acten wettelijk inschrijft en het daarvoor verschuldigde
ontvangt. (oorkonden.
Registratuur, gerechtelijk inschrigboek ; bewaarplaats der
regustreeren, in 't wettelijk register schrijven, boeken.
regis voluntas suprema lex esto, de wil des konings
moet de hoogste wet zijn.
re9leeren, regelen, ranFschikken ivoorsehrpeil.

460

Reglement—reiteratief

Reglement, verordening, bepaling, voorschrift, riebtsnoer.
reglementair, het regiment betreffend, daartoe behoorend.
Reglisse, zoethout.
Regnum, bet rijk.
regratteeren, weder opkrabben, afkrabben ; opknappen,
opflikken, van oud nieuw maken ; een muur afbikken ;
in 't klein verkoopen, uitventen, leuren.
Regratterie, kleinkrameq, uitventing in 't klein; koomenij ; voddenkraam.
Regredientie, Regres, teruggang ; ook = Recours.
regressief, teruggaand ; terugwerkeud.
Regret, skit, leedwezen, verdriet.
regrettabel, betreurens waardig.
regretteeren, bejammeren; terugwenschen. (tingregel.
Regula, regel; — juris, rechtsregel; — multiplex, ketregulair, regulier, regelmatig, geregeld; reguliere troepen, linietroepen, staande troepen; reguliere geestelijken. ordesgeestelijken of monniken.

regulariseeren = reguleeren.
Regulariteit, regelmatigheid.
Regulateur, Regulator, regelaar, rangschikker ; (bij zakuurwerken:) de onrust met bet snekrad ; (bij slingeruurwerken:) de slinger met zijn bus; (bij blaasinrichtingen ;) een werktuig ter bewerking van een regelmatigen luchtstroom enz. ; (ook:) de slinger.
Regulatief, voorschrift, rich.snoer.
reguleeren, regelen, schikken, vaststellen.
regulier, z. regulair. (zien.
Rehabilitetie, herstel in vorigen stand, staat, eer of aanrehabiliteeren, weder in vorigen stand brengen, in eer,
goeden naam enz. herstellen.
reimporteeren, weder invoeren.
relncorporeeren, weder inlijven.
Reine, koningin.
Reinette, konin gsappel.
ReIntegratie, lierstel in vroeger bezit of genot.
reintegreeren, in vorig bezit of genot herstellen.
Reis, Portugeesche munt (z. Milreis); bevelhebber bij de
Turken. (tenlandscbe zaken.
Reis-effendi, Turksch rijkskanselier en minister van bui-

ReiterAtie,
reiteratief, herhaaldelijk, herliaald,

reitereeren—rembourseeren 46 1
reitereeren, herhalen.
Rejeotie, verwerping, afwijzing.
rejeteeren, verwerpen.
rejouisséeren, verheugen, vervroolijken, verlustigen.
Relaas, bericht, verslag ; verhaal.
Reldche, uitspanning, rust, het ophouden van 't werk.
relacheeren, ontspannen, slap maken ; verslappen, vertlanwen, nalatiger worden ; loslaten, bevrijden.

Relais, pleisterplaats, poststation.
Reldpsus, terugval ; wederafvallige.
reldta refer°, ik verhaal de zaak, zooalu ik ze gehoord heb.
Reldtie, betrekking; getneet.schap, verkeer ; (ook =-relatief, betrekke1017, in verbund tot.
(Relaas.
Relaxatie, losmaking, verslapping, verzachting.
relaxeeren, z. relacheeren.
Relegatie, verbanning ; wegzending. [lloog2scholen.
relegeeren, verbannen ; wegzenden, verwijzen (inz. van
relevant, gewiehtig ; ter zake dienstig.
, Relevitie, onthefting, bevrijdin4. ; wederoprichting.
releveeren, verlichten, vrijspreken, ontheffen ; doen nitkonien, verhoogen; of hangen, afhankelijk zijn (van
iemand); behooren (tot een rechtsgebied, heerlijkheid,
enz.); leenroerig zijn. [kinderen enz.)
Relicta, de nagelatenen of achtergeblevenen (gade, weduwe,
Relief, verheven werk in mariner, metaal enz.
Religie, godsleer, geloofs- en deugdenleer ; geloofsstelsel,
geloof ; godsvrucht, godsdienst, gemeenschappelijke godsvereering en aanbiddince.
'
nauwgezet.
religious, godvreezend, godsdienstig;
Religiositeit, godsvrucht, godvereerende stemming; gemeenschappelijke godsvereering.
Reliqule, overschot, alsbeschouwd overblijfsel, inz.
kleederen of gebeente van bheiligen. (tijd.
Relocdtie, wederverhuring, verlenging van pacht- of huurrem acu tetigisti, gij hebt den spijker op den kop geslaremarquabel, opmerkenswaardig, aanmerkelijk.
(gen.
Remarque, aanmerking ; opmerking.
remarqueeren, aanmerken ; opmerken, waarnemen.
Rembours, Remboursemënt, terugbetaling, teruggave van
't gereede uitschot; dekking (van een wissel).
rembourseeren, weder vergoeden, ternbetalen ; de , dekking toezenden (bv. van eene traite).
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Remédie—Remontoir

Het/A(11e, middel, hulp-, geneesmiddel ; veroorloofd minder gehalte (bij munten).
remediteren, verhelpen, genezen, heelen.
Remembrance, herinnering.
rememoreeren, in het geheugen terugroepen, herinneren.
Remêsse, Rimesse, overgemaakt geld, overzentling van
geld of geldswaardig papier. (was gamigreerd.
remigreeren, naar het vaderland terugkeeren, waaruit men
Reminiscentie, herinnering; plaatsen die aan een ander
geschrift doen denken ; geheugen.
Remis, z. onder Remise.
Remise, uitstelvermindering, afslag, kwiitschelding van
wacrenschuld ; (bij 'kooplieden :) Remesse ; (ook :)
°
huis, -schuur, loods, koetshuis ; (in het spel, en dan
vaak ook Remis :) gelijk ; (in het schaak- en kaartspel :)
kamp-op, onbeslist gebleven ; (in sommige kaartspelen ;)
enkelvoudig verloren (als de speler niet meer slagen
haalt dan zijne tegenspelers).
Remissie, terunending ; toegestane korting; opheffing van
een verbod ; ' het uitblijven, nalaten (b y . van eene koorts).
remitteeren, terugzenden ; weer ter hand stellen ; geld of
wissels overmaken ; iets laten vallen of kwijtschelden.
Remittinda, terugzendingen ; in den boekhandel boeken
die den uitgevers teruggezonden worden.
Remittent, overzender, overmaker ; de eerste wisselhouder of ontvanger. [ker en citroensap).
Remolade, remoulade, gekruide sans (met mosterd, suiRemollientia, weekmakende, verzachtende middeleu.
Remonstranten, eene tr odsdienstpartij der Gerefornieerde
kerk, inz. in Holland' door hare tegenpartij (de C o nt r a-R emonstr ante n) Arminianen geheetcn.
Remonstrintie, tegenvoorstelling.
remonstreeren, tegenwerpingen maken, tegenwerpen.
Remontanten, rozen, die den geheelen zomer doorbloeien.
Remdnte, RemOnte-paarden, aanvullingspaarden, paarden
ter vervanging van dezulke, die tot den dienst bij de
ruiterij onbekwaam zijn geworden.
remonteeren, opmaken of in orde brengen ; de deelen weer
tot een geheel vereenigen ; het te-kort der paarden van
een regiment door nieuwe aanvullen.
Remontoir, rad aan horloges ter opwinding en gelijk.
setting; ook het horloge zelf.
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remorqueeren, op het sleeptouw nemen, boegseercn.
Remorqueur, sleepboot.
Renille, verwijdering; ontslag uit een post, afzetting.
rematis arbitris, zonder getuigen, onder vier oogen.
Remoglade, pikante saus, gekruide sans.
reinoveeren, wegruimen; verwijderen ; afzetten.
Remplacant, plaatsvervanger, inz. in den krijgsdienst.
remplaceeren, vervangen, in de plaats treden of stellen voor.
Remuneratie, vergelding, belooning.
remunereeren, vergelden, beloonen.
Renaissance, wedergeboorte; stijl de Ia — of a Ia —,
meer of min gelukkige vermenging van den stijl der
middeleeuwen en dien der Ouden (in de bouwkunst
enz.); de sedert de 16de eeuw in Frankrijk opgekomen
mode, de toenmaals lieerschende kunstsmaak.
Rencentre, ontmoeting, toevallig samentreffen; oneenigheid, vechtpartij; gelegenheid, toestand.
rencontreeren, ontmoeten, aantreffen. [rekening).
Rendant, rekeningvoerder, rekening-aflegger (rendant van
rendeeren, opbrengen, afwerpen (winst).
Rendement, opbrengst, winst.
Rendez-vous, afgesproken bijeenkomst, verzamelplaats ;
rendez-vous-huis, geheim bordeel, knip.
Renegaat, geloofsverzaker, afvallige, inz. een tot Mohammed's geloof overgegaan Christen.
renegeeren, weder verloochenen, afvallen.
renforceeren, versterken, sterker =ken.
Renfort, versterking ; hulp.
Renitent, weerspannige, weerstrever. (niglieid.
Renitentie, wederopstand, tegenstand, verzet, weerspanRenommde, faam, naam ; vermaardheid, roemruchtiglieid.
Renommist, vechtersbaas, baldadig twistzoeker.
Ren6nce, het missen of verzaken eener kleur in 't kaartspel ; de ontbrekende kleur ; (ook :) een of keerwekkencl
persoon.
renonceeren, van eene zaak afzien, haar opgeven ; (in 't
kaartspel:) niet bekennen, de kleur niet bijspelen.
Renovatie, vernieuwing, herstelling ; tweede aannmning
ter betaling van de achterstallige belasting.
renoveeren, vernieuwen; berhalen; een wissel —, hem
vernieuwen, zijn vervaltijd later stellen.
Renseignementen, inlichtingen, aanwijzingen.
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Rentabiliteit—Repertoire

Rentabiliteit, het vermogen om renten op to brengen, rentegevende gesteldheid.
Rente,jaarliAsche geldinkomsten, die niet de opbrengst van
persoonlijke industrie of werkzaamheid zijn ; opbreugst
van kapitalen, landerijen enz., inter es t.
renteeren, renten, renten of interesten opbrengen.
Rentenier, wie van zijne renten leeft.
rentenieren, van zijne renten leven.
Rente viagêre, lijfrente.
rentoileeren, verdoeken (oude schilderijenl.
Renumerdtie, terugbetaling ; wederuitbetaling.
renumereeren, terugbetalen, weer uitbetalen ; geind of
gebeurd geld weder uitgeven ; natellen.
Renunciatie, bericht ; opzegging eener zaak ; afstanddoening; het afzien (hr. van de nalatenschap, van verder
procedeeren).
renuncieeren, afstand doen ; afzien van iets.
renverseeren, omkeeren, omwenden, oniverwerpen, het
onderst boven keeren.
Renvoi, Renvooi, verwijzing (in boeken); terugzending.
renvoyeeren, terugzenden ; afseheid geven, ontslaan, verreordineeren, weder ordenen, opnieuw wijden. (wijzen.
ReorganisAtie, nieuwe inricliting.
reorganiseeren, opnieuw inrichten, hervormen.
repandeeren, vergieten, plengen ; verbreiden, verspreiden.
repardbel, herstelbaar ; vergoedbaar.
Reparatie, Reparatuur, herstelling ; vergoeding.
repareeren, herstellen, verbetereu; weer goed maken.
reparteeren, verdeelen.
Repartitie, verdeeling.
repasseeren, terugkomen ; weer voorbijgaan of doortrekken ; doorloopen, nazien en verbeteren (geschriften, rekeningen enz.); de radertanden (vau een nieuw uurwerk)
aanscherpen.
Repeal, herroeping, opheffing (inz. der vereeniging van
• Iceland met Engeland); repealers, die parttj van het
Engelsche parlentent, welke de herroeping der Unie van
Engeland en Iceland verlangt.
Repercirssie, terugstoot ; of kaatsing (bv. van 't geluid,
van de lichtstralen enz.)
repercuteeren, terugstooten, afstuiten.
Repertoire, RepertOriu m, opslag- of aanwijzingsboek, zartk,

repeteeren—representative man 465
register, bla ffert; wekelijksche lijst der op te voeren
tooneelstukken in groote steden,
repeteeren, herhalen, herzeggen.
Repeteergeweer, geweer waaruit, na eenmaal geladea te
zijn, verscheiden schoten gelost kunnen worden, maga (rondo breuk.
z Olgeweer..
Repetênt, herhaler ; terugkeerencle cijfers eener repeteeRepetitie, herbaling; proef herhaling; slaand horloge.
repetitio est mater studiorum, herhaling is de moeder
der studie.
Repetitor, herhaler, iemand die de colleges van een professor met studenten repeteert.
Repit, verlenging, uitstel, latere termijn, r e s p ij t.
Replètie, volbloedigheid ; zwaarlijvigheid.
repliceeren, antwoorclen, hervatten, daartegen inbrengen.
repeteeren, weder samenvouwen ; terugtrekken, -deinzen.
Repliek, tegenantwoord, tegenbescheid.
repondeeren, antwoorden ; beantwoorden; borg blijven.
reponeeren, weder op de plaats zetten of leggen, wegleggen, bewaren ; zetten, weder inbrengen (een ontwricht
lid, eene breuk enz.)
Report, bericht, verslag ; (in den Franschen effectenhandel:) verschil der prijzen op het einde der loopende en
op bet einde der naastvolgende maand als namelijk de
koers hooger is geworden ; vgl. deport.
Reportage, het berichtgeven aan couranten.
Reporter, verslag-, berichtgever, inz. voor couranten.
Re*, rust.
hier namaals) rust I
repos ailleurs! elders (d.
reposeeren, rusten ; zich verlaten op iemand.
Repositie, het weer in 't lid brengen.
Reposoir, rustaltaar bij procession.
repousseeren, terugstouten.
reprehendeeren, berispen, laken, verwijten,
reprehensibel, berispenswaard, lakenswaardig.
Reprehênsie, berisping, doorhaling, bestraffing.
Represailles, weerwraak, wraakoefening,
Representdnt, vertegenwoordiger; volksvertegenwoordiger.
RepresentAtie, vertegenwoordiging ; opvoering van een
tooneelstuk.
representatief, plaatsvervangend; vertegenwoordigend.
representative man, iemand die als type gelden kan.
TWAALFDE DRUB.
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representeeren—repugnant

representeeren, vertegenwoordigen; voorstellen ; iets vertoonen, zich voordoen, gewicht hebben.

Reprdssie, onderdrukking, beteugeling.
repressief, belemmerend, stuitend, afwerend.
Reprimdnde, terecbtwijzing, verwijt, doorhaling; (fam.)
lange netts, bokking.

reprimeeren, onderdrukken, beteugelen, verhinderen.
Reprise, herovering; herwonnen prijs ; herhaling.
Reprobdtie, verwerping, wraking, tegenhewijs.
reprochdbel, herispenswaard, bestraffeliA.
Reprache, verwijt, wraking, berisping.
reprocheeren, verwijten, onder den neus wrijven.
reproduceeren, weder voortbrengen; tegen bewijzen.
Reproducent, tegenbewijsvoerder.
ReprodUctie, wedervoortbrenging; herstelling van verloren of beschadigde deelen aan dierlijke lichamen.

reproductief, wedervoortbrengend, herstellend.
Reproductiviteit, reproductieve kracht, herstellingsvermogen, inz. van wormen en amphibieen.

reprouveeren, verwerpen, afkeuren, veroordeelen.
Reptielen, kruipende dieren, wormen; (ook :)amphibieen,
inz. slangen, kikkers, hagedissen, schildpaddell.

Reptilienfonds, in Duitschland de naam van de geheime
fondsen ter ondersteuning der regeeringsbladen.

Republiek, gemeenebest, vrijstaat, in welken het opperst
gezag niet big een erfelijk worst herust, maar waar dit
gezag Of door een gekozen president, of door een directorium en derg. wordt uitgeoefend. De republiek kan
eene aristocratische zijn, wanneer tot de waardigheid
van regent alleen de door geboorte bevoorrechten kunnen geraken; of eene democratische, als het y olk elken burger, zonder aanzien des stands, tot de hoogste
staatsambten (nag kiezen ; of eene aristo-democratische, indien de beide vorige vormen gemengd zijn.
Republikein, burger van eene republiek; genieenebestgezinde.
republikeinsch, wat de republiek aangaat, daartoe behoort; gemeenebestgezind.
Repudiatie, verstooting, afvqzing ; echtscheiding.
repudieeren, verwerpen, verstooten, van de hand wijzen,
(bv. eene erfenis) ; bet buvvelijk ontbinden, scheiden,
repugnant, afkeerwekkend, hinderltjk, walglijk.

repugneeren—Rescriptie
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repugneeren, weerstreven, tegenstreven, zich verzetten;
tegenzin of afkeer gevoelen, tegen de Borst stuiten,walRepals, afwijzing, weigerend antwoord. (gen.

repulseeren, terugstooten, afwijzen, een weigerend ant. woord geven.
terugstooting, afwijzing.

reputdbel, een goeden naam hebbende, to goeder faam
staande.

ReRutitie, naam of faam; aanzien, goede naam.
Request, verzoekschrift.
requestreeren, een verzoekschrift indienen.
Requiem, zielmis; de muziek en zang daarbij naar de
woorden Requiem aeternam ddna di (Os). Ddmine,
Ileer ! schenk hem, haar (hun, haar) de eeuwige rust.

requiescat in pace, hij ruste in vrede.
Requirent, onderzoeker, navorscher.
requireeren, verzoeken, verlangen, vorderen, eischen (in
rechten); onderzoeken, navorschen ; (bij militairen: leveringen vorderen of tritschrtiven.

Requisiet, vereischte, noodzakelijke eigenschap.
Requisitie, het aanhouden, aanzoeken; opeiscbing der
eene regeering aan de andere ens de bij overeenkomst
bepaalde hulpverleening. ; uitschrijving van leverantien ;
beslag op personen of goederen ; (onder de vroegere
Fransche republiek) oproeping aan de jongelieden tot
den krijgsdienst.
Requisitoir, eiscli van het openbaar ministerie.
Res, zaak, ding, vermogen ;— aliena, vreemd goed; —
alienabilis, vervreemdbaar goed ; — allodialis, vrij erfgoed ; — dubia, twiifelachtige zaak ; — facti, feit, gebeurde zaak • — judicdta, besliste zaak ; — publica,
openbare zaak, algemeen belang, z. ook republiek.

Rescief z. Recief.
rescindeeren, voor nietig verklaren (bv. een testament).
Rescissie, gerechtelijke opheffing of verwerping (cassatie)
van een testament.

rescribeeren, terugschrtiven, antwoorden.
Rescript, antwoord, bescheid op aanvragen, verzoeken ;
pauselijk bevel of verordening als antwoord op een
theologische vraag.
Rescriptie, terugschrijving; schriftelijke last tot inning
of uitbetaling eener geldsom.
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Rescriptiön—Resolventia

Rescriptièn, vroegere Fransche staatsschuldbriefjes, gegrond op de nationale domeinen, tot uitdelging der assignaten, gedurende de eerste .lfransche republiek ingevoerd.
Resectie, bet verwijderen van beenderen of gewrichten
met behoud der weeke deelen.
Reservaat, voorbehoud ; het voorbehondene, bedongene.
reservando, voorbeboudend, met voorbehoud.
Reservdtie, Reserve, bedachtzaamheid, ingetogenheid, achterhouding ; noodhulp ; reserve of reserve-corps, spaarbende, z. Corps de reserve.
Reservatio mentalis, z. Restrictio mentalis.
revervitis reservdndis, met bet noodige voorbehoud.
Reserve, voorbehoud, beding, omzichtigheid.
reserveeren, bewaren, weerleggen, in voorraad houden ;
voorbehouden (bv. zijne rechten).
Reservist, dienstpliclitige die tot de reserve behoort.
Reservoir, bak, waterbak, kom, vergaarbak ; (in 't alg. :)
[enz. gezegd).
bewaarplaats.
resideeren, wonen (inz. van vorsten, ook van notarissen
Resident, vertegenwoordiger van een vorst, gevolmachtigde eener regeering in het buitenland (minder in rang
dan een gezant); hoofd eener residentie in Nederlands
0.-Indische bezittingen.
Residentie, gewone verhlijfplaats van een vorst, hofstad ;
hoofdafdeeling van bet Nederlandsch gebied in 0.-Indie
onder een resident.
Residuum, overblijfsel, rest, bezinksel, droesem.
Resigndtie, -afstanddoening van een ambt of post ; onderwerping aan den goddelPen wil ; zelfverloochening ;
(ook:) gerechtelijke ontzegeling.
resigneeren, afstand doen, nederleggen ; zich gelaten in
zijn lot schikken ; (ook :) gerechtelijk ontzegelen.
resileeren, terugtreden (bij contracten).
Resiliatie, terugtreding.
resisteeren, weerstand bieden, zich verzetten.
Resistentie, wederstand, verzet.
Resolutie, besluit, vastberadenheid.
resolu ut, vastberaden, on verschrokken ; (ook :) gul, conduit
resolveeren, oplossen; ontbinden ; besluiten, vaststellen,
bepalen.
Resolventia, oplossingsmiddelen, verdeelende middelen

Resonfins-bodem—Rest
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ResonAns-bodem, klankbodem (eener forte-piano).
resonant, weerklinkend, nakiinkend.
Resonator, toestel om de bijtonen waarneembaar te maResonAntie, weergalm, naklank. (ken;
resorbeeren, wederopslorpen, in- of opzuigen.
Respect, achting, eerbied ; opzicht, betrekking ; met
met verlof (te zeggen).
respectabel. achtenswaardig, eerwaardig, aanzienlijk.
Respectabiliteit, achten swaardigheid.
Respect-dagen = Respijt-dagen (z. ald.)
respecteeren, eerbiedigen, hoogachten ; ontzien, verschoonen ; ongemoeid laten. (voor zich.
respectief, respectievelijk, onderling, wederqdsch, ieder
respectueus, eerbiedig, vol eerbied.
Respijt =-- Repit ; respijt- of respect-dagen, toegift-, uitsteldagen, wisseluitstel, dat na den vervaldag van een
wissel wordt toegestaan, ook honneur-, faveur- en

discretie-dagen.
respirdbel, inadembaar, ter inademing geschikt.
Respiratie, het ademhalen, adernhaling, verademing.
Respirator, werktuig tot bevordering van de gestoorde
ademhahng; ook: werktuig orn het onmiddellijk indriugen van koude lucht in de longen te beletten.

respireeren, ademhalen, lucht scheppen ; zich herstellen.
respondeeren, antwoorden. beantwoorden ; instaan voor.
Respondent, beantwoorder en verdediger van een geleerd
twistschrift (op hoogescholen).

responsabel, verantwoordelijk, aansprakelijk.
Responsabiliteit, verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid.
responsief, antwoordend, antwoord bevattend.
RespOnsum, antwoord, bescheid.
Ressentiment, nagevoel, pijnlijke herinnering; wrok, gevoeligheid.

RessOrt, veer, drijfveer; spankracht ; drijfwerk ; (ook:)
gebied, rechtsgebied, grondgebied, of district (van eene
rechtbank) ; y ak, werkkring ; gebied (bv. eener wetenschap).
ressorteeren, onder een rechtsgebied, tot eene rechtbank,
tot een bepaalden werkkring behooren.
Ressource, hulp, toevlucht, hulpbron, bestaansmiddel;
(ook :) plaats van ontspanning.
Rest, overschot; achterstand.
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Restint, overschot ; (ook ;) achterstallige schuldenaar.
Restaurant, versterkend middel; eethuis ; gaarkeuken,
restauratie.

Restaurateur, hersteller, wederoprichter ; gaarkok, skshuishouder, opentafelhouder.
Restauratie, herstelling, verbetering ; herstelling eener
oude dynastie op den troon, inz. die der Bourbons na
den val van Napoleon I; verfrissching, versterking;
(ook :) spijshuis, portietafel.
restaureeren, herstellen ; versterken, verkwikken ; zich
iets tot verkwikking, tot versterking gebruiken.
resteeren, over zijn ; achterstallig, nog schuldig zijn.
restitueeren, teruggeven, vergoeden.
teruggave, vergoeding.
Restrictie, beperking, verkorting ; voorhehoud.
restrictief, beperking, bepalend, voorbehoudend.
Restrictio mentalis, een voorhehoud in de gedachte bij
beloften of eeden, waardoor men deze krachteloos zoekt
te maken
restringeeren, beperken, verkorten,
Resultaat, uitslag, einduitkomst ; eindgevolg van een onderzoek ; vrucht, opbrengst.
resulteeren, uit eene zaak volgen, voortvloeien.
Resume, Resiimtie, samenvatting, beknopt overzicht, korte
inhoud; resumeeren, kort herbalen, samenvatten, nalezen en goedkeuren.
(king dienstig.
Resiimtie, z. Resume.
resumtief, versterkend, tot versterking of tot verkwik.
resurrectie-manopstanding
der
dooden
;
Resurrectie,
nen, lijkdieven in Engeland,. die lijken opgroeven
ze aan ontleedkundigen te verkoopen.
Ressuscitatie, opstanding, herrijzenis; hervatting, vernieuwing (be. van een rechtsgeding); het weeroprakelen (b y . van een twist).
retablisseeren, herstellen, weder oprichten.
Retablissement, herstelling.
Retail, kleinhandel; retailer, kramer, winkelier.
Retaliatie, wedervergelding.
retalieeren, weder vergelden, gelijk met gelijk vergelden.
Retard Retardatie, vertraging, belernmering, achterlijkretardeeren, vertragen, ophouden, belemmeren. (heid.
Retardement, vertraging; vertoef ; uitstel; verhindering.

Retaxatie—retro
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Retaxitie, herschatting ; retaxeeren, herschatten.
Retêntie, voorbehoud ; het ophouden, opstoppen (bv. van
de urine).
Retenue, terughouding, ingetogenheid,bezadigdheid; korting (op eene soldij, rente enz.)
Retiantie, verzwijgen ; reticeeren, verzwijgen.
Reticule, kleine werkzak der vrouwen (eerst iron., later
bij verbastering en uit onkunde ridicule geheeten).
Retina, netvlies in 't oog.
Retirkle, terugtocht, aftocht; toevlucht, toevluchtsoord ;
geheint gemak, bestekamer ; verschansing op een bastion.
retire, teruggetrokken, eenzaam.
retireeren, afdeinzen, terugtreden ; zich —, van de wereld, van de bezigheden afzien.
Retiro, plaats waar men zich terugtrekt, eenzame, stille
plaats.
retorqueeren, terugdraaien ; iemands gezegden tegen hemzelven gebruiken, hem met zijne eigen woorden slaan.
Retarsie, wedervergelding; r.-recht, het recht van verRetort, kromhalzig vat, kolf, helm, kolifiesch. (gelding.
Retouche, overwerking; wederopwerking ; (ook :) een
overgewerkte, verholpen plaats in eene schilderij.
retoucheeren, overwerken, verbeteren, de laatste hand
aan (iets) leggen ; eene schilderij weder opwerken.
Retour, terugkeer ; geld- of wissel-terugzending; terugvoer van goederenladingen; —biljet (op stoombooten,
spoortreinen), bewijs, dat men bij 't vertrek voor been
en weer heeft betaald.
retourneeren, terugkeeren ; terugzenden.
Retractãtie, terugneming van zijn woord.
retracteeren, ziju woord herroepen.
Retractie, terugtrekking; optrekking (van spieren).
Retraite, terugtocht, aftocht; afzondering van de wereld ;
toevluchtsoord, wijk of rustplaats; r.-pensioen, jaarwedde voor oude, tot den dienst onbekwaarn geworden
krijgslieden.
retrancheeren, afsnijden, besnoeien; verschansen.
Retranchement, afsnijding ; verschansing.
Reträtto, her wissel.
retribueeren, ter uggeven ; vergoeden ; vergelden, beloonen.
teruggave ; vergoeding ; belooning.
retro, terug, rugwaarts.
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Retroactie, terugwerking ; retroactief, terugwerkend.
retroageeren, terugwerken ; achterwaarts doen gaan.
retrodateeren, den datum terugzetten.
Retrogradatie, teruggang, rugwaartsche beweging.
retrogradeeren, achteruitgaan.
retrogradief, rugwaartsgaand, terugloopend.
Retroversie, terugbrenging, ombuiging.
wedervereeniging, verzoening; (ook :) gezellige
bijeenkomst.
reiinieeren, vereenigen, verzoenen ; bijeenkomen.
relisseeren, slagen ; goed uitvallen ; tieren, voortkomen.
Reiissite, gelukkige afloop, gewenschte uitkomst.
Revaccinatie, herhaalde koepokinenting.
revaleeren, zich op iemand verhalen wegens een uitschot
of eene betaling.
Revalenta, zeker gezondheid- en krachthergevend voedsel.
Revanche, Revange, genoegdoening, wraak ; tweede ape!
om 't verlies van 't eerste to herstellen.
revancheeren, vergelden, wreken.
Revell, Reveille, wektrommel, signaal voor 't ontwaken der
soldaten ; opwekking; believing.
Reveillon, nachtmaaltijd (na een bal enz.)
Revelatie, ontdekking, openbaring.
Revenant, spook, teruggekomen geest eons afgestorvenen.
revenons a nos moutons, laten wij tot ous onderwerp
terugkeeren.
Revell!), inkomen; revenCien, inkomsten, renten.
Reverberatie, terugstraling, liclitweerkaatsing.
Reverbere, straatlantaren of lamp, wier licht door een
blinkende metaalplaat wordt teruggekaatst ; gepolijste
holle spiegel.
reverbereeren, terugstralen, de lichtstralen terugwerpen.
Reverbereer-vuur, strijkvuur, vuur zonder uitweg van
boven, waardoor de vlam zich ombuigt en heenrolt over
de voorwerpen, die aan hare working zijn blootgesteld.
Reverendissimus, hoogeerwaarde.
reverend sir, eerwaarde hoer (titel van geestelijken.)
Reverentie, ontzag, eerbetuiging ; (ook ;) buiging, neiging.
Reverie, droomerij, sufferij, mijmering; gril, hersenschim.
Revers, keerzijde (van munten enz.); tegenspoed, omslag
of opslag van een mansrok; tegenbewijs, schriftelijke
tegenbelofte.

Reversilen—Rez de chaussee 473
Reversdlen, waarborgbrieven, in welke een 'vorst zich
verbindt, de rechten zijner onderdanen niet aan te tastes.
Revdrsi, kaartspel tusschen 4 personen, waarbij hartenboer de voornaamste kaart is en de minste slacen winnen:
reversibel, terugvallend, wat terugkeert (bv. een leen).
Reversibiliteit, hoedanigheid van weder aan den eigenaar,
die er over beschikt heeft, te vervallen.
Reversie, het terugvallen van een goed aan zijn beer.
revideeren, herzien; doorzien, nazien.
Review, tijdschrift, maandblad ; z. Revue.
Reviewer, schrij ver in een tijdschrift ; nitgever daarvan.
Revindicdtie, terugvordering (van een eigendom).
Revirement, wending ; afrekening.
Revlsie, herziening ; tweede proefblad.
Revisor, onderzoeker, naziener.
Revivals, plotselinge opwekkingen van den religieusen
.geest (in Amerika).
revocdbel, wederroepelijk, herroepbaar, te herroepen.
Revocitie, terugroeping ; intrekking.
revoceeren, revoqueeren, terugroepen.
revoir, wederzien '. au r., tot weerziens.
revoltant, hoogst hinderlijk, ergerlijk.
RevOlte, opstand, oproer.
revolteeren, in opstand brengen ; oproerig worden, in
opstand geraken, opstaan.
RevolUtie, .omwenteling, inz. een groote, gewelddadige
wereld-, aard- of staatsomwenteling, omverstortin o. ; omwenteling van een kleineren hemelbol om een grooteren.
revolutionnair, omwentelingsgezind ; eigendunkelijk.
revolutionneeren, omwentelen ; eene staatsomwenteling
trachten te bewerken.
revoqueeren, z. revoceeren.
Revue, monstering, wapenschouw ; overzicht, titel van
verschillende tijdscliriften (eng. Review) ; de — passeeren, genionsterd, nauwkeurig bekeken of beoordeeld
worden.
Rex, koning ; — apostOlicus, apostolische koning (van
Hongarije): — cathdlicus, katholieke koning (van Spanje);
— christianissimus, allerchristeltikste koning (van
Frankrijk); fidelissimus, allergeloovigste koning (van
Portugal).
Rez de chausae, benedenste verdieping, gelijkvloers.
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Rhabdologie—RicOvero

Rhabdologie, staafjesrekenkunst.
Rhabdomantie, stafwaarzeggerij, het opsporen van verborgen dingen door staven (b y . de wichelroede).

Rhachitis, ruggegraatskromming ; Engelsche ziekte.
Rhapseden, rondtrekkende volkszangers (bij de oude GrieRhapsodie, verzamelwerk, mengelmoes, rornmelzoo. [ken).
rhapsedisch, onsamenhang,end ; uit verschillende deelen
bijeengebracht, samengeflanst.

Rhapsodist, verzamelaar, samenflanser.
Rheometer, stroommeter.
Rheoscoop, stroomaanwijzer (hij de telegraphie).
Rhetor, redenaar, leeraar der welsprekendheid. (heid.
Rhetoriek, RhetOrica, redekunst, leer der welsprekendrhetOrisch, redekunstig, op redenaars wijze.

rheumatiek, rheumdtisch, met zinkings helrept.
Rheumatisme. vloeiing, zinking, eigenaardige aandoening
van het eelweefsel.

Rhinalgie, neuspijn.
Rhinoceros, neushoorn, neushoorndier.
Rhinoplastiek, de neusvormingskunst, de kunst om beschadigde of verloren neuzen to herstellen.

Rhizologie, leer van de plantenwortels.
Rhodium, enkelvoudig, in 't platina ontdekt metaal.
Rhododendron, rozelaar, alp- of bergroos.
rhomboidaal, rhomboidisch, langwerpig ruitvormig.
Rh-ombodder, een door 6 gclijke ruiten begrensd lichaam.
Rhombus, ruit, gelpzijdige scheeve vierhoek.
Rhotacisme, het brouwen met de r.
rhythmisch, evenmatig, versmatig.
Rhythmus, Haar bepaalde mart- en toonverhouding geregelde redegang, e y enmatige welluidendheid der rede,
der pazie, klankmaat.
Ricãmbio, keerwissel, die met protest teruggaat.
ricaneeren, hoonend lachen, grijnslachen.
Ricavio, het zuivere bedrag van verkochte waren.
Rice, rijst.
Ricinus-olie, wonderolie.
Ricochet, het keilen, afkaatsen van een geworpen steen
op de watervlakte; r.-schot, weeropstuitend schot.
ricocheteeren, opsta an en verder springen (van kogels enz.)

Ricorso = Ricambio.
Ricevero, terugerlanging, schadeloosstelling.

Rictus—riscant
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Rictus, openen, opsperren van den mond, de open mond;
14nlijke trek die bet geheele gezicht beweegt.

Rideau, voorhang, gordtln ; kleine aarden wal, waarachter de belegerden zich verbergen.

ridi si sapis, lach, indien gij wijs zijt.
ridëndo dicere verum, lachende de waarheid zeggen.
Ridicule, het belachelijke ; (ook :) werkzak, werkbeurs der

vrouwen (in die beteekenis beter r et i c u 1 e, zie aid.)

ridicuul, belachelijk, bespottenswaard.
Hen du tout, in het geheel niets, niemendal.
rien n'est beau que le vrai, niets is schoon dan bet ware.
Rifle, Amerikaansch getrokken geweer van klein kaliber.
Rifleman, scherpschutter.
Rigging, takelwerk, want (van een schip).
regide, stV, strak ; scherp, onverbiddeltik, bard.
Rigiditeit, stUfheid, strakbeid ; ook. = Rigueur.
naar gestreng recht.
rigdre
Rigorisme, te strenge zedenleer, zedelijke gestrengheid.
Rigorist, gestreng zedenleeraar ; aanhanger der gestrengere
grondbeginselen van bet strafrecht. (harnihartig.

rigoreux, ri6oureus, ook rigoristisch, gestreng, scherp, onRigorositeit, gestrengheid, hardheid.
Rigsbank, de Deensche rijksbauk,
Rigueur, strengheid, hardheid, scherpheid.
Rijks-insignien, de te Aken bewaarde kleinoodi6n van het
Duitsche • rijk, welke vroeger bij de keizerskroning gebruikt werden.

Rimbdrso = Rembours, Remboursement.
rinforzindo, versterkt, sterker.
Ring, vereeniging van personen ten doel hebbende elkan-

der te be'voordeelen (in Anierika); bij wedrennen weegplaats ; kring van weddende toeschouwers.
Rio, rivier.
Riool, afvoeringsbuis, vuilnispijp.
Riot-act, de oproeracte, de wet die samenscholingen verbiedt (in Engeland).
Ripieno, het invallen van het voile orkest.
riposteeren, snel en treffend antwoorden, dadelijk hervatten ; (in 't schermen :) eeu terugstoot toebrengen.
Ripresa, herhaling van een hoofdmoment.
Ripuiriers, oeverbewoners.
riscint, gewaagd, gevaarlijk.

47 6risentito—Rob
risentito, vol gevoel, levendig.
RiscOntro (pl. riscontri), wisselbetalingen ; aanwijzing op
wisselbetalingen.
risible, Lelachelijk, bespottelft.
Risico, gevaar ; waagstuk.
risiqueeren, beter risqueeren (z. ald.)
risoluto, flunk, vastberaden.
Rispet- of rispit-dagen = Respijt-dagen (z. ald.)
risqueeren, wagen, op 't spel zetten ; gevaar loopen.
Rissole, vleeschpastijtjel Rissoletten, gerooste, met vleesch
gevulde sneetjes brood.
ristorneeren, terug-, af- en toescbrijven ; tegen eene vergoeding afzien van eene gesloten assurantie.
Rist6rno, RitOrno, oak StOrno, terugkeer ; terugheschrijving, af- en bijschrij wing van een post in bet grootboek.
risum teneatis amici, onthoud u van lachen, vriendbn
laclit niet !
ritardato, ritardando, weifelend.
Rite, z. ritus.
ritenuto, terugboudend.
Ritdrnel, berhalingsthema (in de muziek) ; drieregelig
Italiaansch volkslied.
Riterno, z. Ristorno.
Ritratta, keer- of herwissel ; intrekking van een getrokken wissel.
Rituaal, regeling van kerkelijke gebruiken, kerkenorde ;
kerkenboek ; voorgeschreven of gebruikelijke ceremonidn
bij in vvijdingen, reception in geheime genootschappen enz.
Ritualisme, z. Puseyisme.
ritueel, gebruikelijk.
Ritus, overgeleverd gebruik, inz. plicht- of kerkgebruik.
Rival, mededinger, medevrijer ; wedijveraar.
rivaliseeren, wedijveren, on; de meerderheid strijden.
Rivaliteit, ijverzucht, wedstrijd, wedijver.
River, rivier, b.v. Red r.
Roode rivier.
Riviera, oever- of kustland, inz. langs de Middellandsche
zee aan den voet der Zee-Alpen.
Riviere de diamants, halssnoer bestaande uit gevatte
diamanten.
Roastbeef, geroosterd, half gebraden rundvleesch.
Rob, Roob, liever Robb, vruchtensap, to koken tot het
dik wordt, vruchtenmoes, doorgaans met suiker toebereid.

Robber—romanesk
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Robber, Rubber, twee achter elkander gewonnene van 3
whistpartijen ; de dubbele partij.

Ube, vrouwensleepkleed ; tabberd der rechtsgeleerden ;
— de chambre, kanierjapon.
Robijn, hardste en kostbaarste edelsteen na den diamant.
Robinocratie, heerschappij der getabberde mannen, van
de ad vocaten.

Robinsondde, avontuurlijke geschiedenis.
Roborans, Roboratief, versterkend middel.
Roborantia, versterkende middelen.
Robordtie, verdterking.
roboreeren, sterken.
Robat, leendienst, zulke werkzaamheden, waartoe tot dosverre in Beieren, Oostenrijk, Bohemen en Silezie de
onderdanen jegens hun overheden en landheeren verplicht waren.
robuust, sterk, krachtig, gespierd, kloek, stevig.
Rocaille, grotwerk.
Rocking-Clair, schommelstoel. (den- smack.
Rococe, verouderde (18e eeuwsche), weder mode geworRodomontade, windbrekerij, snoeverij.
Roebel, Russische zilver- en papiermunt, de eerste = 1 gt.
90 ct.; de laatste naar den stand der russische valuta, gew.
Rogdte, de Zondag vOor Hemelvaartsdag. (ongeveer f 1,20.
rogateir, met gerechtelijk ondcrzoek belast.
Rogniires, afsnijdsel, snoeisei, snippers.
Roi, koning ; r. d'armes, wapeukoning; r. de carton, papieren koning ; stroopop ; r. fainéant, niets-doende
koning; r. soleil, Lodewijk XIV.
romaansch, van het oud-Romeinsch afstammend, (vandaar :) —e talen, de Italiaansche, Spaansclie, Portugeesche, Fransche, Provencaalsche enz.; —e volken,
volken van Romeinschen of gemengd Romeinschen oorsprong.
Romaine, unster, weeghaak. (torie.
Roman, verdichte geschiedenis ; avontuurNke liefdeshis.
Romance, yidderlijk voorval in den von,' van een lied,
zangstukje, bevattende een waar of verdicht avontuur.
Romancaro, romancenboek, liederboek.
Romancier, Romanciare, rornanschrijver, -schrijfster.
romanesk, rornanachtig, verdicht ; avontuurlijk, onustuurlijk, ongelooilijk.
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romaniseeren—RotOnde

romaniseeren, als een roman inkleeden.
Romanisme, de R. K. godsdienst, zijne grondstellingen.
Romantiek, Romanticisme, de in de rniddeleeu wen geldende en door nieuwere dichters weer opgewekte smaak.

romântisch, in den geest en smaak der christelijke middeleeuwen en der nieuwe volkspoezie en kunst; dichterlijk schoon, schilderachtig, verrukkelijk, wonderschoon. (rang.
Ronde, omgang, rondgaande waclit ; rondedans ; rondgeRondeau, Rondeel, roodezang, dicht- of muziekstuk met
refrein.
Rondeel, rond buitenwerk, ronde sterke toren; ingesloten vlakte ; z. ook Rondeau.
rondement, ronduit, rondweg, zonder omwegeu.
Rongeanisme, liberaal of oud-catholicisnie naar de stellingen van den Duitschen priester Ronge, die omstreeks
1840-50 voor eene nicer vrijzinni g e richting in Kerk
en Staat ijverde, en de eerste van 'Rome's oppergezag
wilde. losmaken.

Roob, z. Rob.
Rood, Eng. roede = 161 voet.
Room, kamer.
Roomsch-Katholieken, z. Katholieken.
Ropij, Ropie, 0.-Indische goud- en zilverionnt, in good

ongeveer = 18 gid in zilver van verschillende waarde
(in Eng. Indic = f 1,15).

roqueeren, (in 't scbaakspel :) den koning en een der
kasteelen to gelft verplaatsen.

Rosette, Rozet, roosvorniig sieraad; een van onderea
plat en van boven hoekig geslepen diamant.

Rosinánt, het paard van Don Quichote ; slecht paard,
RoskOlniken, in Rusland diegenen, welke Diet tot de or
thodoxe Grieksche kerk behooren.

Rosmarijn, (beter dan Rozemarijn), zeedauw (bekend,
[riekend gewas:.
Rosoglio, rozijnbrandewijn.
ROstbeef, beter Roastbeef (z. aid.)
Rostra, redenaarsgestoelte (bij de oude Romeinen).
Rostraal, beter Rastraal, (z. aid.)
RotAtie, rond-, omdraaiing, beweging om de as ;
ache beweging, der aarde enz. (brood.

ROti, gebraad ; rOtie, geroosterde broodsnede, geroosterd
RotOnde, z. Rotunde.

rotten-boroughs—Rubriek
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rotten boroughs, vervallen marktvlekken, waarin het kiesrecht in hauden van enkele grondeigenaars was (in Engelan d). (schri ftelijke stuk ken.
Rotulatie, het ordelijk bijeenvoegen en samennaaien van
rotuleeren, acten naar volgorde teekenen en saniennaaien.
RotOnde, Rotdnde, van buiten en hinnen rond gebouw.
Roturier, burgerlijk, van burgeraf komst persoon.
Roué, (eig. een geradbraakte of die waard is geradhraakt
to worden) voornaam 1031)01, galant wellusteling.
Rouge-et-noir, rood-en-zwart (eeu kansspel met ballen
Emuziek :) toonlooper.
en kaarten).
Roulade, iets opgcrolds ; opgerold kalfsvleesch ; (in de
Rouleau, rol, orals, cylinder ; rolgordijn.
rouleeren, omloopen, in omloop of gangbaar zijn ; looperi
't gesprek rouleerde over u, 't gesprek liep over u.
Roulement, rotfel op de trom.
Roulette, rolschijf ; kansspel met balletjes.
Roundhead, rondkop, Puritein.
Rout, - talrijk Engelsch avondgezelschap, praat-, thee-,
speelgezelschap.
Route, weg, rijweg, straatweg ; tocht, koers.
Routine, vaardigheid, vlugheid door gedurige oefening of
behandeling verkregen ; sleur, slender.
routineeren (zich), zich vaardigheid in iets bijbrengen.
Rover, bicycle of tweewieler met twee even groote wielen.
Rowdy; doorbrenger, leeglooper (in N.-Anierika).
Rowingman, roeier.
royaal, koninklijk ; r.-papier, zeer groote papiersoort.
Royal isme, koningsgezinilteid.
Royalist, aanhanger van de partij des konings.
royalistisch, koningsgezind.
royeeren, z. rayeeren.
Rozemarijn, z. Rosmarijn,

Rozet, z. Rosette.
Rubber, goin-elastiek ; z. Robber.
Rubicon, nude naam eener rivier op de grens van Gallie en Italie ; den Rubicon overtrekken, een onherroepelijken stap doen.

rubificeeren, rood =ken.
rubriceeren, met een opschrift teekenen, betitelen, naar
vakkeu indeelen.

Rubriek, afdeeling, klasse, soort ; opschrift, bovenschrift.
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Ruche—Rtitscher

Ruche, dichtgeplooid en rechtopstaand belegscl (van japonnen enz.)
Ructdtie, het oprispen uit de maag.
Rudiments, Rudimenten, eerste gronden of beginselen.
rudimentair, in beginsel aanwezig.
rudis indigestaque moles, een ruwe en ordelooze massa.
Ruditeit, ruwheid, onbeschaafdheid, lompheid.
Ruine, ondergang ; verwoesting ; puinhoop, bouwval, overblijfsels, w rak ken.
rubeeren, verderven, verwoesten, te gronde richten.
ruIneus, bouwvallig ; verderfelijk.
Rule Britannia, het met die woorden aanvangende Eng.
volkslied.
Rum, suikerbrandewijn.
RuminAntia, herkauwende dieren.
Rumindtie, herkauwing ; herhaalde overdenking.
rumineeren, herkauwen ; (fig.) wikken en wegen.
Rumoer, verward geraas, gejoel ; gerucht.
Rumor in Casa, veel drukte iu huis, de boel is op stelten.
Rumpsteak, rompstuk, beste soort biefstuk.
Run, groote toeloop, aandrang inz. bij de hank om betaald te woorden. (refl.
Runen, oude reehtlijnige letters der Germaansche volkeRuolz, galvanisch verzilvcrd nieuwzilver.
Ruptuur, breuk ; vredebreuk, vriendschapsklove.
ruraal, landelijk, boersch ; rurale gedichten, landelijke
gedichten, veldzangen.
Rurograaf, schrijver over de akkers en hunne bebouwing.
ruse contre ruse, list tegen list.
Ruse de guerre, krijgslist.
Rush, plotselinge, snelle toevloed van personen naar eene
pleats.
Rusniaken Russienen, Slavische volksstam in GalliciE,
Noord-Hongarije, Podolia, Volhynie enz. (ook Ruthenen
geheeten).
russificeeren, Russiscb maken.
Russophiel, Russenvriend.
Russophobie, vrees voor de Russen.
Rusticiteit, boerschbeid ; onbeschaafdheid.
rustiek, boersch, landelijk ; plomp, onbeschaafd.
Ruthenen, z. Rusniaken.
RUtscher, in de muziek hetzelfde als Galop.

S—Sacra

481

S.
S. of St. of Sct. = Sint, Saint, Sanct, heilige.
s. (op recepten) = signa of signetur, teeken het, of het
worde geteekend.

sc, of scil.= scilicet, namelijk ; sc. ook scalpsit, ( . . .)
heeft (het) gegraveerd.

S. D, G. = soil Deo gldria, aan God alleen de eer.
s. e. of s. e. c. = salvo errdre calculi, met voorbehoud
van een mogelfte rekenfout ; (ook :) zonder fout in 't
rekenen.
S. S. = sacra Scriptara, de heilige schrift ; of sacrae
Scripturae, van de heilige Schrift.
S. T, = salvo titulo, met voorbehoud des titels.
salva venia, met verlof gezegd.
s.
s. v. v. = sit venia verbo, men vergunne het woord,
met verlof gezegd. (aan den Libanon.
Sabwers, SabiOrs, steraanhidders ; Johannes-volgelingen
Sabesme, sterrendienst, aanhidding der sterren.
Sabbath, rustdag, vierdag, bij de Joden de Zaterdag.
Sabbathsjaar, iedere 7 jaar hij de Israelieten, waarin geen
akkers bebouwd en geen schulden opgeeischt mochten
worden.
Sabbatsvrouw, Christin, die de Joden op den sabbath
(bedient.
Sabiers, z. Sabmers.
sabel, (in de heraldiek :) zwart, de zwarte kleur.
Sabords, geschutpoorten of schietgaten van een schip.
Sabrdde, neersabeling, slachting met den Babel.
sabreeren, neersabelen.
Sabreur, neerhouwer, houwdegen, woest strijder, ijzervreSaccdde, ruk met den teugel. (ter.
saccadeeren, sterk met den toom rukken.
saccageeren, plunderen.
Saccharine, suikerstof ; ook een zoetmakend middel, driehonderd meal zoeter dan suiker.
Saccharomdter, werktuig tot bepaling van bet suikersacerdotaal, priesterlijk. (gehalte.
Sacra, heilige zaken, heiligdommen.
741,1LFDE 55571,
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Sacrament—Sailor

Sacrament, cbristelijke godsdienstplechtigheid, genademiddel [in de Protest. kerk zijn er twee : (in de oudLutli. kerk bovendien bet vormsel) de Doop en het
Avondmaal ; in de R. K. kerk zeven : de Doop, bet
Vormsel, bet Sacrament des Altaars (communie of Avondniaal), de Biecht, bet laatste Oliesel, de Priesterwijding
(het Priesterschap) en het Hu welijk] — (Somtijds ook
als eene soort van vloekwoord gebrnikt sapperment!
sakkerloot !
.sacramentaal, sacramenteel, tot een sacrament hehoorend.
sacramenteeren, de sacramenten toedienen ; vloeken.
Sacrdrium, bewaar plants van benign zaken.
Sacredieu ! Sacre Dieu ! (geineen vloekwoord).
sacreeren, heiligen, wijden, zalven ; (ook :) vloeken.
sacrificeeren, sacrifieeren, offeren, opofferen.
Sacrilegie, heiligschennis, kerkroof, kerkschending.
Sacristein, koster, kerkhewaarder.
Sacristie, Sacristij, kerkgereedschapkamer, kerkekamer.
Sdddlinghouse, bet gebouw waar bij wedrennen de paarden gezadeld worden.
Sadducfflers, oud-Joodsche secte, die de opstanding en
de onsterfelijkbeid der ziel loochende, aan engelen noel'
geesten geloofde, maar in bare zeden streng en zuiver
Sadi, zwervende monnik (in Turkije). (was.

Saffiaan = Marokijn.
Saffier, hooggeschatte blauwe edelsteen.
Saffloer(s), distelgeel, distelsaffraan, de gedroogde bloemen
van de verfdistel of de wilde saffraan.

Saffraan, de gedroogde bloentstempels eener varieteit van
crocus sativus, krokus.

Saga, Sage, volksoverlevering, legende.
Sagaai, de lange spies der Neger-Kaffers, Hottentotten,
tegenwoordig in Algerie de naam der bajonet.

Sagaciteit, scherpzinnigheid.
Sage-femme, vroedvrouw.
Sagittarius, de schutter (sterrenbeeld des dierenriems).
Sago. palmmerg, palm meel.
Sahara. zandwoestijn.
Sail, zeil,
saillant, vooruitstekend ; (fig.) in 't oog vallend, treffera
Saillie, uitstek, voorsprong ; vernuftige inval, geestige zet.
Sailor, matrGos, zeeman.

Saint—Salmagundi
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Saint (afg. St.), heilige (b y. St.-Pierre); Sainte (afg. Ste.),
Twinge (b y . Ste.-Marie).
Saint-Simonisme, z. Simonisme.
Saisie, inbeslagneming.
saisisseeren, gr(jpen, vatten ; in heslag nemen.
SaisOn, Seizoen, jaargetijde, badqd ; (ook :) duur van de
muzikale wintervermakelOkheden eener boofdstad ; S.
morte, de slappe tijd voor de industrie ; haute saison,
de beste tijd van het seizoen, het warmste gedeelte
van den zomer.
Saladier, salademand ; Saladidre, saladeschotel.
Salamine, eenkleurige zware Fransche zijdestof.

Sal-ammonidk, z. Salmiak.
salarieeren, hezoldigen, een salaris geven.
Salaris, hezoldiging.
Sal atticum, attisch zout. z. attisch.
saldeeren, rekeningen afsluiten, vereffenen ; eene schuld
uitdelgen, betalen.

SdIdo, rekeningso y ersebot ; afsluiting der rekening (saldeering.)
Salem, vrede ; vredewensch, begroeting.
Salep, de wortel van verscheiden soorten van orchis of
standelkruid ; een daaruit bereide voedzame warme drank,
inz. bij de Turken.

Saliere, zoutvaatje.
Salificdtie, zoutvorming ; zoutbereiding.
Salicine, stof uit den wilgebast.
Saline, zoutwerk ; zoutmiju ; zoutziederij, zoutkeet.
Salipyrine, samenstelling van salicyl-zuur en antipvrine.
Salische wet, de oudste verzanieling van Duitsche wetten nit de 5de eeuw van de Salièrs of Salische Franken, waarhij in bet . 62ste art. hij Salische goederen de
docbters van de erfenis nitgesloten waren. Later maakte.
men in Frankrijk en Spanje daarvan de toepassing op
de kroon zelve, zoodat de vrouwen van de troonsopvolging werden nitgesloten. (In den jongsten tijd werd
in Spanje de Salische wet opgeheven). Salische goederen zijn dus de zoodanige, die alleen op mannelijke
erfgenamen overgaan.
saliveeren, kwijlen, speeksel kwijtraken.
Salmagundi, haringsalade ; poespas, hutspot ; onsamenhangende cede.
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Salmiak—salvo

Salmiak, afkorting van Sal-ammoniacum, zoutzure ammoniak, vluchtig loogzout.

Sakfm, groote zaal, gezelschapzaal ; jaarlijksche tentoonstelling van schilderijen te Parijs ; de voorname wereld,
de hoogere standen.
Saloon, in Amerika drankwinkel, café.
Salop, morsige vrouw, slous, totebel ; (ook :) een vrouwenmantel als huis- of ochtendkleed.
Salpeter, salpeterzure potasch, muur- of aardzout, een
middelzout, uit sterkwater en plantenloogzout bestaande.
Salt, zout.
Saltdtie, bet spring-en.
Saltimbanque, kwakzalver, goochelaar, hansworst.
Salto, sprong ; — mortale, doodelijke, halshrekende sprong,
(fig.) te groot waagstuk.
Salubriteit, gezondheid, inz. van de lucht.
salueeren, groeten.
sdlus pOblica (fr. salut public), het openbare welzijn.
sdlus pUblica suprdma lex, de welvaart van den staat
is de hoogste wet.
Salut, heil, behoud ; z. salus ; salut I gegroet wees gegroet I
salutaire, heilzaam.
Salutdtie, begroeting, groet.
saluut! vaarwel ! Saluut, groet, inz. de eeregroet op militaire wijs, ook door 't lossen van kanonschoten.
Salvation-army, het leger des heils.
Salvator, redder, heiland.
salve wees gegroet ! welkom !
salvo, salva, salvis, met voorbehoud, zonder benadeeling, behoudens ; salva approbatione, onder voorbehoud
van de goedkeuring ; salva conscientia, met goed of
zuiver geweten ; salvo errore of salvo errore calculi,
afg. s. e. of s. e. cc. (z. aid.); salva fama, zonder nadeel voor den goeden naam ; salvo honore, behoudens
de eer, met verlof gezegd ; salvo jure, onvermiuderd
het reeht ; salvo meliore, behoudens bet betere, met
onderwerping aan betere inziehten ; salva venia, met
verlof; salvo titulo (S. T.), zonder nadeel of met
voorbehoud des titels ; salvis exceptionibus, met
voorbehoud van de aanmerkingen of wederleggingen : salvis omissis, behoudens het overgeslagene of
vergetene,

Salvo—Sanhedrin
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Salvo, eereschot, be o. roeting door kanon- of geweerscho'
ten ; (ook een enkele
losbranding van geschut.

Sam, Engelsche of korting voor Samuel ; Uncle—, schertsende benaming van de N.-Amerikanen en hunne regeeSamaar, deftig vrouwengewaad. • (ring.
Sambal, Indische toespijs, inz. met Spaansche peper vermen gde groenten.
Sambos, liever Zambos (z. ald,)
Samoem, Samiel, Samum, verstikkend heete, dikwijls
doodeli,jke wind in Z.-Azie en in Afrika.
Samovar, Samowar, kleine koperen ketel, theeketel.
sanze mêntis, met of bij gezond verstand
Sanatorium, inriehting voor betalende zieken of herstellenden, inz. waar nien door den arts volgens eene bepaalde methode wordt beliandeld.
Sanbenito, martelaarsliemd, geel met duivelskoppen enz.
beschilderd hemd, waarin de slachtoffers der inquisitie
werden verbrand; (ook:) zulk eene nuts.
Sanctie, bevestiging ; toekenning der kracht van wet,
Sanctificatie, heiliging, heiligverklaring.
sanctificeeren, heiligen, heiligverklaren.
sanctioneeren, heilig en onschendbaar waken; bekrachtigen, van kracht verklaren ; (ook goedkeuren.
Sanctuarium, Sanctu ai re, heiligdorn ; onschendbare plaats,
[(z. ald.)
vrijplaats.
Sanctum officium, (eig. heilige bediening) de inquisitie
Sanctum, sanctOrum, het heilige der heiligen.
Sandalen, bind- of snoerzolen, 0.-Indisch schoeisel.
Sandrak of Séndarak, wit liars, dat, tot poeder gebracht,
o. a. dient oni de plaats van uitgeschrapte woorden
weder beschrijfbaar to maken.
Sandsjak, het stadhouderschap over een klein Turksch
landschap ; sandsjakaat, zijn gebied.
Sandwich, sneetje brood met boter en koud vleesch.
Sandwichman, wandelende reclarne, persoon die met reclameborden bekleed rondloopt op publieke plaatseu.
Sangfroid, koelbloedigheid, onverstoorbare bedaardheid.
(vrcugde en smart.
sanguineus, bloedrijk, volbloedig.
sanguinisch, bloeclrijk; (fig.) levendig; lieht vatbaar voor
Sanhedrin, raadsvergadering, inz. het voormalige JoodBebe gerechtshof of de hooge raad to Jeruzalena, uit
72 ledeu bestaande.
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sanieus—Sardanapalus

sanieus, vol bloedige etter.
sanitair, tot de gezondheid behoorende.
Saniteit, gezondheid, welstand, welbevinden.
sans, zonder ; — cêrêmonie of — compliments, zonder
oinsing of pliyhtplegingen ; — comparaison, zonder
vergelijking, zonder den eenen Isla, den auderen te wil. len anneten.
Sanscultitte, (eig. broekelooze) voormalig aanhanger der
gepeupelregecring of der ultra-democraten in Frankrijk.
sans doute, zonder twijfel.
sans facOn, zonder complimenten.
sans gene, vrij en ongedwongen, zonder zich eenig bedwang op te leggen ; (does) als b0 zich thuis.
Sankrit, de sanskritsche taal, oude taal der Hindoes of
Braliminen, in welke de Indische wetboeken en poezieen geschreven zOn.
sans pareil, zonder weerga; sans peine, zonder moeite,
gemakkeN k.
sans peur et sans reproche, zonder vrees of blaam.
sans phrase, zonder omhaal van woorden, ronduit.
sans prendre, zonder te semen, d. spelen zonder kaarten te koopen of te ruilen.
sans souci, zonder zorg; Sans-souci, naam van een koninklijk lustslot 1)j Potsdam..
Sante, gezondheid ; (ook ;) een gezondheidsgordel ; a votre sante of enkel salte ! op uwe gezondheid

Sape, z. Sappe. Sapeur, z. Sappeur.
sapere aude, durf wijs te zijn.
sapienti sat, voor den wijze genoeg, een goed verstaander heeft niaar een half woord noodig.

(vesting.
Saponificdtie, zeepvorniing.
Sappe, Sape, loopgraaf, ouderaardsche gang naar eene
sappeeren, onderaardsche gangen oaken, ondermijnen.
Sappeur, loopgravenmaker, maker der onderaardsche gangen (sapp es).

Sarabande, Spaansche ernstige dans en de muziek daarbij.
Saraceenen, Oosterlingen (Mohammedanen, Turken, Arabieren ; (fig.) ruwe, onhandige, verwoestende troepen.

Sarcdsme, hoonend gelach ; vinnige spot, bitter gezegdc.
Sarcdstisch, bitter, bijtend, scherp hekelend.
sArcophaag, doodkistvormig grafteeken.
Sardanapalus, wellustig, verw ijfd vurst, rijk wellusteling.

sardOnische lach—sauteeren 487
sardenische lach, gedwongen bittere lach, spotgelach.
Sarong, soort van rok, uit een katoenen lap bestaande,
die door een gordel wordt bijeengehouden (in Ned. lad.)

Sarrds, groote sabel, houwdegen der cavalerie.
Sarsendt, hate, als linnen geweven, geverfde en gegiansde
katoenen stof; eenkleurige voering.

Satan, duivel ; satdnisch, dui velsch. (noeg is.
sat cito si sat bane, spoedig genoeg indien het goed geSatelliet, wachter, trawant ; ondergeschikt persoon, die
een voornanier als zijne schaduw volgt ; bijplaneet.

Sdter, z. Satyr.
Satijn, atlasachtige zijden stof.
Satindde, Licht halfzijden atlas.
satineeren, als satijn =ken, den satijnglans geven.
Satinet, gestreepte halfzijden stof, half atlas.
Satire, minder goed Saty're, liekelschrift, spotschrift.
Satiricus, spotter, hekeldichter, spotschriftschrijver.
satirisch, spottend, bijtend, hekelend.
Satisfactie, genoegdoening, schadeloosstelling.
satisfait, tevreden, voldaan ; inz. iemand die met z)ju socialen en politieken toestand tevreden is.
(zuchtig mensch.
satis verborum, genoeg woorden !
overmoedig en heerschSatraap, Perzisch landvoogd ;
Saturatie, verzadiging (in de scheikunde).
(Engeland.
satureeren, verzadigen.
Saturday, Zaterdag ; s. review, Zaterdagsch weekblad in
(geluk
Saturnalia, Saturnusfeesten, braspartijen.
saturninisch, lood bevattend ; (tig.) soother, treurig, Onsathrnisch, overoud, tot de hooge oudheid behoorend ;
(fig.) eenvoudig, gelukkig, onschuldig.

SatUrnus, god des tijds ; (in de scheikunde :) lood.
Satyr, Sater, veld- of woudgol met bokspooten (zinnebeeld der grofzinnelpe tuenschennatuur).

Satyre, z. Satire.
Sauce, Saus, vloeibaar toevoegsel der spijzen.
Sauciére, sauskom.
Saucijs, Saucisse, Sauciss6n, kleice braadworst ; lange
lederen zak met kruit gev uld, waaraan eene tont wordt
bevestigd, Out zoo eene ittOt aan to steken.

Sauf-conduit, vrijgeleidebrief.
sauteeren, op sterk vuur snel op beide zijden in botet

04;. bradeu en gaarmaken,
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Sauvagerie—Scarabeeen

Sauvagerie, menschenschuwheid.
sauveeren, redden, besparen ; sauve qui pent, redde zich
wie kan, ieder berge zijn lijf.

Sauve-garde, veiligheidswacht, bedekking.
Savanna, groote grasvlakte of boschweide in N.-Amerika.
Savantasse, geleerde babbelaar, letterkundige windbuil.
Savingbank, spaarbank, spaarkas.
Savoir-faire, geschiktheid, bedrevenheid in een of ander
vak, beleid. (nis.

Savoir-vivre, levenswijsheid, levenskunst, menschenkenSavonnerie-tapijten, tapijten met fluweelachtige en levendige kleuren.

Savonnette, zeepbal, waschbal. (gen.
savoureeren, met bijzoiideren smaak en graagte nuttiSavoyard, Saveyer, inboorling van Savoye ; (fig.) kleine
schoorsteenveger, marmotjongen, liedjeszanger enz.;
(ook:) onhebbelijk mensch.
Sawah, rijstveld, inz. zulk een, dat kunstmatig onder
water gezet wordt (in N.-India).
Sbirre, gerechtsdienaar, politiebediende in Italie.
scabitus, schurftig, schurftachtig.
scabreus, ruw, hobbelig ; (fig.) moeilijk, bezwaarlijk.
Scala, ladder ; toonladder ; gradenschaal.
Scalp, hoofd, behaarde (en afgetrokken) schedelhuid.
scalpeeren, de huid met het Naar van de hersenpan trekken (gelijk de N.-Amerikaansche wilden hunnen gevangen vijanden plaeliten te doen).
Scalpel, ontleedmes met vaststaand lemmer.
(verdeelen.
Scandaal, Scandaleus, z. Schand—.
scandeeren, (een vers) volgens zijne leden afineten of
Scandinavia, Denemarken, Noorwegen en Zwedeu, het N.Europeesche schiereiland.
Scaphinder, zwemkleed, zwemgordel.
Scapulier, schouderkleed der R. K. ordesgeestelijken;
(ook :) twee gewijde en met een, kruisje gewerkte stukjes wolstof (bUna ter grootte van een kaartehlad), met
een dubbel band verbonden, en zoo gedragen, dat bet
eene gedeelte op de borst en het andere op den rug
hangt. De geloovigen dragen dit scapulier ter eere van
Maria, ten einde voor onvoorziene rampen, als onweerslag, verdrinken enz. gevrijwaard te worden.
Scarabeeen 5 kevers i keversteene4,

Scaramouche—Schisma
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Scaramouche. hansworst, grappenmaker.
Scarificatie, het bloedige-koppenzetten, het koppen.
scarificeeren, koppen ; kerven, met het lancet openrijten.
Skelet, z. Skelet.
scetleeren, verzegelen, toelakken.
Scene, tooneel ; schonwtooneel; voorval ; tafereel.
Scenario, Scenarium, de opgave van de tooneelveranderingen, de indeeling in tooneelen enz.

Scepticisme, twijfelleer, twijfelzucht.
Scepticus, twijfelaar, twijfelzuchtige.
sceptisch, twijfelzuchtig, win alles twijfelend.
Schaak, Schaakspel, koningsspel ; schaak geven, den
koning noodzaken zijne plaats to verlaten schaakmat,
de koning is ingesloten, overwonnen ; (fig.) afgemat,
krachteloos, doodop ; schaakpat, de koning nioet gespeeld worden en kan geese vrije suit vinden.
Schabrak, sierlijk paardendek.
Schach, Schah, Sjah, koning (van Perzi).
Schacheraar, koopmannetje in allerlei, kwanselaar.
schacheren, handelen, een armhartige negotie drijven;
kwanselen ; (ook .) woekeren.
Schalmei, herdersfluit, rietflnit.
Schames, joodsch koster en klokkenist.
Schandaal, ergernis, aanstoot, opspraak.
schandaleus, schandelijk, aanstootelijk. (yen.
schandaliseeren, ergern is geven ; (ook :) belasteren, eerrooSchipska, z. Czapska.
Scharlaken, vuurroode kleur ; stof van die kleur.

Scharlakenbezien, z. Kermes.
Scharlakenkoorts, diet koorts verbonden kinderziekte
met scharinkenrooden uitslag.

Scheerenvloot, vaartuigen, die aan de zweedsche kusten
de schepen bij 't binnenloopen voor de scheeren of
klippen beveiligen.
(bische horde.
Scheik, Scheikh, Sjeik, oude onderbevelbebber eener AraSchema, gestalte, beeld ; voorbeeld, model, schets.
Schepter, koning,sstaf, vorstenstaf.

Scherif = Emir.
scherzändo, schertsend.
Schibboleth, herinneringswoord, wachtwoord,parool,(eig.
zooveel ais: vloed, stroom ; ook korenaar).

SCbisma, scheuring, kerk- of geloofsscheuring.

49 0Schismaticus—scrophuleus
Schismaticus, scheurmaker, gcloofsverdeeler.
Schiaraffe, leegl,:oper, zorgeloos mensch ; Schlaraffenland, luilekkerland.
Schiem, z. Slam.
Schlendridn, slender, sleur.
Schmdllis, in de Duitsche studententaal: drinkgroet bij
het broederschapdrinken.

Scholdrch, schoolbestuurder, schoolopziener.
Scholastiek, schoolleer, schoolwijsheid.
scholastiek, scholdstisch, schoolsch, schoolmatig; (ook .)
spitsvondig. (sche schrij vers.

Schdlions, geleerde toelichtingen van Grieksche en LatijnSchoppen, halve pint.
Schorpioen, kreeftachtig kerfdier ; z. Scorpius.
schraffeeren, sehaduwlijnen trekken of griffelen.
schwadronneeren, cm zich houwen; (col.) snoeven.
Schwadronneur, snoever, zwetser.
scilicet (afg. sc.), nanielijk, te weten ; denk eens I
scintilleeren, fonkelen, tintelen, flikkeren.
Sciopticon, eene verbeterde tooverlantaarn die inz. voor
wetenschappelijke proeven dient.

scissibel, scissiel, splijthaar, te splijten.
Scissie, spWting, scheiding.
Scissuur, splijting; spleet, scheur ; insnede. (vlies
Sclerdtiek, het harde oogvlies, ondoorschijnend horenSanto = Disconto.
scontreeren, res- en riscontreeren, met elkander afrekcnen; (00k.) door aanw;jzinven of wissels vereffenen.

Scdntro en rescentro, riscdntro, wederzijdsche vereffenino-, afrekening van schuld en vordering.

Scor b'uut, tandvieeschbeder;, blauwschuit, scheurbuik.
Score. een twintigtal.
Scorpius, de Schorpioen (sterrenheeld des dierenriems).
Scotisme, eenigaardige Schotsche zegswijze.
Screw, schroef ; s.-steamer, schroef boot.
Scriba, schrijver, secretaris.
Scribent, schrijver ; samensteller van een werk.
Scribomanie, schrijfzucht, schrijfjeukte.
Scrips, certificaten van niet-volgestorte aandeelen, voorloopige hewijzen van aandeel.

Sriptuur, Scriptara, schrift, geschrift.
scrophuleus, met klieren behevt; krovachtig.

Scrubber—secoureeren
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Scrubber, schrapijzer ; een toestel tot zuivering van lickgas in gasfabrieken.

ScrUpel, apothekersgewicht = 1,30625 wichtje ; ook
Scrupule, nauwgezetheid van geweten, gewetensbezwaar.
scrupuleus, anrstvallig, al te nanwgezet.
Scrupuleusheid, Scrupulositeit, bedenkelijkheid; angstvalligheid, te groote nauwgezetheid.

scruteeren, scrutineeren, doorzoeken, doorgronden ;

nit-

vorschen ; stet-amen inzamelen of opnemen.

Scrutin de liste, de lijststemming, verkiezing der afgevaardigden departementsgesqze (in Frankrijk), zoodat
elk departement een groot district uittnaakt, waar verscheiden leden te gelijk gekozen worden.
Scrutinium, onderzoek ; stemnienverzameling en daardoor
bewerkte kens.
Said°, ( pl. Sauli), nude Italiaansche daalder, in zilver
f 2,80 a 3,60, in good f 68 1 70.
scUlpsit (afg. sc. of sculps.), .. . heat (het) gegraveerd.
Sculptuur, beeldhouwkunst ; beeldhouwwerk, heeld- of
snij werk.
Scylla, gevaarlijke dip bij Messina, tegenover den draaikolk Charybdis; dreigend gevaar ; van — in Charybdis
vervallen, van kwaad tot erger komen, uit den regen
in den drop komen.
Sea, de zee; seaport, zeehaven ; seasickness, zeeziekte.
Séance, zitting, dagzitting ; voordracht, lezing, beenkornst;
tenante, gedurende de zitting, op staanden
(voet.
Seapoys, z. Sipoys.
Season, seizoen, jaargetijde, de drukste tijd te Londen.
Secans snijlijn.
seceeren, snijden, ontleden, opensnijden (lijken).
Secessionisten, afgescheidenen, inz. voorstanders der Znidelijke Staten van Amerika in den burgeroorlog van
1861; fractie eener politieke partij, die zieh van de
overige leden afscheidt.
secludeeren, uitsluiten.
SeclUsie, uitsluiting.
SecOnd, tweede ; duelgetuige ; (ook :) opperstuurman.
secondair, secOnde, enz., z. secund—.
Secondãnt, helper ; kamp- of duelgetnige ; ondermeester,
hulponderwijzer.
secoureêren, helpen, bOtaan, Nspringeti.

49 2Secours—sedaat
Secours, hulp, onderstand ; ontzet.
secret, geheim. Secret, geheim ; geheimzegel van een worst.
Secretaire, scbrijfkast (bekend stuk liuisraad). (taxis.
Secretairie, Secretarie, schrijfkamer, inz. van den secreSecretariaat, geheimschrij versehap, ambt van secretaris.
Secretaris, geheimschrijver ; schr0-er, afschrijver.
Secrete, stil geLed vOor de mis.
secreteeren, geheim }louden, verzwijgen.
Secrêtie, afzondering, afschciding van lichaamsstoffen.
Sectdris, aanhanger eerier secte, inz. wie rich beijvert
om de leerstellingen dies. secte voort to planten.
Secte, kleine geloofspartij ; de aanhangers daarvan.
Sdctie, chirurgische insnede ; lijkopening ; steensnede ; afdeeling in een bock ; wijk eener stud; (bij de militairen :) de helft van een peleton.
Sktio cmsdrea, keizersnede ; sectio cOnica, kegelsnede.
Sector, cirkelstuk, begrepen tusschen twee stralen en
een boog.
seculair, honderdjarig ; (ook :) wereldlijk, niet geestelijk.
Secularisdtie, het wereldlijk maken ; iutrekken van geestelijke bezittingen.
seculariseeren, wereldlijk maken, een geestelijk goed (bv.
een bisdom) in een wereldlijk veranderen, gcestelijke
goederen tot wereldlijk gebruik aanwenden of intrekken.
Seculariteit, stand van een wereldlijk persoon ; bet wereldlijk leven ; het wereldlijk rechtsgebied eener kerk.
Seciinda, tweede schoolklasse ; (secunda-wissel), tweede
wissel (vgl. Prima, 'waste bet.)
secundair, secundair, de tweede plaats innemend, ondergeschikt, of bankelijk ; s. Iicht, Licht uit de tweede
hand.
Secundant, z. Secondant.
Secunde, Secunde, zestigste deel eener minuet; 2de toon
na den grondtoon ; 2de stootmanier in 't schcrmen.
secundeeren, helpen, bijstand verleenen ; tot getuige dienen ; (in de toonkunst :) de 2de stem zingen of spelen.
secundum artem, volgens den regel.
secureeren, verzekeren, in veiligheid stellen.
Securiteit, zorgeloosheid, onbevrecsdheid ; gewisheid, zekerheid ; gewetensrust.
secuur, zeker, onbekommerd, vast vertrouwend.
sedaat, gelaten, bedaard, rustig.

Sedanoise—Seleniet

493

Sedanoise, z. Parisienne (2de bet.)
Sedant, bedarend, verzachtend (middel).
sedatief, geruststellend; pijnstillend, bedarend.
Sedecimo, boekformaat, waarbij het vel 16 bladen of 32
bladzijden heeft.

sedentair, een zittend levee leidend, zittend work verrichtend; voor goed metterwoon gevestigd.

Sedes, zetel, woonplaats — apostolica, pauselijke stoel.
Sediment, bezinksel, droesem, drab.
sedimenteus, een bezinksel opleverend, troebel.
Seditie, oproer, muiterij.
seditious, oproerig, rnuiteni, muitziek.
Sed6ctie, verleiding, verlokking, tot bet kwade.
seduisAnt, verleidelijk.
Segment, cirkelstuk, begrepen tusschen eene koorde en
den boog, dien zij onderspant.

Segno, in de muz.: teeken ; dal s., van het teeken af.
Segregatie, afzondering, afseheiden.
segregeeren, afzonderen, afscheiden.
Segrijn, Segrijnleer (fr. Chagrin, Chagrain), soort van
ruw als met korrels bezet gelooid leder.

Seide, gebieder, beer, vorst ; (fig.) blind ijveraar, dweepziek moordenaar.

Seigneur (Sinjeur), beer.
Seigneurie, heerlijkheid (als grondbezitting).
Seismometer, Sismometer, ;tardbevingsmeter, werktuig om
tie richting der aardschuddingen to bepalen.

Seizoen, z. Saison.
Sejour, verblijf, oponthoud.
sejourneeren, zich ergens ophonden, vertoeven, verwijlen.
Sek, zekere kostelijke wijn nit Spanje, Italie enz.
(de vrouwen.
Sekreet, geheini gemak, bestekanier.
Sekte, natuurgeslacht, kunne, inz. het schoone geslacht,
Sekte, uanhang, partij, geloofspartij. (zeegroen.
SeladOn, verliefd herder, smachtend minnaar; seladon,
selah ! (in de psalmen) volgens sommigen pauze, tusschen of naspel ; volgens anderen ; veraudering van mast
of wijze.

select, uitgelezen, uitverkoren.
Selectie-theorie, z. Darwinisme.
Selene, de maangodin ; de maan.
Seleniet, maanbewoner ; ook Moscovisch glas, kunstgio.
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Selenograaf—Sensibiliteit

Selenograaf, maanbesehrij ver.
Selenographie, maanbesehrij wing. (te nemen.
Selenostaat, astronomisch werktuig om de maan waar
Self-acting, zelfwerkend.
Selfhelp, eigen hulp; selfgovernment, zelfregeering, regeering door de burgers zelf ; selfmade man, iemand
die zijn fortuin aan zich zelf te darken heeft.

Semaphoor, teekengever, zeetelegraaf.
Semblánt, schijn, uiterlijk vertoon.
Semen, zaad.
Semester, half jaar ; semestraal, halfjarig.
semi, half; semicolon, komma-punt, punt-komma.
Semil6r, z. Similor.
seminaal, het zaad betreffend; bevruchtend, bezielend.
Semindrie, kweekschool, inz. voor R. K. priesters.
Seminarist, leerling op een seminarie.
Semiotiek, leer der ziekte-kenteekenen.
semitische talen, talen der Oostersche volken, die van.
Sem afstammen, inz. de Hebreeuwsche, Syrische, Chaldeeuwsche, Arabisehe taal enz.
sêmper, altijd, immer ; semper idem, altijd dezelfde;
sempervirens, altijd groen.
Semper aliquid haeret, er blijft altijd wat hangen (b. v.
van lasteringen).
Sempiterniteit, bestendige duur, eeuwigheid.
Senaat, raad der Ouden ; stadsraad; staatsraad.
Senateur, Senator, raadslid.
Sendtusconsultum, raadsbesluit.
Senescêntie, het oudworden, verouderen ; het vervallen.
Senhor, beer, gehieder.
Senhora, gebiedster, vrouw.
seniel, aan een grijsaard eigen, gelijk een oud man.
Senior, de oudere, de oudste.
Senioraat, ambt en waardigheid van oudste ; opvolging
naar ouderdom; voorrecht des oudsten bij erfenissen.
se non e vero e bone trovãto, moge het al niet waar
zijn, bet is toeli aardig verzonnen.
SensAtie, zinuelijke gewaarwording; indruk, opzien, beweging, gisting. (doenlijk ; erkentelijk, dankbaar.
sensibel, voelbaar, tastbaar ; duideltjk gevoelig, teer, aanSensibiliteit, voelbaarheid; prikkelhaarheid; lichtgerartktheid; erkentelijklieid; gevoeligheid des harten.

Sensiblerie—Septennaat
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Sensiblerie, overdreven, gemaakte gevoeligheid, sentimenteelheid.

sensitief, zinnelijk, met zinnen begaafd, voor gewaarwordingen vatbaar.

Sensualisme, zinnelijkheid, de neiging om volgens zinnelijke aandrift te handelen ; zinnelijk aanscliouwingsvermogen ; (ook ;) leer der Sensualisten, die de waarheid
en het wezen der dingen in de ziiinelijke waarnemingen, indrukken en gewaarwordingen zoeken. Sensualist, (ook :) een zinnelijk mensch ; wellusteling
Sensualiteit, zinnelijkheid, neiging tot zinnelijk genot ;
zinnelijk aanschouwingsvermogen.
sensueel, zinnelijk ; wellustig.
sensus commiinis, gewoon uienschenverstand, gezond verstand.
Sententie, meening ; uitspraak zin- en zedespreuk, kernspreuk ; inz. rechterlijke uitspraak, vonnis.
sententious, spreukrijk, spi eukmatig ; kernachtig, bondig.
Sentiment, gevoel, gewaar wording ; gevoelen, oordeel,
denkwijze.
Sentimentaliteit, Sentimenteelheid, gevoeligheid, overgevoeligheid, neiging of aanleg tot teedere en overspangevoelens, overgroote teerhartigheid.
sentimenteel, gevoelvol, overdreven gevoelig of teerhartig.
Sentinelle, schildwacht; — perdue, verloren of buitenste,
verst geplaatste schildwacht.
Seuza, zonder ; s. sordini, zonder sourdine.
separaat, afgezonderd, op zich zelven, bijzonder.
separdbel, scheidbaar, afscheidelijk.
Separatie, scheiding, oplossing, ontbinding ; echtscheiding.
separatief, afzonderend, scheiding bewerkend.
Separatisme, afzonderingsgeest in. staats- of geloofszaken.
Separatist, afgescheidene van zijn vroeger kerkgenootschap.
separatistisch, naar de wijze der afgescheidenen.
Separator, afscheider, werktuig om vloeibare stoffen van
de vaste of te scheiden.
separeeren, scheiden, afzonderen, verdeelen.
Sepia, inktvisch ; zwart-bruin sap van den inktvisch.
septangulair, zevenhoekig.
Septang u I u m, zevenhoek.
Septennaat, zevenjarig tijdperk, inz. zevenjarige dune
eener ambtsbetrekking.
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septentrionaal—Seria

septentrionaal, noordelijk. (strumenten
Septet, Septuor, muziekstuk voor zeven sternmen of inStptica, btjtende of doorvretende middelen.
Septime, de tweede toon van een octaaf.
septisch, bedervend, bederf of verrotting bewerkend ;
vervuild, bedorven.

Septuagesima, de 9de Zondag vOor Paschen.
Septuaginta, zeventig ; (vaudaar :) de benaming der Grieksche overzetting van bet Oude-Testament door 72 ge.
leerde Joden to Alexandriè, 200 jaar v. Chr. geboorte.

Septuor, z Septet.
septupleeren, verzevenvoudigen.
sepulcraal, tot het graf of de be!. rafenis behoorende.
Sepultuur, begrafenis, beaardiug.

Sequêle, gevolg, stoet; tros, legertros, —n, de gevolgen.
Sdquens, het volgende.
Sequentie, volgorde, reeks.
Sequester, gerechtelijk beslag op een goed.
Sequestratie, Sequestreering, gerechtelijlce beslaglegging
op een goed en het beheer daarvan door eer y van rechtswege aangesteld persoon, die Sequestrator beet.
sequestreeren, een betwist goed gerechtelijk in beslag
nemen en het aan een derde ter bewaring of beheer
overgeven.

Seraf, Serafijn, vuur- of lichtengel, hoogere geest.
Serail, paleis des Turkschen keizers.
Seraskier, Turksch opperbevelhebber.
Serbêt, z. Sorbet.
Serenade, avond- of nachtmuziek, eeremuziek, iemand
ter eere onder zijne vensters gebracht.

Serenissima, doorluchtige (titel eener regeerende vorstin).
Serenissimus, doorluchtige (titel van een regeerenden
vorst).

Serêno, vroolijk.
sereus, wei-, waterachtig, naar bloedwater gelijkende.
Serge, lichte gekeperde wollen stof.
Sergeant, eerste onderofficier bij 't voetvolk (in rang tusschen den korporaal en den 2den luitenant ; zooveel
als wachtmeester bij de ruitcrij).

Sergeant-majoor, eerste onderofficier eener compagnie;
opperste wachtmeester 14 eerie vesting.
Seria, ernstige dingen.

Sericultuur—Severiteit
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Sericultuur, zijdeteelt.
Series, Sdrie, reeks, r0 ; getallenreeks.
serieus, serieusement, ernstig, in ernst.
Serinette, draaiorgeltje tot africhting van kanarievogels
en andere zangvog,els, vogelorgeltje.
serio, serioso, ernstig.
Sermoen, rede, preek ; langwijlige, droge voordracht;
vermaning, be. bedser moen of gordijnpreek.
Seroenen, Serone, Portugeesche beraming der balen, waarin specerijen en drogerOen verzonden worden.
Serpent, siangvormig gekronid blansinstrument.
serpenteeren, kronkelen ; slangsgew6s rich bewegen.
Serpentijn, oud stuk geselint, veldslang ; slangesteeu,
slangachtig gevlekte talksteen, serpent ij n s t e e n.
Serpentist, slanghoornblazer.
ServAnte, dienares, meid ; ook een stel voor koppen, borden enz. ; aanrichttafeltje ; —n, bedienden.
Servet, tafeldoek, vinger- of monddoek.
service, dienst; bij elkander beboorend discbgereedschap,
theegoed, ser vie s.
serviel, slaafsch, laag; al to getrouw (be. vertaald).
Servies, z. Service.
Servilisme, de slaafsche denkwijs, die elke vrije vlucht
van den mertschelijken great, de vrijheid van denken,
van gelooven en in 't elke politieke vrijheid met
den naam van roekeloosheid, goddeloosheid bestempelt,
en daarin een revolutionnair streven ziet.
Serviliteit, slaafsche vrees, laaghartigheid, kruiperij.
Serviteur, dicnaar, bediende ; onderdanige bulging.
Servituut, dienstbaarheid, dwang; bezwaar, last, dien de
bezitter van eenig geed rich moet later welgevallen,
servum pecus, de slaafsche kudde.
(erfdienstbaarbeid.
seequipedaal, (eig. anderbalf voet lang) ellenlang, hongdravend (van woorden gebruikelijk).
sesquipedalia verba, ellenlange woorden.
Sdssie,
inz. gerecbtszitting.
Set6n, haarsnoer (ter afleiding van lichaamsvochten), dracht.
Setter, pfttrijshond.
Settlement, vestiging, kolonie.
Settler, kolonist.
seveer, iestreng, bars* stuursch, onverbiddelijk.
Severiteit, gestrengheid, hardheid.
TWAALTDB MUM
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Sevigne, haakspeld, borstspeld der dames. (caliön.
Sewage-system, het spoelstelsel voor den afvoer van faeSewings, naaigaren.
Sexagendrius, zestigjarige.
Sexagesima, 8ste Zondag voor Paschen.
sexagesimdle verdeeling, de verdeeling van een geh ,!el in
60 deelen (bv. die van den graad en het uur in 60
Sexdngulum, zeshoek. (minuten enz.)
Sextant, hoogtemeter, astronomisch werktuig, dat het 6de
eens cirkels (60 graden) ornvat.
Sêxte, zesde toon van de toonladder. (menten.
Sextet, Sextuor, muziekstuk voor zes stemmen of instrusexuaal, sexueel, het natuurlijk geslacht beteekenend en
betreffend ; sexuaal systeem, rangschikking der planten (van Linnaeus) volgeus hare geslachtsdeelen.

Sexe, Sexus, z. Sekse.
Sfeer, bolrond lichaam, inz. de hemel- of wereldbol ; gezichtskring ; omvang, grenzen van iemands macht, kundigheden of vatbaarheid ; werkkring.

sferisch, bolvormig, bolrond.
Sferoide, langwerpig rond, rondachtig lichaam.
Sfinx, fabelachtig schepsel, aan hoofd en horst naar eene
vrouw, voor 't overige naar een leeuw gelijkend ; zinnebeeld van de vruchtbaarheid, van de wijsheid en van
al het raadselachtige ; (ook .) een avondvlinder.
sforzando, versterkt, sterker.
Sgraffito, gekrand schilderwerk op natte kalk.
Shake-hands, handschudding, groet door elkander de
hand to schudden.
Shakers, sidderaars, eene kwakersecte.
Shako, hooge soldatenhoed, veldmuts, sjako of chako.
Shampooing, het wasschen en inwrijven van het hoofd
(door kappers.
Share, aandeel, actie.

Shawl, z. Sjaal.
Sheep, schaap, schapen.
Sheetings, linnen voor tijken en beddelakens.
Sherif, Engelsche landrechter.
Sherry, xereswijn ; sherry-cobler, drank bestaande nit
sherry, suiker, citroen, ijs enz., dat door een pijpje
wordt gedronk en.

Shilling, Engelsche en N.-Amerikaansche zilvermunt ; in
Engeland = „ Pd. Sterling of 60 cents van onze munt;

Ship—Siderographie
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in de Vereenigde Staten heeft de Shilling uiteenloopende
ivaarden : in de Staten Massachusetts, Connecticut,
Rhode Island, New Hampshire, Vermont, Maine, Kentucky, Indiana, Illinois, Missouri, Virginia, Tenessee,
Mississippi, Tejas en Florida geldt hij & dollar Hit
cent = 41i Ned. cent ; — in New-York, Ohio en Michigan doet hij & dollar = 121 cent = 314- Ned. cent ;
— in New-Jersey, Pennsylvania , Delaware en M ayland
staat hij gelijk met 131 cent = 331 Ned. cent, wordende daar de dollar gerekend op 71 shilling ; — in
Z. Carolina en Georgia geldt hij 211 rent = 534 Ned.
cent, bebbende daar de dollar eene waarde van = 41
shilling.
Ship, schip ; shipowner, eigenaar van een schip, reeder ;
shipping, scheepvaart, schipperij.
Shire, Engelsch graafschap, landschap.
Shirting, soort van katoen of linnen y our hemden (s h i r t s).
shocking, aanstootelijk, erg-erlijk.
Shopkeeper, winkelier ; shopping, inkoopen doen in verscheiden winkels.
Shore, oever, kust.
Shot, schot, projectiel.
Shrapnels, met geweerkogels gevuldelmlle- of brandkogels.
Shylock, wreede, geldgierige woekcraar (naar Shakespeare's
type in den koopman van Venetie).
Sibilant, sisklank, sis- of tlnittoon.
Sibylle, waarzegster ; wide licks sibyllijnsch of sibylli
nisch, voorspellend.
sic, aldus, (zoo staat cr woordelijk).
Siccatief, opdrogend middel, —
sic itur ad antra, dat is de weg naar de sterren, d. i de
onsterfelOkheid.
(reld voorbij!
sic transit glOria mÜndi! zoo gaat de heerlijklieid der wesic solo, sic jubeo, zoo wil en beveel ik, d. Inijn wil
is wet
sic vos non vObis, dus gij werkt niet voor a zelven.
sideraal, sidérisch, de sterren betreffend, daartoc behoorend.
Siderisme, leer van den invloed der sterren ; het geloof
daaraan ; (ook :) eene soort van dierlijk magnetisme.
Siderograaf, staalgraveur.
Siderographie, staalgraveerki lust ; 3taalgravure, staalplaat,
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Siecle—Simonisme

Siécle, eeuw; z fin.
Sierra, bergketen, gebergte.
Siesta, namiddagslaapje, dutje.

Sieur, heer, grondeigenaar.
si fabula vera, als de historie waar is, als het waar is.
siffleeren, fluiten ; uitfluiten ; Siffleur, uitfluiter.
sigilleeren, zegelen, verzegelen.
Sigillum, zegel, z. Loco.
Signaal, teeken, sein ; leuze, wachtwoord, parool.
signaleeren, signaliseeren, iernands signalement °nue-y en; door teekens herichten of aanduiden, seinen ; zich

signaleeren, zich onderscheiden, uitblinken.
Signalement, persoonsbeschrOving (in passen enz.)
Signatuur, merking; onderteekening; briefje aan de artsenijfleschjes, doosjes enz.; kerfje in de drukletters;
bladteeken, volgcijfer of -letter op ieder vel druks.

signeeren, teekenen, besternpelen, onderteekenen.
Signet, handzegel, cachet, briefsluiter.
Significatie, beteekenis; gerechtelOke aanzegging.
significatief, aanduidend, vol beteekenis.
significeeren, aanduiden, to kenuen geven, aanzeggen.
Signora, vrouw, gebiedster. Signore, beer, gebieder.
silentidus, zwijgend, stil, karig in woorden.
Silentium, stilzwijgen ; (als uitroep :) stil! (ook zeker
hazardspel. (ten.

silent leges inter arma, in den oorlog zwijgen de wetSilhouette, schaduwomtrek, schaduwbeeld.
silhouetteeren, in schaduwbeeld voorstellen.
Silk. zOde; silkeen, zware, geribde Manchester-stot
Sillery, beste soort Witte Champagne-won.
Sillograaf, spotdichter, spotschrijver, hekeldichter.
Silo, onderaardsche bewaarplaats voor granen, graankuil
of -kelder in Spanje, ook elders.

Silvdster-avond, laatste avond van het jaar.
similia similibus curdntur, gelijke (kwalen) worden door
gelijke geheeld.

similis simili gaudet, soort zoekt soort.
schijngoud, halfgoud.

Simonie, woeker of winst met geestelijke amhten.
Simonisme, leer van een nieuw politick godsdienststelsel,
dat o. a. de afschaffing van al de voorrechten der geboorte, de gelijkheid der beide seksen, de geiueenschap

simpel—Sirke
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van goederen enz. ten grondslag had. Simonisten,
aanbangers der leer van den Fransenen grant' SL -Simon.

simpel, eenvoudig, niet samengesteld, enkel ; onopgesmukt.
kunsteloos ; onnoozel, dom.

Simplex, bet eenvondige.
Simplex sigillum veri, eenvoud is bet kenmerk van het
ware.

Simpliciteit, eenvoudigheid, ongekunsteldheid ; on noozel(heid, doniheid .
Simplificatie, vereenvoudiging.
simplificeeren, vereenvoudigen.
nabootsing,
veinzerij,
valselie
vertooning.
Simulatie,
simuleeren, voorreven, veinzen, zieli gedragen alsof enz. ;
gesimuleerde'koop, sebijnkoop ; gesimuleerde prijscourant, opgave der prijzen, zooals die verinoedelijk op
zekeren tijd zullen zijn.

simultaan, gelijktijdig, gemeensebappelijk.
gelijktijdigheid.
SimultaneIteit, gelijktijdig
Simultdneum, gerneetischappelijk ding, inz. eene kerk in
gebruik hij twee gezindten.

Sinaasappel, zoete oranjeappel, appelsina.
sin al fine, in de muziek te herhalen tot aan het einde.
sinceer, oprecht, ongeveinsd ; onvervalscht.
Sinceriteit, oprechtheid, goede trouw, openbartigheid.
Sinecure, amht zonder anibtsbezigbeid, kerkelijke bedienaar zonder daaraan verbonden bezigheden.

sine die, zonder dat de dag bepaald is.
sina ira et studio, onbevooroordeeld, onpartijdig.
sina qua non, a. op Conditio.
Singulariteit, zonderlingheid, eigenaardigheid.
singulier, ongemeen, wonderlijk, zeldzaam.
Sinjeur = Seigneur. (gelden.
Sinkingfund, in Engeland de ter schulddelging bestemde
Sinoloog, kenner der Chineeselie taal.
Sinopel, (in de beraldiek :) groen, de groene kleur.
Siphylis, z. Syphilis.
Sipoys, naam van de troepen infanterie der Engelsche
O.-Indische compagnie, uit de inboorlingen gevormd.
si quid fecisti nega, als ge wat gedaan hebt, loochen het.
Sir, beer, mijnbeer.
Sire, titel waarmede men een keizer en koning aanspreekt.
Sirene, zeenimf, bekoorlijke verleidster; ook : misthoorn, signaalhoorn op zee sin bij mist de sehepen te waarschuwen.
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Shinen-zang—slem

Sirenen- zang, liefelijk, verleidelijk gezang ; onwederstaanbare lokstem der verleiding.

Sirocco, droge, heete Z. 0. wind, inz. in Italie.
Sirius, liondsster.

Sismometer, z. Seismometer.
sisteeren, tegenhouden ; zich laten vinden, verschijnen.
siste viator, sta stil, reiziger !
Sister, zuster.
Sisyphuswerk, mocilijke, vergeefsche arbeid.
sit illi terra levis ! de garde z0 hem zaelit!
Sitologie, Sitiologie, voedingskunde, tennis der levensmiddelen.

Situdtie, ligging, stelling, stand, toestand.
situeeren, stellen, leggen, piaatsen.
sit vênia verbo, seen veroorlove dit wooed.
si vis pdcem, Ora bêllum, zoo gij den vrede verlangt,
Nereid u dan voor den oorlog.
z. Shilling.
Sixpence, halve Engelsehe
Sjaal, (Eng. Shawl), groote omslagdoek der vrouwen.
Sjach, Sjah, z. Schach.
Sjako, vernederlandschte corm van Shako (z. ald.)
Sjapka, Rnssische pelsinuts.
Sjeik, z. Scheik.
Sjerp, lijfgordel, officiers-dienstgordel.
sjofel, laag, gemeen, slecht, ongelukkig, arm.
SkdIden, nude volksdichters van Scandinavia.
Skaphander, z. Scaphander.
Skatingrink, rolschaatsenbaan.
Skelet, geraamte.
skeletteeren, het geraamte uitdrogen en reinigen.
Skoeptsjina, de voiksvertegenwoordiging bij de Serviers.
slam, slem of schlem, (in het whistspel :) al de slagen.
Slang, de aan elken stand eigen kunsttaal, de bijconder,
uitdrukkingen der onderscheiden kringen.

slargando, afnemend, wegstervend.
Slate, lei, leisteen.
SlAven, SlavOnen, Europeesche volksstam : Bohemers,
Moraviers, Russell, Croaten, Serviers, Bosniaken enz.

slivisch, slavOnisch, tot dien volksstam behoorend (bv.
slavische talen).
Sleepingcar, slaapwagen op spoorwegen.
slem, z. slam.

Slips—Soeza
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Slips, lange smalle halsdas met groote slippen.
slissato, zacbt, slepend.
slow, langzaam.
Smak Sumak, de looiersboom (in Z.-Europa).
Smalt, kobaltglas, smeltblauw, blauwverf.
Smarãgd groene edelsteen.

Smergel, z Amaril.
Smoking, bet rooken ; — not allowed, verboden te rooken.
smorendo, wegstervend.
Sneer, hoonend, spottend gelach ; stekelige zet.
Snob, ploert.
sober, matig ; zuinig ; nuchteren ; bezonnen ; bescheiden.
Sobranje, het huis van afgevaardigden in Bulgarije.
Sobrieteit, matigheid ; zuinigheid ; nuchterheid.
Sobriquet, toenaam, schimpnaam, scheldnaani.
sociaal, gezelschappelijk, maatschappelijk ; sociale revolutie, geheele omkeering der maatschappelijke verhoudingen.

Sociaal-democraat, iemand die door eene volksregeering
de hervorming der maatschappij wenscht te bewerken.

Sociaal-democratie, stelsel der sociaal-democraten.
socidbel, gezellig, voor den gezelligen omgang geschikt.
Sociable, speelwagen voor 4 personeu.
Socialisme, maatschappelijk stelsel, dat de maatschappij
hervormen wil op den dubbelen grondslag van de gemeenschap des arbeids en de evenredige verdeeling
van de opbrengst. Socialisten, aanhangers van dat
her vormingsstelsel.
socieeren, gezelschappelijk verbinden.
Societaire, lid van een gezelsehap of genootschap.
Societeit, gezelschap, vereeniging, genootschap ; besloten
koffiehuis.
Socinianen, eene secte die de godheid van Jezus loochent.
Socioloog, beoefenaar der ; Sociologie, de leer van de
wetten der samenleving.
Socius, genoot. Itenaseh.)
Soda, zoutasch, aschzout (vuurbestendig loogzout uit planSodalis, kameraad, makker ; Sodaliteit, kameraadschap ;
(geestelpe) broederschap.
Soeur, zuster ; — de charite, zuster van liefde, geestelijke ziekenverpleegster.
Soeza, onrust, drukte.

5 04

Sofa—Soliditeit

Sofa, Turksche rustbank, kussenzetel.
Softa, student in de theologie en de rechten.
Soffitte, verzoldering, in valken verdeelde zoldering, met
snsj-, beeldhouw- of schilderwerk voorzien.

soi-disant, zich noemend, zoogenaamd, gewaand.
soigneeren, zorgvuldig gadeslaan of behandelen.
soigneus, zorgvuldig, bezorgd, oplettend.
Soiree, avond ; avondpartij ; avondgezelschap ; — musicale, avondmuziekpartij.
soit het zij zoo ! goed 1
Eoja, Japansche boonensoort, welker meel in pleats van
boter bij de spijzen gebruikt wordt; — saus, eene
daaruit bereide sans.

Solaire-microscoop, zonnemikroskoop.
Solamen miseria socios habuisse malorum, het is een
troost voor ongelukkigen lotgenooten to hebbeu in het
ongeluk.
Solari°, warme wind uit Afrika, die in Spanje sotutijds
zijn invloed doet gevoelen.
Sola-wissel, enkele wisselbrief, die door geen anderen
ge volgd wor dt.
cit.
Soldaat, krUgsman, die voor Soldij, d. i. voor betaling,
dient, een Soldenier, Soudenier.
soldatesk, op soldatentaanter, naar krijgsmanswijze.
soldeeren, met gestnolten metaal aaneenhechten.
Solecisme, taalfout, int. tegen de woordvoeging.
solemneel, plechtig, plechtstatig, feestelijkheid.
Solemniteit, plechtigheid, feestelijkheid.
Solfege (it. Solfdggi), oefenino- voor het gezang, dock
zonder tekst, alleen op vokalen of noten.
solfeggieeren, solfiberen, solmiseeren, de klankladder
zingen ; een muziekstuk met benoeming der noten zingen.
Solicito, treurig, hedroefd.
Solicitor, p rocureur, zaakwaarnemer.
solidair of in sOlidum, alien voor den en een voor alien
b y . borg blijven (caveeren).
Solidariteit, aansprakelijkheid van alien voor den en van
een voor alien.
solide vast, dicht, massief ; duurzaamblijvend; vertrouwhaar, eerlijk ; weigesteld, degelijk.
solideeren, bevestigen, verzekeren.
Soliditeit, dichtheid, massiefheid; duurzaamheid; gron-
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dige kennis ; echtheid, vertrouwbaarheid, gegoedheid,
degelijkheid.

SOH Deo gldria (afg. S. D. G.), aan God alleen zij de eer.
solitair, eenzaam, on;ezellig. Solitair, klnizenaar ; alleen
gezette diamant ; soort van quadrille-apel, waarhij men
geen mast beroept, maar alt;jd alleen speelt

Solitaire, melancholic-ape! (dat men alleen ken spelen).
Solitude, eenzaamheid ; eenzame pleats.
Sol justitia illustra nos, de zon der gerechtigheid verlichte ons.

Sollicitdrit, aanzoeker, dinger near een post ; rechteischer.
Sollicitatie, dringende Bede, aanzoek ; het mededingen
near een ambt, near een post.

Solliciteur, verzorger van iemands belangen, van iemands
rechtszaak bij de regeering
sol lucet omnibus. de zon schijnt voor alien.
solmiseeren, z. solfeggieeren.
sOlo alleen. Solo, alleenspel ; alleenzang ; alleendans.
Solcecisme, taalfout.
Solotnik, Russisch handelsgewicht = 0,00127 kilo.
Solstitium, zonnekeerpunt, zonnestilstandspunt.
soliibel, oploshaar, your oplossing vatbaar ; Solubiliteit,
oplosbaarheid, ontbindbaarheid. Solutie, oplossing ;
verklaring, beantwoording.

solvdbel, z. solvent.
Solvabiliteit, het vermogen om te betalen.
solveeren, oplossen, verklaren ; vereffenen, afdoen:
solvent, solvdbel, in staat om te betalen.
Somatologie, lichaantsleer, beschrijving van 's menschen
lichaam.

Somatoscopie, onderzoek van het inwendige van het
menschebjk lichaarn door electrische verlichting.
somber, duister, donker ; (fig.) zwaarmoedig, knorrig,
verdrie4ig.
Sombrero, breedgerande Spaanache hoed, schadnwhoed.
Somma, bedrag. (ding, opeisching.
Sommdtie, gerecbtelijke aanmaning tot betalen ; dagvaarsommeeren, aanmanen ; eisehen ; dagvaarden ; opeischen ;
(ook :) samentellen.
Sommiteit, voornaamste top, kruin ; (ook :) een der voornaamste personen. (het magnetisme.
Somnambille, nacht- of slaapwandelaar ; helderziende door
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Somnabulisme—Sottise

Somnabulisme, het slaap- of nachtwandelen ; belderziendheid in den magnetischen slaap.

Somnifera, slaapwekkende middelen.
Somnolentie, slaperigheid, slaapzncht.
Sondte, muziekstuk voor piano alleen, of met begeleiding
met enkele instrumenten.

Sonatine, kleine sonate.
Sonde, pcilstift, tentijzer ; zink-, diep- of peillood.
sondeeren, peilen (eene wood, den zeebodem enz.); (fig.)
onderzoeken, nitvorschen, uithooren.

Sonnet, klinkdieht.
Sonometer, toon- of klankmeter.
sonoor, sonerisch, klinkend, welklinkend, voltonig.
Sophisme, bedrieglijke sluitrede, schijngrond, drogreden.
Sophist, drogredenaar (iemand die door schijngronden,
door spitsvondigheden lets zoekt te bewijzen).

SophistificAtie, vervalsching door inmengiug van slechtere
zelfstandigheden.
sophistisch, spitsvondig, bedrieglijk. (neeren.
sophistiseeren, den drogredenaar spelen, spitsvondig redesoporatief, soporeus, soporifiek, slaapverwekkend ; (fig.)
langwijlig, vervelend.
Sopraan, bovenstem, distant. (drank.
Sorbet, Turksehe koeldrank ; soort van fruitijs als koelSorbdnne, de godgeleerde faculteit te Parijs.
sordide, von; laag, gemeen, snood ; gierig, vrekkig.
Sordiditeit, onreinheid ; gemeenheid, laaghartigheid, snood
beid; vrekkigheid.
Sordine, Sourdine, demper, toonverdoover aan speeltuigen.
Sordo, gedempt.
Sornet, sprookje, beuzelpraat.
Sororiatie, de ontwikkeling der vrouwelijke borsten.
Sdrte, soort, slag.
sorteeren, uitzoeken, in soorten sehiften.
Sortie, uitval ; uitvoer van waren uit stad of land.
Sortiment, voorraad van uitgezochte waren, goederenvoorraad; (bij boekhandelaars :) voorraad van door anderen uitgegeven werken ; sortimentshandel, handel in
boeken, door anderen uitgegeven.
sostenOto, aanhoudend, volhoudend.
Soterologie, leer der zaligheid, heilandsleer.
Sottise, zotheid, domme streek ; onbetamelijkheid.

sotto voce—Soutien
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sotto voce, met zachte, gedempte stem.
Sou, Fransche reken- en kopermunt = di et.
Soubrette, sluw kameniertje in de opera en het drama,
half-vertrouwde op het tooneel.

Souche, stamregister, stamlijst.
Soudenier, z. Soldaat.
Souffleeren, blazen ; inbiazen, influisteren.
Soufflet, klap, muilpeer, oorvijg.
Souffleur, inblazer, rolvoorzegger op het tooneel.
Souffre-douleur, zondebok, wrijfpaal.
souffreeren, hjden, onderg..,aan; toelaten.
soufreeren, zwavelen, aan de werking van zwaveldamp
blootstellen ; in gesmolten zwavel doopen.

souhaiteeren, wenscben, begeeren.
Soulageeren, verlichten, verzachten, draagNker maken.
Soulagement, verlichting, troost, verkwikking, hulp.
Soumissie = Submissie.
Soupape, klep, wind-, lucht-, stoomklep.
Soupcon, argwaan, verdenking.
soupconneeren, verdenken, vermoeden, gissen.
soupconneus, achterdochtig, mistrouwend, ergdenkend.
Soupe, soep.
Soupe of Souper, avondeten.
soupeeren, het avondmaal houden, avondmalen.
Soupir, zucht ; in de muz. kwart-rust.
souple, buigzaam, lenig ; gedwee, handelbaar.
Souplêsse, buigzaamheid, rekkelijkheid ; rapheid.
Source, bron, oorzaak ; handelsbron.
Sourdine, z Sourdine.
SousbAnde, kruisband, papierstrooken ter sluiting van
drukwerk, dat men met de post verzendt.

Souscribent, souscribeeren, enz , z. Subsc—.
Souspieds, voetriemen aan broek of slobkousen.
soussigneeren, onderteekenen.
Soutache, plat fijn koord voor belegsel.
Soutane, lijfrok der R. K. geestelkjken ; (ook soms :) de.
geestelijke stand zelf.
(dedigen.
soutenable, houdbaar, verdedigbaar.
souteneeren, ondersteunen, onderhouden ; beweren, verSouterrain, onderaardsch gewelf, onderaardsche gang.
South, zuiden, zuid.
Soutien, steun, ondersteuning; middel tot opstijving.
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Souvenir—specialiseeren

Souvenir, berinneringsgesehenk ; schrijf- of zakboekje.
Souverein, onbepaald gebieder, onafhankel tjk vorst.
souverein, oppermaclitig, onbeperkt, vrkjbeerschend.
Souvereiniteit, oppermacht; vrije, onaf hankehjke Staat.
Sovereign, eng. goudmunt = 1 pd. sterl. = ougev. 12 gl.
soyeux, zijdeachtig, als zijde, ; zeer fijn.
Spaath, algemeene naam van zekere glanzige, gekristalliseerde zelfstandiglieden, die licht in kubieke, prismatiache of andere stnkken breken.
Spade, spacious, z. Spat—.
Spade!, z. Spatel.
(berspel elm
Spadille, schoppenaas, hoogste troef in 't
ornSpado, ontmande ; —nisch, ontmand.
Spahi, Turksch soldaat, inz. ruiter (van dit woord hebben
de Engelschen hue S i p o y s, S e a p o y s gemaakt).
Spalier, latwerk o' staketsel voor leiboomen.
Spalierboom, leiboom, waaierboom tegen latwerk.
Spaniel, patrijsbond.
Spaniool, Spaansche snuiftabak ; (ook :) Spanjaard.
Spanjolet, ijzeren deur- of veusterstang tot shilling.
spargeeren, nitsfrooien, rondpraten, verspreidcn.
spartaansch, gestreng, hard, mannelijk (als in 't oude
Sparta).
Spartam et Martham hebben, een bestaan en eene vrouw,
een kooi en vogeltje hebben.
Sparterie, vlechtwerk ; mattenfabriek.
spasmatisch, aan kramp lijdende.
(spiervezels.
Spasme, kramp,
onwillekeurige samentrekking der
spasmOdisch, krampachtig.
Spasmologie, leer van de krampen.
Spatel, strijkmes, pleisterstrijker (der apothekers); ternpermes (der schilders).
Spdtie, ruimte, tusschenruimte, tijdruinite ; scheistiftje
der letterzetters.
spatieus, ruim, breed, uitgestrekt.
spatsieren, wandelen, flaneeren.
Speaker, spreker, redenaar de voorzitter van het lagerhuis in bet Engelsch parlement.
Specerij, geurige, verhittende kruiderij.
speciaal, specieel, bijzonder, elk op zich zelf; bepaald,
nauwkeurig ; vertrouwd, nauw bevriend.
specialiseeren, bijzonder keninerken en aanduiden.

Specialiteit—Spencer
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Specialiteit, lujzonderheid, soorteluke eigenscliap ; buzonder st udievak, waaraan men zich toewudt, lievelingsvak.

Specie, lujzondere soort ; hoofdregel der rekenkunst , geldof muntsoort ; klein geld, pasmunt.

specieel, z. speciaal.
species facti, de voorstelling van het gebeurde, het verbaal der feiten, de gang der zaak.

speeieus, sclujnbaar, schoonschijnend, misleidend.
Specificatie nauwkeurige, stuksgewuze opgaaf.
specificeeren, nauwkeurig opgeven, elk voorwerp op 'Lich
zelf benoemen of kennelijk niaken.

Specificum of specifiek middel, bepaald geneesmiddel
tegen eene kwaal of ziekte (bv. de kina is een voortreffelijk Specific um tegen de koorts).

specifiek, soortelijk ; — gewicht, soortelijke zwaarte, d. t.
verhouding van de zm aarte eens lichaams tot die van
gedistilleerd water (op 4 graden), beide onder gelijk voSpecillum, zoek- of peilnaald der wondheelers. (lumen.
Specimen (pl. specimina), proef, proefstuk; be‘qs.
spectabel, bezienswaard ; aanzienluk.
Spectabiliteit, aanzienl tjklt eid.
spectaculeus, opzienbarend, schandelijk.
Spectakel, scliouwspel, vertooning ; runioer, opschudding.
Spectator, aanschouwer, toekuker ; waarnemer, opmerker.
Spectatorium, de kring der toeschouwers.
Spectraal-analyse, onderzoek der grondstoffen van brandende lichamen door middel van het prisma-kleurenbeeld.
Spectroscoop, toestel ma bet specti um to onderzoeken.
Spectrum, spook, verselujning; kleurenbeeld van het zonnelicht. (dernemer, winstbespieder.
Speculant, Speculateur, beschouwer, overpeinzer, onSpecul6tie, bespiegeling , onderzoek en berekening eener
onderneming op waarschijnlijke winst of verlies ; fija
ontworpen handelsvoordeel.
speculatief, bespiegelend, diepzinnig ; bovenzinnelijk ; ondernemend, op vermoedel;jke winst berekend.
speculeeren, navorschen, in den geest beschouwen ; bandelsplannen ontwerpen ; berekeningen in zaken van
financien, in rijzing of doling der fondsen enz. makes.
Speech, aanspraak, redevoering ; speeches, een rede
Spencer, vestrok ; korte rok zonder panden.
(houde:I.
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spend Abel—Spiritus

spenddbel, mild, mededeelzaam.
spendeeren, ten koste leggen, besteden.
Speranza, hoop.
Spermaceti, Spermaceet, walschot of witte amber, eene
vetstof, die de hersens van sommige walvissehen, omgeeft en waarvan men, met wit was vermengd, kaarsen (spermaceti-kaarsen) maakt. (sthatsburgers.
Spes, hoop ; — patriae, hoop des vaderiands, de jonge
Spesen, onkosten, inz. handelsonkosten.

Spheer, z. Steer.
Sphinx, zie het minder goede Sfinx.
Sphygmophoon, polsmeter.
spiccdto, duidelijk, verstaanbaar ; kort afgestooten.
Spinozisme, leer van den geleerden jood Spinoza (in 1662,

to Amsterdam gehoren), dat God en de wereld den mein.

Spinozist, aanhanger deer leer.
Spialter, Spiauter ,-,- Zink.
spinaal, tot de ruggegraat behoorend.
Spinet, klavier, welks snaren met punten van pennesehaehten aangeslagen worden.

Spinsbek = Pinchbek.
Spiton, hespieder ; (ook :) vensterspiegel.
spioneeren, bespieden, afloeren.
spinaal, schroef- of slakvormig gedraaid, schroefvormig.
Spiraallijn, sehroefitjn, slakkelju.
Spiraalveer, slakkeveer, opgewonden veer in horloges.
Spiritisme, nieening, bedrgf der spiritisten.
Spiritist, iernand, die beweert door tusschenkomst van
een medium (zie dat woord) met de geesten der afgestorvenen gemeenseliap to hebben

Spiritudlien, geestehike aengelegenheden, geloofszaken,
zielezorg ; (ook :) sterke, geestrijke dranken.

Spiritualisme, geestenleer, het stelsel, volgens 't welk de
ziel een van het liehaam onafliankelijk, geestelijk, onverderfelijk, dus onsterfelijk wezen is.
Spiritualiteit, onliehameldk !mid, innerlijk leven.
spiritueel, geestig, ge,..,,tr,jk ; zinrijk, snedig ; geestelijk,
onliehamehjk.
spiritueus, geestrijk, vol geest, vurig, sterk (van dranken).
Spirituosa. geestrijke dranken.
Spirituoso, spiritoso, met geest en vuur.
Spiritus, geest; geestrijkheid ; geestrijk vocht; s. fami•

spiritus flat ubi vult—Stabat Mater 5 II
liaris, beschermgeest, dienstbare geest ; s. sanctus,
heilige geest.
spiritus flat ubi vult, de geest blaast waarheen hij wil.
spiritus promptus est, taro infirma, de geest is gewillig, maar het vleesch is zwak.

Spleen, miitzucht, zwaarinoedigheid (die dikw;jls levenszatheid eu zelfmoord voortbrengt); rondo k wade luim,
grilligheid.
splendidd, schitterend, prachtig; (oak •) mild.
Splint, (schertsenderwijze voor geld, specie.
Spodium, beenderzwart.
SpoliAtie, berooving, plundering.
spolieeren, berooven, plunderen.
Sponddils, versvoet van twee hinge syllahen.
spongieus, sponsaelitig, vol porien of gaatjes.
Spongiositeit, sponsachtigheid, porensheid.
Sponsdlidn, huwelijks- of trouwbelofte.
pert, doopgetnige.
Sponsor, borg ; —
spontaan, vrowillig, van zelf, nit eigen beweging.
Spontaneiteit, vrije wilskracht, zelfwerkzaamheid ; willskeur, eigen goeddittiken.
sponta sua, uit eigen beweging.
sporAdisch, verstrooid, op zie% zelf staande, bv. sporadische ziekten, zulke, door Welke slechts enkele menschen bier en daar worden aangetast en die niet algemeen heersehen.
Sport, grap, uitspanning, wedren, allerlei licliaanisoefeningen en uitspanningen in de open lucht.
Sportsman, (pl. sportsmen), liefhebber van jacht, wedrennen enz. ; sportswoman, liefliebster van sport i;.z.
paardrijilster.
Spread-eaglisme, ijdele zelfverbeffing der Amerikanen,
opvijzeling van de Anierikaausche instellingen, chauvinisme der Anierikanen.
Spurt, plotselinge inspannin o. inz. aan het eind vi n een
'
wedstrijd om den tegenstander
in eens %Oar to konien.
squameus, scbubbig, geschubd.
Square, vierkant plein to Londen, met plantsoen en grasperken aangelegd pion in groote steden. [Amerika),
Squatter, kolonist op onverkochte staatslandenjen (in

Squire = Esquire.
Stdbat Mater, de niocder (van Jezus) stood (ttu% kruis);
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stabiel —StarOst

aanvangswoorden van een beroemd geestelijk R. K. ge.
tang ; dat gezang zelf.

stable!, duurzaam, bestendig, vast.
stabileeren, vastzetten, bevestigen.
Stabilist, beboudsman, aanbanger van 't beboudsstelsel,
volliarder bij 't oude.

Stabiliteit, duurzaambeid, voortdurend bestaan.
staccato, afgestooten, kort.
Stddie, lengte- of wegmaat ; loop- of renbaan (ook stadium) tijdruimte in de voortgaande ontwikkeling van
een voorval, van den toestand eener ziekte.

Staffier, gemantelde l;jfwacht der middeleeuwsche ridders,
gewapend dienaar, lijftrawant.

Stage, proeftijd van een jong rechtsgeleerde.
Stage-coach, diligence, postkoets. (recbtshoven.
stageeren, zijn proeftijd uitdienen (bij advocaten en geStagiaire, jong rechtsgeleerde, die bij een advocaat zijn
proeftijd heeft.

Stagiaat, proeftijd van een rechtsgeleerde.
Staglio, geniiddelde rekening, overslag, raining.
Stagndtie, stilstand, stremming, verhindering; bederf.
stagneeren, stilstaan; bederven, verrotten.
Stagnool, z. Stanniool.
Stake, inzet bij 't spel en de wedrennen.
Stake, —se!, paalwerk ; paalheining.
stalactiet, dropsteen aan 't grotgewelf.
Stalagmiet, dropsteen op den grotbodem.
Stalle, koorstoel; dergelijke zitplaats in schoutwburgen;
— d'orchestre, zitplaats vial: achter de nruziek.
Stamboel, Turksche naani van Constantinopel; (cook :)
Turksche goudraunt, ongeveer = 5 gulden.

Stamp, stempel, zegel, postzegel.
Standaard, Stander, ijkmaat, legger of slaper ; richtsnoer,
model; vaan, ruitervaan.

Standard work, modelwerk, standaardwerk.
Standchen, serenade.
Stanniool of Stagnool, bladtin, tinfoelie.
stdnte Ode, op staanden voet, terstond.
Stanze, versafdeeling, verzengroep, oak m el vers gebeeten.
Star, ster, inz. van een tooneelgrootheid.
Starboard, stuurboord, de recbterzijde van bet schip.
StarOst, Poolsch oudste, landvoogd, gouverneur.

Start—Stellionaat
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Start, startingpost, post, punt waar de paarden afrijden
(bij wedrennen).
Starter, hij die het teeken geeft voor den afrit.
Stathmograaf, toestel om de snelheid van een spoortrein
(te meten.
Statica, Statiek, evenwichtsleer.
Statief, voetatuk (als steun voor de meettafel der landmeters en dergehjke.)
statieus, proukend, pralend, staatsiemakend.
Station, stand, oponthoud ; stand- of ligplaats; aanleg-,
pleisterplaats, wisselplaats, postrust ; stationsgebouw
of station, groot gebouw aan de spoorwegen, waar de
spoortrein stilhoudt urn passagiers en goederen op te
nemen en of te zetten.
stationnair, stilstaand, blijvend, voortdurend, vastgezet.
stationneeren, eene stand- of ligplaats geven.
statische electriciteit, z. onder Electriciteit.
Statist, figurant ; stomme-rolvervuller op het tooneel.
Statisticus, statenkenner, kenner van de statistiek.
Statistiek, de wetenschap, die over de eijfers der bevolking, inkomsten, den handel, de fabrieken enz. van een
Stant handelt, de staathuishoudkunde.
statistisch, volgens de statistiek.
Statue, standbeeld, beeldzuil.
statueeren, opriehten ; vaststellen, verordenen ; een exemeen voorbeeld ter waarschuwing geven.
pel
Statuette, klein standbeeld, standbeeldje.
Status, staat, stand, toestand ; — actives et passivus,
staat der vorderingen en sehulden; — quo, de toestand,
waarin eene zaak tot dusverre was ; in statu quo ante,
in den vorigen staat, op den ouden voet.
Statuur, liehaamsgestalte of -hoogte, stal.
Statuut, wet, verordening, stiehtings- en grondwet van
een genootschap, gilde enz.
Steak, stuk of snee vleesch.
Steamboat, stoomboot ; steamer, stoomer. (kaarsen.
Stearine, gezuiverde talkstof ; —kaarsen, gezuiverde talkSteed, hengst.
Steel, staal.
Steeple-chase, wedren met bindernissen (met een kerktoren of ander hoop punt als doel).
Steganographie, geheinisehrtj fkunst.
Stellionaat, zoodanig bedrog, dat de wet niet under ay
7WAALFD6 DRUg,

33

5 14

Stemma—Stigma

valschheden of vervalschingen begrijpt (bv. het verkoopen van een pand als onbezwaard, ofschoon er hypotheek op staat).
Stemma, stamboom, geslachtstafel.
Stenograaf, snelschrijver. (tingen en teekens.
Stenographie, snelschrijfknnst door middel van verkorStentor, voormalig, heraut der Grieken voor Troje; geweldig schreeuwer ; iemand met een zware stern (stentorstem).
Steppe, hoogliggeiid, woest land von aanzienlijke grootte.
Stêre, kuhieke meter of teerling-el, wisse.
Stereographie, lichaamsteekening (op een vlak).
Stereometrie, liehaamsmeting.
Stereoscoop, optisch werktuig, dat de vlakke beelden als
verheven vertoont.
stereotiep, vaststaand, onveranderlijk.
Stereoty'pen, onbeweeglijke drukletters en de afdrukken
daarvan : vaststaande drukvormen of letterplaten.
stereotypeeren, vaste drukvortnen vervaardigen en daarmede drukken.
Stereotypie, plaatletterdruk ; gieterij van stereotypen.
steriel, dor, schraal, onvruchtbaar.
steriliseeren, on vatbaar voor kiemen waken, kiemen donden, gesteriliseerde melk, melk waarin alle ziektekiemen min vernietigd.
Steriliteit, onvruchtbaarheid, dorheid.
Sterling, wettelijke Engelsche muntvoet; pond of Iivre
sterling (L. st.), voorheen geslag..,en, nu sleehts gefingeerde Engelsche moot, doende 20 Eng. schellingen of
omtrent 12 gulden.
Sternutatie, bet niezen.
Stethoskoop, borsthoortuig, hoorbuis ter onderzoeking
van de borstholte.
Steward, huishofmeester. rentmester ; proviandmeester
op een schip; Lord high-steward, opperrechter, een
der hoogste rijksambtenaars in Engeland.
Sthenie, volkrachtigheid, verhoogde levenswerkzaambeid.
Stichomantie, waarzeggerij door briefjes waarop verzen
geschreven waren.
Stichometrie, versrneting, versmeetkunst.
Stigma, punt, stip; litteeken; meek, brandmerk ; amaad,
schande.

stigmatiseereri—St6rax
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stigmatiseeren, met litteekens voorzien, brandmerken ;
schandvlekken.

Stigmatographie, kunst om met punten to schrijven.
Stildt, kleine dolk ; wondheelerspijlnaald ; graveerstift.
stiliseeren, in woorden uitdrukken, inkleeden.
Stilist, atelier, schrOr er, iernand, die dezen of genen stijl
schrijft, inz. die de goede uitdrukking in zijn macht

Stilistiek, kunst der schriftelijke voordracht. (heeft.
Stimulans, pi. stimulantia, opwekkend of prikkelend mid(del.
Stimuldtie, opwekking, prikkeling, aansporing.
stimuleeren, aansporen, ophitsen, prikkelen.
Stimulus, prikkel.
Stipendium, (eig. loon, soldij) beurs of toelage voor min
berniddelde studenten.

Stipuldtie, vaststelling, afspraak, beding ; verdrag.
stipuleeren, afspreken, bedingen, bepalen.
Stea, zuilenzaal in 't oude Athene.
Stock, fondskapitaal, inz. staatskapitaal ; —s, de in omloop zijnde Engelsche staatsschuldbrieven ; ook zooveel
als
Stock-broker, makelaar in effecten ; Stock-jobber, beunhaas in den effectenhandel.
Stoffdge, Stoffeering, optooiing, toerusting (van eene kamer, een kieedingstuk enz ); aanvulling eener schilderij
met figuren of groepen; die figurer_ zelven ; stoffeeren,
toerusten ; bezetten, omzetten ; van 't noodige huisraad
voorzien; met bijwerk opsieren (eene schilderij).
Stokijn, wijsgeer van Oud-Griekenland, die zich door
verloochening van alle gevoel onderscheidde ; (vandaar
een onverzettelijk, onaandoenlijk man.
stoicijnsch, onverschillig, koelbloedig, onaandoenlijk.
Stoicisme, de leer der stoicijnen ; gelijkmoedigheid, onverzettelijkheid, ongevoeligheid in smarten.
Stela, Stool, (eig. kleed) breede, laagaf hangende sehouderband der R. K. priesters.
Steliditeit, domheid, dwaasheid, onverstand.
stomacheeren, aan de maag lijden.
Stomdchica, maagmiddelen.
Stone, eng. gewicht van 14 pond.
Stool, z. Stela.
stop! houd op ! staak ! halt! schei nit!
Sterax, weirieken d, balsemachtig &omitars.
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Store—Structuur

Store, (fr.) rolgordijn als zonnescherm voor veneterramen
en koetsglazen.
Store, (eng.) voorraad; magazijn, winkel.
storneeren, verbeteren door een tegenpost, door a& en
bijsebrijven. Storno, verbetering van een verkeerd geboekten post.
St&thing, de rijksvergadering, in Noorwegen.
Stout, sterk, kraclitig, inz. sterk Eng. bier.
Strabisme, Strabositeit, bet scheelzien ; seheelheid.
Strait, straat, zeeengte.
Stramien, borduurgaas, borduurpapier.
Stranger, vreenideling, buitenlander.
Strangu Wile, verworging.
stranguleeren, verworgen.
Strapatzen, inspanning, zware arbeid, vermoeienissen.
Strata, lagen, sehieliten.
Stratageem, krijgslist, kunstgreep.
Strategie, Strategiek, veldheerswetenschap, krijgskunst.
strategisch of strategetisch, krijgskundig. [st offen enz.
stratificetie, laags- of sehielitsgevvijze ligging (der delfstratificeeren, laagsgewtze op elkander leggen.
Stratocratie, soldatenregeering, niilitaire heerschappij.
Stratographie, leger- of krijgsbeschrijving, geschrift over
de krijgskunst.
(berry, aardbezie.
Sraw, stroo ; straw-cutter, stroosnijder, hakselmes ; strawstroom.
Stream,
Street, straat; —door, huisdeur.
Strelitzen, voormalige Russische soldaten der keizerlijke
lijfwacht.
stretto, nauw, eng; schaars; kort, snel, gezwind.
strict, nauwkeurig, stipt ; streng.
stricto jOre, naar streng recht. (genomen.
stricto sensu, in den strengsten zin (des woords), strikt
Strictuur, samentrekking, vernauwing.
Strike, werkstaking, greve.
stringdndo, samentrekkend, verkortend.
stringent, bondig, nadrukkelijk, streng, afdoend.
Strips, een touw met knoopen; slang.
Stroboscoop, stroboscepische schiji, draaischijf, draaibeeld, draaigezicht (optisch werktuig of speelgoed).
Strophe, versafdeeling, verskoppeling, vers.
Structuur, bouw; samenstelling, ran gschikking der dean.

Struggle—Subject
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Struggle, worsteling, strijd; — for existence, — for
life, stud om het bestaan, om het leven.
Strychnine, sterk vergif nit braaknoten (Nux vomica).
Stuc, pleisterkalk, gipspleister.
Studbook, stamboek der renpaarden.
studeeren, zich (op iets) toeleggen, nauwkeurig onderzoeken; inz. leeren, zich met geleerden arbeid bezighouden. (academie-burger.

Student, StudiOsus, leerling, inz. aan eene hoogeschool,
Stiidie, vlijt, inspanning, navorsching; leerOrer, aanleering; oefeningsstuk ; proefstuk, proeve.

studieus, de studie berninnend, leergraag.
Stukadoor, kunstenaar of werkman in gipswerk.
Stultus, een dwaas.
Stupefdctie, verdooving, bedwelming, versiagenheid.
Stupiditeit, domheid, botheid, stompheid.
stupied, dom, stontpzinnig, bot.
Stylist, z. Stilist.
styptisch, samentrekkend, bloedstillend.
Styrax of Sty rax (z. aid)
Styx, hellerivier, een van de stroomen der onderwereld.
Sudda, welsprekendheid, overredingsgave, aangenaam
vloeiende voordracht; (ook wel :) gesnap, gekakel.

Suasdrium, raadgeving, aanbeveling.
Oa sponte, uit eigen beweging.
Suaviteit, liefeiukheid, aangenaamheid.
suaviter in modo, fortiter in re, zacht in de wijze, maar
krachtig in de daad.

sub, onder.
subalpijnsch, aan den voet der Alpen gelegen.
subaltern, ondergeschikt, afhankelijk.
Subalterniteit, ondergeschiktheid. (amendement.
Subamendement, onderamendement, amendement op een
sub conditidne, onder voorwaarde.
subcutaan, oniniddelNk onder de huid gelegen.
Subdelegaat, ondergevolmacbtigde, bijgezant.
Su bd i v isie. onderafdeeling.
Subhastdtie, openbare, gerechtelijke verkooping.
sublet, salt°, plotseling, eensklaps ; snel, gezwind.
Subject, Sujet, onderwerp, hoofd- of grondwoord van
den zin; handelende persoon, persoon in tegcnstelling
met het o bj e c t of tie 4aak„
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Subjèctie—subsecutief

Su bjêctie, onderwerping.
subjectief, onderwerpelijk, persoonlijk, innerlijk.
Subjectiviteit, gesteldheid van een onderwerp ; persoonlgkheid, het aanwezig-zijn in cns voorstellings- en ken(vermogen.
sub judice, onder den rechter, onbeslist.
Subjunctief, aanvoegende wijs der werkwoorden.
subjunctief, bkjgevoegd; verbindend.
SublevAtie, ondersteuning, hulp.
subleveeren, ondersteunen, bijstaan.
subliem, verheven, hoog, edel.
Sublimaat, (bij ehemisten :) het overdrevene, inz. opgedreven kwik. sublimeeren, naar boven drijven, verSublimiteit, verhevenheid. (v tuchtigen.
sub littera, onder de letter.
Sublocthie, wederverpachting van het gepaelite, onderhuur.
sublundrisch, ondermaansch; (fig.) verganke4jk.
Su blu xdtie, verstuiking.
submergeeren, onderdompelen, doen zinken ; overstroomen, onder water zetten.
Submersie, onderdompeling; geheele overstrooming.
submis, soumis, onderdanig.
Submissie, onderwerping, onderdanigheid, ootmoed.
submitteeren (zich), zich onderwerpen, zwichten.
sub niimero, onder het nommer of getal.
Subordindtie, ondergeschiktheid, onvoorwaardelijke dienstgehoorzaamheid, inz. bij den soldatenstand.
subordineeren, in gezag, rang, waardigheid onder een
ander plaatsen, of hankel;jk waken.
Subornatie, omkooping, heimelijke verleiding,
suborneeren, verleiden, heimelijk oinkoopen.
subplanteeren, den voet lichten, onderkruipen.
sub poena, op straffe, op boete.
sub prsetextu, onder voorwendsel. (11: wegnemen.
subrepieeren, langs slinksche wegen verkrtjgen ; heimeSubreptie, verkrijging door 't verzwijgen of verminken
der waarheid, door verrassing, versehalking enz.
SubrogAtie, ondersehuiving, het in-plants-stellen.
sub rOsa, onder de roos, in vertrouwen, in 't geheini.
Subscribdnt, Souscripteur, onderteekenaar ; inteekenaar.
su bscribeeren, onderschrzj yen ; inteekenen.
Subscriptie, onderteekening ; inteekening.
subsecutief, achtereenvolgend, ovolgend.

subsidiair--sub voce
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subsidiair, hulpverleenend ; in de plaats komen subsidiaire gevangenisstraf, gevangenzetting, waard or de
beboete persoon zieh van de opgelegde boete kan vntheffen; subsidiaire hypotheek, nadere pandstelling bij
ontoereikendheid der eerste.
Subsidie, bijdrage, bijstand, ondersteuningsgeld ; subsidien, onderstandsgelden, inz. tot het voeren van oorlog.
sub sigillo volante, onder vliegend, open zegel.
Subsignatie, onderteekening.
su bsigneeren, onderteekenen.
Subsistentie, voortduring ; onderhoud, levensonderhoud.
subsisteeren, bestaan ; zon onderhoud hebben.
sub sole, onder de zon ; s. s. nil perféctum, onder de
zon is niets voluiaakt.
sub specie, onder de gestalte.
sub spe rati, op hoop van goedkeuring.
Substantialiteit, wezenhjkheid, zelfstandigheid.
Substântie, zelfstandigheid, stof ; wezenlijke inhoud, pit
of hoofdbestanddeel ; het beste van eene zaak.
substantieel, vvezenlijk, zelfstandig ; voedzaam.
Substantief, zelfstandig naaniwoord.
substineeren, in plaats stellen. Substifiltie, plaatsvervanging, inplaatsstelling; aanstelling tot erfgenaanc na
den dood des vruchtbruikers of des eersten erfgenaams.
Substituut, plaatsbekleeder, toegevoegd anibt- of postbekleeder.
subsumeeren, gevolgen trekken uit het bijzondere tot het
algemeene of uit het algenieene tot het bijzondere besluiten ; daaronder begrtjpeii.
subtiel, fijn, teeder ; (fig.) listig, sluw, spitsvondig.
subtiliseeren, verdunnen ; (fig.) uitpluizen, haarklooven,
muggenzi ften.
(klooverij.
Subtiliteit, -fijnbeid (fig.) sluwheid, geslepenheid; haarSubtrdctie, aftrekking ; subtraheeren, aftrekken.
subtropisch, onder de keerkringen, in de heete luchtstreek
voorkomende.
subvenieeren, to hulp komen, ondersteunen, bijstaan.
Subvëntie, p ulp, bijstand, ondersteuning.
Subversie, omwerping ; ondergang, rerval.
subversief, omverwerpend.
subverteeren, omwerpen, verwoesten.
sub voce, onder bet wooed.
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SuccAde—Suivante

Succade, dik gekookt fruitsap ; ingemaakt fruit, gekonfijte oranjeschillen. (len.

succedeeren, opvolgen, opvolger zijn ; (ook wel :) uitvalSuccês, voorspoed, gelukkige afloop, goede uitslag, bijval;
— d'estime, een door achting voor den sebrijver verkregen bij val.

Successie, opvolging ; volgreeks ; troons -, ambtsopvolging ;
erfenis, nalatenschap.

sucessief, allengs ; langzamerband ; achtereenvolgend.
Successor, opvolger ; erfgenaam.
succinct, kort, beknopt, ineengedrongen, bondig.
succulent, saprijk, voedend, krachtig.
Succulêntie, saprijkbeid ; voedzaamheid, krachtigbeid.
succumbeeren, bezwsjken, onderdoen.
Succursdle, p ulp- of bijkerk ; hulp-, bijkantoor.
Sudatorium, zweetbad.
sufficient, toereikend, genoegzaam, voldoend.
Sufficiêntie, toereikendheid, voldoendheid.
sufficit, bet is genoeg.
sufficit cuique dies sua malitia, elke dag beeft genoeg
aan zijn eigen kwaad.

Suffisance, laatdunkendheid, eigenwaan, trotsehe zelfgegenoegzaambeid. (waan, laatdunkend.

suffisant, voldoende, toereikend; (ook :) ingebeeld, vol eigenSuffix um, aehtervoegsel.
Suffocatie, verstikking ; suffoqueeren, verstikken.
Suffragaan-bisschop, Suffragaan, a uhisseliop.
Suffrage, stem, kiesstem ; goedkeuring ; — universe!, •
Sugar, suiker. (algemeen stentreelit.
suggereeren, inblazen, aan de hand geven, inz. den gehypnottseerden (z. ald ) jets in fluisteren, dat hij in den
hypnotischen slaap of ook eerst later ntoet doen.

Suggestie, heimelijke ingeving , inblazing, bijgebraelit denkbeeld; inz. bij iemand die in hypnotischen slaap verkeert.

suggestie-vraag, zulk eene vraag, door welke den in 't
verhoor genomene het antwoord bedektelijk in den mond
gegeven en hens daardoor eene onjuiste bekentenis
wordt afgelokt.

sui generis, van zijne soort, alleen aan hem eigen.
Suisse, zwitser ; deurwaarder, portier, kerkeknecht.
Suite, vervolg; begeleiding, stoet ; volgreeks va(nlkamreeerkss;.
Suivante, kamenier, begeleidster,

Sujet—superticikl
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Sujet, onderwerp (vgl. Subject); onderdaan ; aanleiding,
gelegenheid ; oorzaak ; mauvais sujet, een slecht
slecht mensch; sujetten, de gezamenlijke dienstdoende
personen, het personeel (bv. van een tooneel).
Sulfur, Sulphur, zwavel.
Sulfurdtie, zwaveling, verbinding met zwavel.
sulfureeren, zwavelen, met zwavel verzadigen.
sulfureus, zwavelig, zwavel bevattend.
Sultan, Turksche keizer, Groote Heer.
Sultãne, bevoorrechte gemalin des Turkschen keizers ;
ook de titel z'kjner dochters; — valide, moeder des
sultans.
Summa, som, getal, verzamelgetal. bedrag, totaal. (men.
summa summdrum, gezamenitik bedrag, alles bijeengenosiimmair, summdrisch, summierlijk, samengevat,
knopt, bondig.
Summarium, korte inhoud ; (ook :) koor- of misgewaad.
Summdtie, Summeering, bijeenrekening; z. sommatie.
summeeren, de som opmaken, optellen.
Summiteit, z. Sommiteit,
summum bonum, het hoogste goed.
summum jus summa injuria, de strengheid der wet is de
grootste onderdrukking, de overmaat van rechtvaardigheid is het grootste onrecht.
sumtueus, kostbaar, prachtig, weidsch.
Sumtuositeit, pracht, praalvertoon, groote en prachtige
vertering en uitgave. (zonsondergang.
Sun, zon ; sunday, zondag ; sunrise, zonsopgang ; sunset,
siso Onto, voor zijne rekening.
suo tempore, te zijner tijd.
super, over, zeer, bv. superfijn, zeer fijn.
Superabunddntie, SurabundAntie, zeer groote overvloed,
overtolligheid.
Superarbitrium, beslissing in hooger aanleg.
supdrbe (niet supdrber), eig. trotsch, overmoedig ; beerlijk, voortreffelijk, prachtig.
Supercargo, z. onder Cargo.
Superdividend, nabetaling op het dividend.
SupererogAtie, ruimschootsche, te ver gedreven plichtsvervulling, overdrijving. (kennis.
Superficialiteit, oppervlakkigheid, gebrek aan grondige
SuperfiCitel, oppervlakkig, niet grondig.
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superfijn—Supprèssie

superfijn, overfijn, bijzonder fijn.
SuperflO, overvloed, overtolligheid.
superieur, hooger, meerder, machtiger (z. ook superior);
Superiêuren, overheden.
Superintendent, oppertoeziener.
Superior of Superieur, oudste, voornaamste; kloostervoogd.
Superioriteit, meerderbeid, hooger gezag, voorrang.
Superlatief, overtreffende trap; hoogste graad.
Supernaturalisme, bovennatunrgeloof, openharingsgeloof.
Supernaturalist, wie aan 't bovennatuurltjke, aan een
openbaring gelooft.
Supernumerair, Surnumerair, een hoven het gewoon go.
tal (van heambten, bedienden enz ) aangesteld. persoon.
Superpositie, boven-elkander-plaatsing
Superstitie, bijgeloof; superstitieus, btigeloovig.
Supinatie, terugbuiging, rugvvaartsche beweging.
suppediteeren, aan de hand doers (be. een hulprniddel);
behulpzaam zijn, bijspringen.
Supper, avondeten.
supplanteeren, onderkruipen, den voet lichten.
(maker.
Suppleant, aanvuller, plaatsvervanger
suppleeren, aanvullen, hijdoen, aan toevoegen, voltallig
Supplement, toevoegsel, aanhangsel, aanvulsel.
supplementair, aanvullen, tot volmaking dienende.
Suppliant, Supplicant, verzoeker, indiener van een ver(zoekschrift.
supplicAndo, smeekend, biddend.
Supplicatie, verootmoediging ; (ook;) = suppliek.
suppliceeren, z. supplieeren.
Suppliek, verzoekschrift, ootmoedige bede.
supplieeren, suppliceeren, nederig verzoeken, smeeken;
een verzoeksehrift indienen.
supponeeren, onderstellen, aannernen, onderschuiven.
Suppoost, dienend lid (be. van 't gerecht, van eene hoogesehool); medestander, helper in 't k wade.
Support, steun, stut, ondersteuning.
supportabel, draaglijk, lijdelijk, verdraaglijk.
supporteeren, verdragen ; onderstutten.
Supporto, interest op wissels.
SuppOsita, ondergeschoven dingen.
Suppositie, onderstelling; onderschuiving.
Suppressie, onderdrukking, terughouding; verheimelijking ; afschaffing, ophcfting.

supprimeeren—susceptibel
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supprimeeren, onderdrukken ; weglaten ; verheimelijken ;
opheffen, te niet doen.
Suppuratie, ettering, zwering.
suppureeren, etteren, zweren, dragen.
Supputatie, berekening ; overslag, raming.
supputeeren, berekenen, een overslag maker' ; ramen.
supra, hoven, bovenop.
Suprematie, oppertoezicht en oppermacht, inz. van den
pans over de hisschoppen en kerken.
Surabundantie, z. Superabundantie.
Surcharge, overlast, overlading.
surchargeeren, overladen
SUrcoup, het spelen van een hoogeren troef, overtroeving.
surcoupeeren, overtroeven.
Surditeit, doof heid.
surexciteeren. al te zeer opwinden.
Surf, branding.
Surface, oppervlakte, buitenzijde.
Surgeon, wondheeler.
Surmenage, overlading inz. van den geest (bij scholieren).
Surnumerair, z Supernumerair.
surpasseeren, overtreffen.
Surplis, koorliemd der Kath. geestelijken.
Surplus, overschot, overblijfsel, rest ; ineerder bedrag.
surprenant, verrassend, zonderling.
surpreneeren, verrassen, verhazen, ontstellen.
[koffie).
Surprise, verrassing ; bevreernding, verbazing.
Surrogaat, plaatshekleedend niiddel (bv. cichorei voor
Surseance, opschorsing, verlengde betalingstermijn.
sársum corda! de l lrten omhoog!
Surtaxe, hooter recht, bijslag bij de inkomende rechten ;
s. d'entrepOt, recht op den opgeslagen handelsvoorraad.
Surtout, groote overrok, overjas ; (ook :) tafelstel niet
coot, peper, suiker enz.
Surveillance, toezicht, bewaking.
Surveillant, hewaker, toeziener, oppasser. (toezien.
surveilleeren, een waakzaam oog houden, acht geven,
Surveyor, opzichter ; landmeter.
Survivance, overleving, beloofde opvolging van iemand
in geval men hem overleeft ; het recht oni een persoon
na ziin flood in zijn ambt op te volgen.
susceptibel, vatbaar, gevoelig, prikkelbaar.

52 4 Susceptibiliteit symboliseeren
Susceptibiliteit, ontvankelijkheid; prikkelbaarheid ; lichtgeraaktheid.
Suscitãtie, opwekking, aandrijving; opruiing, aanstoking.
susciteeren, verwekken, berokkenen ; opwekken, aansporen ; aanstoken ; opruien, ophitsen.
sus Minervam (docetl, het ei wil wijzer zijn dan de hen
(eig. het zwijn leert Minerva).
suspect, verdacht, in kwaad vermoeden.
suspendeeren, verscbuiven, opschorten; in een ambt of
bediening schorsen, voor een t;jd huiten dienst stellen.
Suspensie, uisstel, vertraging ; onzekerheid, besluiteloosheid; tijdelijke dienstontzegging.
suspensief, opschortend, vertragend.
Suspensoir, Suspensarium, draagband (inz. voor 't scrotum); breukband.
Suspicie, verdenking, argwaan.
suspicideren, verdenking, argwaan koesteren, vermoeden.
suspicious, argwanend, wantrouwend.
susteneeren, onderstellen, van gevoelen zijn, meenen.
Sustenii, het beweerde gevoelen, dat ieruand voorstaat.
Sutra, bet heilige bock der Hindoes.
Sutuur, naad, voeg, verbinding.
scum cuique, elk bet zijne, ieder wat hens toekomt.
Suzerein, opperleenheer.
Suzereiniteit, opperheerschapp)j.
svelte, slank ; (bij sehilders :) los, ougedwougen, stout.
Sweetheart, geliefde, liege.
Sweepstake, wedren of wedstrijd om een prijs, die door
de inleggelden der deelnemers gevorrad is ; ook de inzet.
Swicênt, rooktabak van 't W.-Indisch eiland St. Vincent.
Sybariet, weekeling, aan zingenot verslaafd menseh.
sybaritisch, weekelijk, vertroeteld, ver y( ijfd.
Sycophant, aanbrenger, oorblazer, pluirnstrijker.
Sylbe, Syllabe, lettergreep, woordlid.
syllabeeren, letters of lettergrepen samenvoegen, spellers.
syllogiseeren, gevolgtrekkingen makes, besluiten.
Sylloglsme, sluitrede, redekundige gevolgtrekking.
Sylphe, luchtgeest. Sylphide, vrouwelijke luchtgeest.
Symboliek, leer der zinnebeelden, leer van de geloofboeken of belijdenisschriften eener godsdienstpartij.
symboliseeren, verzinnclijken, zinnebeeldig voorstellen,
ju seker verband met iets staan, verwant zijn.

Symbolisme—Syn'dicus
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Symbolisme, nieuwere fr. dichterscbool, een onderverdee-

jdenis.
ling der decadenten. (loofsbelidenis.

Symbool, kenteeken ; zinnebeeld ; leuze, wachtwoord ; geSymmetrie, evenmaat, overeensternming, evenredigheid
der deelen tot het geheel. (evenredig.

symmetriek, symmatrisch, gelijkmatig, overeenstemniend,
Sympathetisch, medegevoelend ; geheinikrachtig ; sympathetische middelen, wondergeneesmiddelen ; sympathetische inkt, geheime of wonder-inkt.
Sympathie, overeenkomst van inborst en neiging, weder-

keerig gevoel, natuurlijke ge voelsovereenstemming ; zielsverwantschap.
sympathiseeren, met iemand gelijke gewaarwordingen, neigingen enz. hebben; deelneming gevoelen.
Symphonie, groot veelstemmig muziekstuk ; sanienklank,
welluidendheid, welluidende samenstemining.
symphdnisch, samenklinkend, samenstemmend.
Symphdnion, speeldoos met verscheiden schijven, die ingelegd kunnen worden en telkens een ander muziekstuk geven.
Symptoom, aanwijzing, kenteeken, voorbode ; ziekteteeken,
omstandigheid, waaruit men tot den ziekteloop besluit.
Syneeresis, samentrekking.
Synagoge, jodentempel, jodenkerk.
Synchronisme, samenstelling van gelijktijdige gebeurtenissen ; gelijktijdigheid.
synchronistisch, geWktijdig —e tabellen, historische tafelen van de gelijktijdige gebeurtenissen.
Syncope, woordverkorting, samentrekking.
Syncrasis, vermenging.
Syncratie, medeheerschappij ; die staatsinrichting, waar14
het yolk door zelfgekozen vertegenwoordigers deelneemt
aan de oefening der hoogste 'nada in den Staat.
Syndicaat, ambt, waardigheid van een syndicus ; vereeniging van bankiers, c o n a o r t i u m; ook (inz. fr. syn.
dicat), vakvereeniging, hestuur van een handwerksvereeniging ; samenspanning van kooplieden om de
prUzen op te drijven en de coucurrentie te dooden.

= ring, kartel.
Syn'dicus, rechtsverdediger, woorlvoerder van eene stad,
gemeente enz.; (ook schrijver van eeu stadsraad, gerechtssehr0 vet,
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Synecdoche—Th. Dr.

Synecdoche, redekunstige figuur, waarbij een deel voor
het geheel of omgekeerd genornen wordt.
synodaal, wat eene synode betreft, van haar uitgaat.
Synede, kerkvergadering, inz. bij Hervorniden.
synoniem, zinverwant, in beteekenis gelgkend.
Synoniemen, zinverwante woorden.
Synonymiek, de leer der zinverwante woorden, verzame.
hng en verklaring daarvan.
Synopsis, kort begip eener wetenseliap, overzicht.
Synoptici, de 3 eerste evangelisten uit het N. 1'.
syneptisch, een overzicht gevend, kort, bandig.
Syntáxis, woordvoeging, leer van de samenstelling der
volzinnen.
Synthesis, samenstelling, begripsverbinding; opklimming
van het enkelvoudige tot het samengestelde.
synthetisch, sarnenstellend, verbindend.
syntenisch, samenstemmend (van tonen).
Sy'philis, venusziekte.
syphilitisch, met de venusziekte besmet.
Sy'rinx, buis, roer ; herdersfluit, pansfluit ; fistel, pijpzweer.
Syrten, zandbanken. ondiepten.
systditisch, samentrekkend, terugdrijvend.
Systeem, Systema, stelsel, een doelmatig, op vaste growl.
slagen geordend, samenhangend geheel.
systemdtisch, stelselmatig, ordelijk en samenhangend,
wetensehappelijk.
systematiseeren, wetensehappelijk samenstellen of tot
een stelsel brengen, in wetenschappelijke samenhang
brengen. (ling en schikking.
Systematologie, leer van de wetensehappelijke samenstel-

T.
t. a. p. = ter aangehaalde plaats.
Th. C. = theoltogim candiddtus, candidaat in de godgeleerdheid.
Th. S. = theolegim studiesus, student in de godgeleerdheid.
Th. Dr. = theolegiw doctor, doctor in de godgeleerdheid.

T. S. V. P.—Taciturniteit
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T. S. V. P. (onder aan eene geschrevene bladzijde) =
tournez, s'il vows plait, keen om (het Mad) ,'t u belieft.
t. (onder brieven) = Moths tuus, geheel de uwe, uw
ware vriend.
Tabagie, vertrek voor de tabakrookers ; rookgezelschap.
Tabatière, snuifdoos.
Tabbaard, Tabberd, mantel ; lang staatsiekleed, ice, van
rechters en pleitbezorgers ; lieden van den tabbaard,
rechters en advocates.
Tabdl, overzichtstafel, hjst ; geschied-, geslachts-, tijdtafel.
tabelldrisch, in den vorin ecner tabel.
tabellariseeren, in tabellen bi engen.
Tabernakel, tent, loof hut der Joden) • sacramentshuisje
(b;j de R. K.); (ook .) nis voor heingenbeelden ; (fig.)
iemand op zijn — komen, iemand een pak slaag geven,
afrossen.
Tabijn, gewaterde taf ; tabiseeren, eene stof wateren.
Tablatuur, afbeelding van een blaasspeeltuig met de gaten.
Table, tafel, disch ; — d'hOte, open tafel.
Tableau, sehilderij ; tafereel; rol, register, tabel ;
— vivdnt, leveed schilder;j, voorstelling van een tafereel door levende personen.
Tabldtkramer = Tabuletkramer (z. ald.)
Tablette, plank ; plaatje, plat boekje ; zaksehrijfboekje.
Taboret, kleine handtrom.
Tabletterie, ingelegd werk, kunstschrijnwerk.
Tabouret, stoeltje zonder leuning ; z;thankje.
Tabula rasa, onbeschreven blad ; tabula rasa waken,
iets geheel opruimen, schoon schi p waken.
Tabulatuur, toonaanduid'ng door letters en cijfers ; nauwkeurigste orde en regelmaat.
Tabulet, marskraam ; houten kastje met schuifladen.
Tabulet-kramer, marskramer, rondtrekkend kleinhandelaar.
taando, zwijgend (in de muz.)
facet, hij (zij of het) zwijgt ; pauze.
Tachometer, snelheidsmeter.
Tachydroom. hardlooper.
Tachydromie, het hardloopen.
Tachygraaf, snelschrijver.
Tac hyg rap h le, snelschrijfkunst.
Tachymeter, werktuig om snel afstanden to meten.
Taciturniteit, atilzwijgendheid, geheimhouding.

528

Tact—Tamarisk

Tact, gevoel, tastzin ; zuiver en zeker oordeel in zaken
van smaak en de gebruiken der wereld ; tijd-, toonmaat : regeltuatige beweging (bij den dans).
Tacticus, krijgskundige ; (ook .) loan van overleg.
Tactiek, krcjgskunde, legerstrijdkunst ; overleg, middelen,
die men gebruikt, our in eene zaak to slagen.
tactisch, tot de krijgskunst behoorende.
tactiel, voelbaar, tastbaar, vvaarneembaar.
taedieus, walgltjk, vervelend, verdrietig, lastig.
Taikoen, voorm. wereldlijk keizer van Japan (vgl. Micado).
Taille, lichaamsgestalte, vorni van 't bovenlijf ; suede ;
het afnenien of keeren der kaarten (inz. in 't faro-spel);
gezamenlijke kaarten, die afgenomen worden.
Taille douse, koperen of stalen plaat, koper- of staalgravure.
Tailleur, bankhouder in 't faro-spel; kleermaker,
Tailor, kleermaker.
Talaar, lang staatsiekleed ; koningsmantel; lang upperkleed der R. K. geestelijken.

Tabotypie, z. Photographie.
Talânt, (bij de nude Grieken en Joden .) een bepaald gewIcht aan geld; atLisch talent = ongeveer 2400 gld.,
sedert 1836 in Griekenl = 150 kilo gewicht ; in het
algemeen: aanleg, vatbaarheid en bekwaamheid, kunstvaardigheid.
Tali°, wedervergelding ; jus talionis, het recht van weder vergelding. ['t bijgeloof).
Talisman, toovermiddel, onheilkeerend middel (volgens
tails pater, quails filius, zoo wader, zoo zoon, de appel
valt niet ver van den boom.
!Miter, qualiter, zoo zoo, middelmatig goed.
Tallow, talk.
Talmud, wetboek der nieuwere Joden, bestaande uit de
M i s c h n a (den eigenlijken tekst) en de Gemara
(de uitlegging van den tekst). Talmudisten. Joden, die
den talmud aannemen ; Joodsche wetgeleerden.
Tahiti, de na 't geven overschietende kaarten, stok, stokof koopkaarten ; het bij een obligatie gevoegd besqs,
op vertoon van hetwelk nieuwe coupons worden afgetalonneeren, aanporren, aandrijven, aanzetten. (geven.
Talud, Talus, Taluut, belling, glooiing, schuinte ; talus
teeren, hellend of glooiend maken.
Tamarisk, struikachtige boom in Z.-Europa en 't Oosten,
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529

welks zoutrijke asch in Frankrijk tot looien en verven
wordt gehruikt.
Tamboer of Tambour, trommel ; trommelslager.
(ken.
tamboeren, trommelen ; ergens op aandringen.
tamboereeren, met het haakje knoopen of borduren, haTamboerijn, beltrommel, handtrommel ; (ook:) naafi- of
borduurraam.
tambour battant, den stornimarsch slaande.
Tampon, tap, prop ; stopsel van liunenpluksel (in de geneeskunst).
tamponeeren, met een tampon of stop sluiten.
Tamtam, einibaalvormig muziekinstrument der Chineezen
en andere Oostersche volken.
Tandem, driewielige velocipede voor twee personen.
Tandstickor, Zweedsche lucifer.
tangeeren, aanraken ; van iets gewagen; dat tangeert
mij niet, dat maakt geen indruk op mij.
Tdngens (pl. Tangenten), raaklijn (aan een cirkel of
kromme Wn),
Tangent, hamertje aan snarenspeeltuigen en speelklokken.
tangibel, aanraakbaar, voelbaar,
Tannine, looistof.
Tantalisdtie, Tantaliseering, tand- of mondtergen, does
watertanden ; tantalisch, tandtergerd (b y. zulke spijzen
of drauken) ; hongerig of dorstig als Tantalus ; tantaliseeren, tandtergen, niet te bevredigen begeerten in(taal, in 1801 ontdekt.
boezemen.
Tdntalium, Tantalum of Columbium. enkelvoudig meTantalus, fabelachtig koning der oudheid, die in de onderwereld vreeselijk gestraft werd, of omdat hij de gesprekken der goden rondvertelde, Of omdat bij hun op
een maaltijd zijn gebraden noon voorzette, Of wel omdat
hij hun nectar en ambrosia stal om ze aan zijne vrienden voor te zetten ; (ook wel .) als beeld van een rijken vrek, van iemand, die in den schoot des overvloeds
gebrek lijdt (want T, stond in de onderwereld tot aan
de kin in 't helderste bron water, terwijl boven zijn news
het lekkerste ooft p ing, welke een en ander echter terugwee l-, wanneer hij het poogde to smaken).
tant de bruit pour une omelette, zooveel drukte voor
niemen dal.
(rig, onverdraaglijk wijf.
knorTdnte, moei, vaders of moeders zuster ; lastige
TWAA.Z.FDE DAM
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5 3 0Tantiéme—tatonneeren
Tantiême, aandeel, toekomend deel aan iets.
tant mieux, des te beter.
tant pis, des te erger.
tantum, zoo veel, genoeg.
Tapdge, geraas, gedruisch, leven.
tapageus, vol geraas, druk, lawaaierig.
Tapijt, karner- of vloerkleed; wandbekleeding; op het —
brengen, ter sprake of ter tafel brengen, opwerpen.
Tapioca, soort van sago.
tapisseeren, behangen, overdekken of bekleeden (met tapijten, behangsels enz.)
Tapisserie, behangsel. (tier roept.
Taptoe, trommelslag, die de soldaten naar hun naelitkwartaquineeren, kwellen, plagen ; zaniken.
Tar, teer; pikbroek (eng. spotnaani voor matrozen).
Tara, Tara, aftrek, datgene wat van bet bruto gewicht
der waren voor kisten, eaten enz. wordt afgetrokken.
Tarantella, Siciliaansebe voiksdans; innziek daarbij.
Tarantola of Tarantula, zekere lielitbriiine en op den
rug zwart gestreepte spin in Italie; tarantula-dans,
danswoede, dansziekte, kramp met hedge trekkingen,
Sint-Veitsdans (door 't bijgeloovige y olk in Italie toegeschreven aan den steek der tarantella-spin).
tardando, tardato, slepend. (b1 ij yen.
tardeeren, talinen, dralen, sammelen ; toeven, lang uittardo, langzaam.
tardeeren, pochen, snoeven.
Tarief, waren- of goederenNst; prijsopga y e; bepaling
van kosten, ongelden enz.
Tarlatan, fijne lichte stof voor baljaponnen.
Tarok, kaartspel met 78 bladen, zevenkoningspel.
Tarpejische rots, de plaats te Rome vanwaar de misda(digers neergestort werden
Tarra, z. Tara.
Tartaan, vrachtschip op de Middellandsche zee.
Tartan, Sehotsebe geruite wollen stof; Sehotsche mantel.
Tartarus, doodenrijk, selrimmenrUk, onderwereld, bel;
(ook :) wijnsteen ; — emeticus, braakwijnsteen.
Tartide, sebijnbeilige, buielielaar, goddelooze fijnman.
Tartuferie, schijnbeiligheid, valsehe vroornlieid.
Tdsse, kopje; drinkseliaaltje.
tatonneeren, rondtasten ; met sebroomaelitige hand schilderen; weifelend, als op den tast handelen.

tatoueeren—Telautograaf
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tatoueeren, de huid met ingeprikte of ingekerfde en beschilderde figuren teekenen.

Tattersall, paardenbeurs, vereenigingsplaats der liefhebhers van wedrennen enz.

Taurus, de Stier (sterrenbeeld des dierenriems).
Tautologie, woordverspilling, woordherhaling, onnoodige
herhaling van bet reeds gezegde ; tautoldgisch, hetzelfde zeggend, geltjkbeduidend, onnoodig herhaald.

taveleeren, bespikkelen, besprenkelen.
Taverne, Taveerne, herberg, wijnhuis, kroeg. (lasting.
Tax, waardebepaling, prijszetting; toekoniend deel; beTaxateur, schatter, prijszetter, waardeerder.
Taxatie, prijs- of waardebepaling ; waardeering ; aanslag.
Tãxe,

vastgestelde prijs. waardebepaling.

taxeeren, schatten, waardeeren, aanslaan; (ook :)beschuldigen, wraken.

Tea, thee.
Teak-, tek- of tiekhout, djatiliout, Indisch tirnmerhout.
Teatotaler, aanhanger en volger van het Teatotalisme,
d. i. de volslagen onthoudiug van alle bedwelmende of
dronkenmakende drunken.

Techniek, kunstleer, leer der kunstregelen, der handgrepen ; kunstbedrevenheid, kunstvaardigheid; kunsttaal;
(regelen.
kunstwoordenleer.

Tdchnicus, kenner en uitoefenaar der uiterlijke kunsttdchnisch, kunst- of handwerkmatig ; volgens de kunsttaal; —e termen, kunstwoorden, eigen bewoordingen
van eene kunst, een handwerk, bedrijf enz.

Technologie, kunstleer, kunst- en handwerksbeschrijving
of geschiedeiris, bedrijfskunde

technolOgisch, kunstbeschrijvend, tot de kunst- of bedrijfsgeschiedenis behoorend.

Technoloog, kenner der kunst- of bedrijfsleer.
Te-Deum, (oneig.) lofzang ; — landamus, U o God, loven
w(j (aanhef eener R. K. hymne).

Teint, kleur, tint, inz. gezielits- of huidskleur.
Tekst, samenhangende bewoordingen van een geschrift,
hoofdgeschiift (in tegenstelling met de noten, aanteekeningen enz.) ; bijbelplaats (inz. als onderwerp eener
preek); de woorden 11 muziek, b;j eene plaat.
Telautograaf, toestel dat het eigen handschrift autographisch op afstanden overbrengt.

53 2Telegraaf—témperen
Telegraat, verschrijver, seintoestel, die in verbazend korten tijd berichten tot op de verste afstanden overbrengt.

Telegrafist, ambtenaar bij de telegraaf.
Telegram, telegraphisch bericht, tijding, die met de
(electro-rnagnetische) telegraaf wordt ontvangen of verzonden.

telegrapheeren, met de telegraaf berichten toezenden.
telegrdphisch tot de telegraphie behoorende; met of van
de telegraaf ; —e dépeche = telegram.
Teleologie, leer van het doel der dingen.
Telepathie, gehemainnige betrekking van ver van elkander verwijderde personen, deels in den droom, deels
in wakenden toestand door verschijningen.

Telephonie, de kunst om op groote afstanden door het
stemgeluid gemeensehap te hebben.

Telephoon, toestel orn geluiden door een electrischen
stroom over te brengen.

telephoneeren, door de telefoon spreken.
Telephonist, beambte der telefoon.
Telescoop, verrekijker, spiegelverrekijker.
telescepisch, alleen door verrekijkers waar te nemen, by.
zekere sterren, telescopische sterren geheeten.
tellurisch, tot de aarde behoorend, aardsch.
Tellurium, werktuig tot aanschouwelijkmaking der aarden maanbeweging.

Tellus, de aarde, godin der aside.
tel maitre, tel valet zoo beer, zoo knecht.
temerair, vermetel, koen, onbezonnen.
Temeriteit, vermetelheid, roekeloosheid.
Tempe, schilderachtig, verrukkelijk oord, lustwarande.
Tempeest, storm ; zeestorm.
Tempel, een aan den godsdienst gewijd gebouw.
Tempelier, ridder eener voormalige geestelijke orde ; onmatig drinker, zuiper.

Temperament, blijvende, doorgaande toestand van het
gevoelvermogen, natuurlijke gemoedstemming, natuuraanleg, natuurneiging.

Temperantia, (sin.) rnatigheid ; (pl.) verzachteude middelen.

Temperatuur, grand van warmte of koude.
temperen, tempereeren, matigen, verzachten ; beperken;
de brosheid aan gietwaren benemen.

tempestatief—Tentamen
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tempestatief, tempestueus, tempestoso, stormachtig;
bulderend, razend en tierend.

tempestief, tijdig, ter rechter of ter bekwamer tijd.
tempestoso, in de muziek : onstuimig.
tempi passati ! vervlogen tijden I dat komt nooit tern!
Tempo, tijd, rechte tijd ; tijdrnaat (in toon- en danskunst);
handgreep ; afgemeten beweging (hg militairen).

temporair, tijdelijk, niet duurzaam.
Tempordlien, wereldlijke inkomsten der geestelijkheid.
tempora mutantur, nos et mutamur in illis, de tijden
veranderen onophoudelijk en wtj met lien.

temporeel, tijdelijk, wereldlijk, aardsch.
Temporisatie, dealing, verschuiving tot geschikter tijd.
temporiseeren, zich naar den tijd, naar de tijdsomstan-

diglieden schikken ; een gunstiger tied afwachten, dralen, talmen.

Temporiseur, dealer, hij die zich naar den tijd voegt.
Temps, tempus, tijd ; tijdvorm van een werkwoord.
Temptatie, temteeren, z Tent—.
temulent, tuimelend, dronken.
Temulentie, roes, dronkenschap.
tendbel, houdbaar, verdedigbaar.
Tenaciteit, vasthoudendheid, halsstarrigheid; vrekkigheid,

knekerigheid ; (ook :) rekbaarheid, taaiheid (der metalen).

Tenancy, pacht, huur ; tenant, huurder, pachter.
Tenant, verdediger, voorvechter ; schildhouder (in 't blatendeeren, spanners ; hedoelen, trachten.
z1°.)
.
Tendentie, strekking, neiging, Hating naar een doeEen
Tender, het aan eeu stoornwagen toegevoegde voertuig

om steenkolen en water aan to voeren ; (ook :) het
vaartuig, dat een linieschip begeleidt tot overbrenging
van bevelen en tijdingen.
Tendenz-roman, roman met een bepaalde artistieke, politieke, godsdienstige of wijsgeerige strekking.
tendineus, peesachtig, van den aard der pezen.
tendre, teeder ; zacht, week.
Tendresse, teederheid, zachtheid.
tenez! daar ! ziedaar ! neem aan !
Tenor, inhoud, diepe middelstem tusschen alt en has.
Tenorist, tenorzanger.
Tensie, spanning, uitrekking ; gespannenheid.
Tentimen, voorloopig onderzoek.
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Tentatie—terrasseeren

Tentdtie, beproeving, verzoeking, bekoring, verleiding.
Tentative, poging, proef.
Tente-abri, schuil- of rusttent in het Oosten.
tenteeren, beproeven; in verzoeking brengen, bekoren.
Tenture, behangsel.
Tenue, bonding, zit (van iemand to paard); wijze waarop
men zich voordoet, bonding ., militaire kleeding, uniform; grande —, groot tenu, parade-uniform; petite
—, klein tenu, dagelijksebe uniform.
Tenuiteit, dunheid, magerheid, tijnbeid ; geringheid.
tenuto, volgebouden (in de nun )
Terceronen, z. onder Quarteronen.
tergiverseeren, uitvluchten zoeken ; dralen.
Term, bewoording, uitdrukking; —en, bewoordingen,
eigen uitdrukkingen van een of ander vak ; redenen,
beweegredenen, gronden.
Termieten, Witte mieren.
Termijn, tijdruimte ; bepaald tijdpunt.
Termindtie, begrenzing; voleinding, uitgang van een woord.
termineeren, beg,rerzen; eindigen, afdoen.
Terminologie, kunsttaal, kunstwoordenschat; leer van de
kunstwoorden eener wetenschap.
terminoldgisch, tot de kunsttaal behoorende, de kunstwoorden betreffende.
Terminus, z. Termijn ; (ook :) einde inz. bet einde en het
begin van een spoorweg ; bet station aldaar.
terminus a quo, tijdperk van hetwelk afgerekend iets
gesebieden moet ; terminus ad quem, tijdperk tot op
hetwelk iets moet plants hebben.
ternair, drievoudig ; drietallig
Terne, drietal bezette en uitgekomen nommers in de getallenloterij,
Terpsichore, de muze van 't citerspel en den dans.
Terra, aarde, land ; terra-cotta, gebrande aarde of klei,
pottenbakkersklei; terra incognita, onbekend land.

Terrain, z. Terrein.
terra levis! de aarde zij u (hun) zacht I
Terris, aardwal ; vlakte of plat op een huis ; voorgrond.
terrasseeren, aarde wallen opwerpen, op den grond werpen, vellen ; neerslachtig Timken, den cooed benemen ;

geterrasseerde muren, door opgeworpen aarde geateunde muren.

Terrein—testamentair
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Terrein, grond, bodem, plek gronds, inz. met betrekking
tot de stelling van troepen.
Terreur, schrik ; de tijd van het schrikbewind in de Fransche revolutie na 1789; — panique, z. panische schrik.
terribel, vreeselijk, ijselijk, ontzettend.
Terrier, dashond.
Terrine, soepschotel, schaal.
Territoir, grondgebied ; territoriaal, het grondgebied betreffend, daartoe behoorend ; territoriaal systeem, stelsel, volgens hetwelk de Kerk, als ceu deel van het gebied des Staats, geheel en al aan dezen onderworpen is ;
territoriaal leger, de, landweer, reserve.
TerritOrium = Territoir; in Amerika (ook territory) gebied
dat Dog niet genoeg inwoners heeft on; een staat to heeten.
Terrorisme, schrikbewind in Frankrijk gedurende de revolut;e (1793—'94).
Terrorist, lid of aanhanger van dat bewind.
Tertia, derde schoolklasse, derde toon van den grondtoon af; derde stootwijze (in 't schermen); (ook :) zestigste gedeelte eener seconde.
tertiair, de derde plaats in eene volgreeks innemende.
têrtium non datur, een derde geval is niet mogelijk d. i.
er is geen middelweg.
Terts, derde toon van een grondtoon af ; interval, bestaande uit twee tonen der toonschaal, tusschen welke
volgens de natuurlijke orde slechts een toon ligt (by.
ut mi, re fa) ; verkleinde —, die, welke slechts 2 halve
tonen bevat (van uit kruis tot mi-bemol) ; kleine —,
die, welk 3 halve tonen bevat (van ut tot mi-bemol);
groote, —, die in halve tonen bevat (van ut tot mi) ;
vergroote —, die 4 halve tonen bevat (van ut tot mi)
kruis).
Terza-rima, gedicht in drieregelige strophen.
Terzerol, zakpistooltje.
Tenet, driegezang, muziek voor 3 stemmen.
Terzine, drieregelige, door de njuiplaatsing verbonden
strophe.
Test, proef, proefeed, de afzwering van den paus in EnTestaceen, schaaldieren. (geland.
Testament, uiterste wil, laatste wilsbepaling; de christehjke godsdienstoorkonden (bijbel).
testamental'', den laatsten wil betreffeud.
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Testateur—Theocratie

Testateur, erfmaker ; Testatrice, erfmaakster.
testeeren, getuigen ; eene erfmaking doer), bij uitersten
Testificatie, betuiging, bekrachtiging. (wil nalaten.
testificeeren, door getuigen bewijzen, getuigen.
Testikels, de teelballen.
Testimenium, getuigenis, getuigschrift.
testis unus, testis nullus, een getuige is geen getuige.
Testudo, schildpad; in de oudheid ook een schermdak bij
belegeringen.

Tete, hoofd; — it —, (gesprek) onder vier oogen, geheime samenkomst ; a — reposee, met beilaardheid of
bezadigdheid, rustig, met bedaard of kalm overleg.

Tetradder, lichaam besloten door 4 geltjkzOdige driehoe(ken.
Tetragonaal-getal, vierkant getal.
Tetragoon, vierhoek.
viervorst,
bebeerscher
van
bet
vierde
gedeelte
Tetrarch,
eens lands.

Teutenen, volksstam der Dude Germanen.
textiel, spinbaar ; —e industrie, bet spinnen en weven.
textueel, woordelijk, juist zooals de tekst heeft.
Textuur, weefsel, verbinding, wijze van aaneenvoeging der
moleculen of samenstellende deelt j es van een lIchaarn.

Thaler, Duitsche zilvermunt, daalder, inz. de Pruisische
thaler --. 1 gl. 80 ct. courant, verdeeld in 24 goede
of in 30 nieuwe zilvergroschen.

Thalia, de mum van bet blijspel.
Thanatos, de dood.
that is the question, dat is het vraagstuk, bet geheim,
daar zit de knoop.

Thaumatologie, de wonderleer, leer van de wonderen.
Thaumaturg, wonderdoener.
Theater, schouwtooneel ; scliouwburg.
Theater-coup, tooneelkunstgreep.
theatraal, tooneelmatig, bedrieglijk.
The dansant, danspartij, bij welke thee wordt toegediend.
Theme, eigenaardig bestanddeel der thee en koffie, caffeine.
TheIsme, het geloof van het bestaan van een God.
Thema, hoofdstelling ; stof, voorstel, opgave tot een opstel ; stuk ter vertaiing (pl. themata).
Themis, godin der gerechtigheid.
Theocratie, godsheerschappij, godsrijk, de staatsvorm, bij
welken God als onmiddellijk regent besehouwd wordt

Theodicaea—Thetiek
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(gelijk weleer bij het Joodsche y olk); heersebappij der
priesters.
Theodicaea, de verdediging, van God, rechtvaardiging van
de goddelijke Voorzienigheid, ondanks bet kwade, dat
er in de wereld is.
Theodoliet, hoogtemeter.
Theognosie, godskennis.
Theogonie, leer van het ontstaan der goden.
Theolog g nt, Theoloog, godgeleerde.
Theologie, godgeleerdheid, religie-leer, wetenschappelijke
voorstelling van den positieven godsdienst nit zijne oorkonden (bet oude en nieuwe testament).
theolOgisch, godgeleerd.
Theorema, zuiver bespiegelend voorstel, leerstelling.
Theoreticus, grondenkenner eener wetensehap.
theoretisch, beschouwend, bespiegelend, niet practisch.
Theorie, verstandsLeschou wing, onderzoek, inzicht; leer
van de grondregels en beginselen eener wetenschap of
kunst, grondenkennis.
Theosophie, gewaande godswijsheid, geestenzienerij en
dweperij. (ter.
Therapeut, geneeskiindige, doctor in de medicijnen, doktherapeutisch, geneeskundig, ziektenkundig, genezend.
Therapeutiek, Therapie, geneeskunst, ziektenleer.
Theridkel, died& geneesmiddel, tegengif tegen den beet
van vergiftige dieren ; Venetiaansche t r i a k e 1, een
zeer samengesteld opium-middel, weleer in gebruik.
Therig ki, opium-eters in bet Oosten.
thermaal, warme bronnen betreffend, daartoe behoorend.
Thermen, warme Baden of bronnen.
Thermidor, de warmtemaand, de 1lde maand van den
Fr.-republ. kalender (22 Jnli-22 Aug.)
Thermo-electriciteit, thermo-magnetisme, electriciteit,
magnetism door warmte opgewekt.
Thermometer, warmtemeter, warmteaanwijzer (die van
11.6aumur is in 80, die van Fahrenheit in 180, die van
Celsius in 100 graden verdeeld).
Thesaurier, schatmeester, penningmeester.
Thesaurus, schat ; groot woordenboek.
Thesis, stelling, inz. een to bewijzen stelling.
Thetiek, verzameling van leerstellingen, inz. geloofsstellingen.
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Thetirg—Timocratie

TheCirg, (gewaande) wonderdoener, toovenaar ; geestenziener; geestenbanner.

Thing, y olks- of gerechtsvergadering ; z. Storthing.
Thora, Joodscbe wetrol.
T horacica, borstmiddelen.
Thorax, borst, borstkas.
thryptisch, verbrekend, verbrijzelend, fijnmakend.
Thule, fahelacbtig eiland in het boogste Noordeu.
Thumb, duim ; Tom —, Klein Duiinpje.
Thyrs, Thyrsus, de met wijngaardloof omwonden staf
der Bacebanten.

Tidre, drievoudige pauselijke kroon.
Tibia, scbeen been.
Tic, verkeerde bebbelijklieid, leelijk aanwendsel, kwade
gewoonte ; — douleureux, zenuwacbtige aangezichtspijn.
Ticket, toegangskaartje, lootje ; stembriefje.
Tide, getij, strooming.
Tidoloog, beoefeiraar van de wetten van bet getij of der
zeestrooraing.,,en. (gen.
tierceeren, tot op een derde verminderen of terugbrenTierceering, vermindering op een derde ; bet betalen van
niet nicer dan een derde gedeelte van de renten der
staatsschuldbrieven.
tidrra, land ; t. calidnte, beet en ongezond kustland in
Sp.-Amerika; t. Fria, koud land op boogtevlakten in
bet binnenland; t. templada, gematigd land.
Tiers-etat, derde stand in Frankrijk (burgers en boeren).

Tigre, z. Groom.
Tilbury, lichte cabriolet niet 2 wielen en deli paard.
Timbre, klok zonder klepel, vandaar : toonschakeering der
stem ; ook : stempel, zegel.

Timbre-poste, postzegel.
Timekeeper, = Chronometer.
timeo Danaos, et dona ferentes, ik wantrouw de Grieken, ook al geven zij geschenken

time is money, tijd is geld.
Times, de tijden ; titel eener eng. courant.
timide, vreesachtig, beschroomd, schuchter.
Timiditeit, schroomvalligbeid, blooheid.
Timocratie, republikeinsche staatsinrirbting, bij welke
een bepaald vermogen zitting en stem in de regeering
verleent, geldregeering.

Timon—Titutomanie
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Timon, mensehenhater, menschenvijand,
timenisch, menschenhatend, wrevelig.
timoroso, bevreesd, schroomvallig.
Tinctuur, verving, kleuring; geestrijk kruidenaftreksel.
Tint, z. Teint; graad van sterkte, dien schilders aan
hunne kleuren geveu zweem, gelijkenis ; tintwijn, tint,
tinto, roode Spaansche wijn, iuz. de beste wijn van
Alicante en die van Rota.
tipsy, dronken.
Tirade, het sleepend verbinden van op- of afgaande noten ; gedachtenvloed, wijdloopige uitweiding of redeneering ; stuk van zekere uitgebreidheid in proza of dickmat, dat een gedeelte van een werk uitmaakt en
doorgaaus over den onderwerp loopt; reeks verzen of
volzinnen, onafgebroken door ieniand voorgedragen.
tirailleeren, met verspreide scherpschutters aantasten ;
wissels keen en weder trekken, om zicli daardoor geld
te verschaffen.
Tirailleurs, scherpschutters, die op verschillende pnnten
verstrooid zijn en den aanval heginnen, zonder door
eenig hepaald commando bestuurd te worden.
Tiran, Tirannie, enz , z. Tyr—.
tire a quatre epingles, zeer netjes, kenrig.
Tirelire, spaarpot; klanknabootsend woord voor het gezang des leeuweriks.
tirer le diable par la queue, den duivel 14 den staart
d. i. de koe 14 de horens vatteu.
Tiret, verbindingsstreepje.
Tiroir, lade, tafellade.
Tisane, Ptisane, gerstewater.
Tisiphone, eene der 3 Furièn.
Titanen, Titans, een godengeslacht, dat eenmaal, volgens
de mythologie, vruchteloos den hemel bestormde;(vandaar:) titans-arbeid, hoogst bezwaarlijk werk.
Titel, opschrift, benaming; rechtsgrond, bet recht, dat
men heeft om iets te bezitten, te eischen enz.
titulair, volgens den titel ; den titel eener waardigheid
hebbende, zonder die werkelijk te bezitten.
Titulatuur, betiteling, voile benaming.
tituleeren, met ambts- of eernatnen voorzien, betitelen.
titulo gratioso, bij wijze van schenking, om niet.
Titulomanie, titelzucht, titelwoede.
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titulo onerose—Tonologie

titulo oneroso, under bezwarende voorwaarden, tegen betaling.

Titus-kop, hoofd met kort gesneden, kroes Naar.
Tivoli, pleiziertuin (naar de stad Tivoli); Tivoli-theater,
zomertheater.

Toast, roost, instelling van een vriendschappelijken dronk
op iemands gezondheid, op bet welgelukken eener onderneming enz.; (ook geroosterd broodje bij de thee.
Tobacco, tabak.
to be or no to be, zijn of Diet zijn, levensvraag.
Toboggan, snort van slede om van een bevroren of besneeuwden beuvel of te glijden.
Toendra, met mos begroeide vlakte in Noordelijk Rusland en Siberiè.
Toewan, beer, meester, gebieder ; — bestir, de groote
beer, inz. de gouvernenr-generaal.
Toga, tong, snort van mans-_, vermantel, anibtsdracht der
overheids- en gereebtspersonen, ook van predikanten,
lange gesloten priesterrok.
Toilet, kapsel ; kaptafel ; kapdoos, sieraad, opsebik ; zijn
— maken, rich netjes aankleeden, opsebikken.
Toise, vadeni, Fransebe lengternaat van 6 voet.
Toison d'or, gulden vlies.
Tokayer, de beste soort van Tlongaarschen w ijn.
Tokologie, geboorteleer, verlosk node.
middelmatig.
tolerabel, verdraaglijk,
tolerant, verdraagzaam, inz. in zake van godsdienst.
Tolerantie, verdraagzaambeid.
tolereeren, verdragen, dulden, toelaten.
Tomahawk, strijdbiji der Indianen.
Tomaat, Tomato, paradijsappel, liefdesappel.
Tombak, geel koper.
Tombe, grafzerk ; grafstede ; praalgraf. (te spelen.
Tombola, zeker loterijspel, dat men op tooneelen pleegt
Tome, Temus, deel, boekdeel.
Tunica, Spaansche snuif, vermengd met fijngewreven toncaboontjes of de vrucht van den Amerikaansehen toncaboom.
Tunica, tOnische middelen, zenuwversterkende middelen.
Tonnage, tonnelast, de gansche scheepsiading; opbrengst
daarvan naar bet tongehalte, tonnegeld.
Tonologie, tonenleer.

Tonometer—Touage
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Tonometer, klankmeter.
tonsureeren, den scliedel of de kruin scheren.
Tonsuur, kruinschering der priesters.
Tontine, lijfrenten-genootschap (naar den uitvinder T o n t i),
aangroeiende ltfrenten, waarbij het kapitaal door een
geheel gezelschap geleverd wordt, maar de renten naar
verhouding des ouderdoms betaald worden. Bij het afsterven van een lid vervait diens kapitaal aan bet geTool, werktuig, gereedschap.
(zelschap.
Topaas, edelsteen, meestal van vuurgele kleur.
plaatseltjke
of
iiitwendige
geneesmiddelen.
Topica,
Topiek, plaats- of vakaanwijzing; leer van de bewijsplaatsen ; wow dop y olgingsleer.
(Topica.
tepisch, plaatselijk, de plaats betreffend; —e middelen =
Topograaf, plaatsbeschrij vers, Topographie, plaatsbeschrijving. topographisch, plaatsbeschrij vend.
topsy-turvy, onderstboven, averechts.
Toreador, de stierbevechter te paard (in Spanje).
Torero, dierbevechter te voet (in Spanje).
Tormentatie, kwelling, fopperij.
tormenteeren, kwellen, plagen, folteren, pijnigen.
Tornado, hevige wervelwind, orkaan (tijdens het regenseizoen in de keerkringslanden).
Tornister, soldatenransel.

Tornooi z. Tournooi.
Torpedo, onderzeesche helsche machine, nqn onder water.
torqueeren, draaien ; martelen, folteren, punigen.
Torse, Torso, Tors, romp van een vermiukt standbeeld.
Tersie, het wringen, ineendraaien ; gedraaidheid.
Tortoise, tortue, schildpad.
tortueus, vol krommingen, verwrongen.
tortureeren, folteren, pijnigen ; beangstigen, kwellen.
Tortuur, loitering; pijnbank.
Tory, naam der hofpartij, der aristocraten of koningsgezinden in Engeland ; behoudsmannen (vgl. Whig).
totaal, geheel, ten voile.
Totalisator, Totalisateur, lijst der gezamenlijke weddenschappen (hij wedrennen).

Totaliteit, gezarnenlijkheid, geheel.
toi.dliter, geheel en al, ganschelijk.
Touage, stoomsleepvaart langs een ketting ; toueur, stoonisleepboot, die langs een ketting of draad. loopt.
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touchent, roerend, aandoenlijk, trefFend.
Touche, aanraking; penseelstreek; orgeltoets. (digen.
toucheeren, aanraken ; roeren, treffen ; aantasten, beleetoujours, altijd.
toupeeren, krullen, eene haarkuif maken.
Toupdt, knit*, opgezet voorboofdliaar.
Tour, omvang ; uitstapje, reisje; beurt, rondgang ;
werk; valsch haarvlechtsel; tour-A-tour, Treurtehugs ; -- de baton, handgreep, ganwigheid. ongeoorloofd winstbejag in ambtsbediening ;— de force, kr achtzet, stoute, gewaagde daad.
Tourist, tot uitspanning rondreizend persoon.
TourmentAtie, tourmenteeren, z. Torm—.
Tournee, rondreis.
tourneeren, draaien, wenden.
tourne y casaque, zijn rok omkeeren, d. i. van partij veranderen.
Tourniquet, draaikruis zan een voetpad of ingaug.
Tournooi, Tornooi, ridderkarup, krijgs- of ridderspel,
steekspel.
Tourniire, wending, geschiktste wijze van voordracbt ;
bonding, gestalte; bevalligherd ; strook stijve stof enz.
ter opbolling van het vrouwenkleed aan de heupen en
lenden.
Tout, alles, bet gebeel ; — au plus, op zjn hoogst, op
zijn nicest; — vous, geheel de uwe, uw oprechte,
toegenegen vriend of dienaar; — comme chez nous,
joist zooals bij
— de suite, zoo dadeltjk, oogenblikkehjk.
Towage, Towing, sleepvaart op rivieren ; towboat, sleepTOwer, toren, versterkt kasteel in Londen. (boot.
Town, stad.
Toxicologie, leer der vergiften.
Toynbee-vereeniging, Toynbee-werk, vereeniging om door
persoonhjk verkeer der weer ontwikkeldeu met de lagere
klassen deze laatste to verheffen.
Toy-terrier, soort kleine dashond.
tracasseeren, plagen, kwellen, ontrusten.
Tracasserie, plagenj, booze streek.
Trace, teekening, plan, schets ; de afgebakende
traceeren, afteekenen, schetsen, ontwerpen.
Tracheotomie, suede in de luchtpijp.
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Tractaat, verdrag, overeenkomst.
tractAbel, handelbaar, gedwee. (bejegenen.
tracteeren, (jets) behandelen ; (iemand) goed of kwaad
Tuactie, het trekker (inz. door loconaotieven).
Trade, bandel; trade-union, vakvereeniging van werklieden.

Traditie, overbrenging; bij monde overgeleverd bericht.
traditioneel, door overlevering voortgeplaut.
traduceeren, ovcrzetteu, vertalen.
TradUctie, overbrenging, overlevering aan een gerecht.
Trafiek, handel, inz. met zelfvervaardigde fabrikaten;
koopinansbedrijf, Tiering.

Trafikant, handelaar in zelfbewerkte voorwerpen.
trafikeeren, koopinanscliap of nering drijven.
Tragedie, treurspel; treurig voorval.
tragi-cornisch, treurig-vroolijk.
TrAgicus, treurspeldichter.
tragisch, treurig, droevig; treurspelachtig.
Train, Trein, gevolg, gezamenlijk geschut van een leger,
legertros; reeks van wagens op de spoorwegen ; gewone loop der dingen; train-éclair, bliksemtrein.
Trainard, Traineur, achterblijver (bij een leger).
traineeren, sleepen, trekken ; op de lange baan schuiven,
vertragen; sleepen, tahnen of dralen.

trainen, zich oefenen en harden ma bij wedrennen een
training, ocfening, africhting. (goed figuur to maken.
Traineur, africhter, berijder van paarden.
traitabel, handelaar.
Traite, z. Tratte.
Traiteur, gaarkok; ordinaris- of opentafelhouder.
(sclirift.
Traject, overvaart, overtocht ; veer.
Traktaatje, kleine verhandeling, inz. kort godsdienstig geTraktdnt, onthaler, gastheer, betaler der feestpartij.
Traktánte, onthaalster, gastvrouw.
TraktAtie, onthaal; sniulpartij ; lekkernib versnapering.
Traktement, hezoldiging, wedde, soldij ; (ook :)
Traktatie.

Tram, z. Tramway.
Tramontãne, de noordenwind in Italie; de noordster ; de
noordpool; de tramontanen verliezen, in verwarring
geraken, het spoor bijster raken, de kluts kwijt zOt.

Tramway, spoorweg met vlakke rails, straatspoorweg
met licht materieel ; patti•denspoorweg.
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tranchänt, scherp, snijdend ; bits, vinnig.
Trancheeen, loopgraven (bij belegeringen). (ontleden.
trancheeren, sngden, aan stukken snijden ; voorsnijden,
Trancheermes, voorsnijmes.
Trancheur, voorsnijder.
tranquille, gerust, bedaard ; gelaten.
Tranquilliteit, rust, bedaardheid; gelatenheid.
trans, aan gene zijde, over (in samenstellingen met namen
van waterer, bergen).

Transdctie, vereffening, minnelijke schikking, vergelijk.
transalpijnsch, aan gene zijde der Alpen ; (ook :) = ultramontaan.
transatiantisch, aan gene zijde van den Atlantischen
Oceaan.

Transcendant, zeer uitmuntend in zijne soort.
transcendentaal, bovenzinnelijk.
Transcript, overgeschreven stuk.
trAnseat, dat ga voorbtj, zij vergeten.
transfereeren, overdragen, verplaatsen ; op een ander overdrageu (bv. den eigendom, de bezitting).

TransfigurAtie, gedaanteverandering; verheerlijking van
Christus op den berg Tabor.

transfigureeren, van gedaante veranderen, vervormen.
TransformAtie, vervorniing, herschepping.
transformeeren, omvormen, een anderen vorm geven.
Transgressie, overstapping; overtreding eener wet.
transigeeren, tot stand brengen ; een vergelijk treffen,
tot eene minnelijke schikking komen.

transiteeren, doorgaan, doorgevoerd worden (van waren).
Transitie, overgang van 't eene onderwerp op 't andere,
of van den eenen toon in den anderen ; doorvoer.

transitief, transitoir, overgaand op een ander.
Transito, doorvoer van waren; Transito-handel, haudel
met doorvoergoederen.

Translaat, z. Translatie. Translateur, vertaler.
Translatie, vertaling, ovetdracht (van een recht).
transleithaansch, aan gene zijde der Leitha, d. i. tot de
niet-Duitsche kroonlanden van Oostenrijk behoorende,

Translocdtie, plaatsveraudering, overbrenging.
Transluciditeit, doorschij nendheicl.
translunarisch, bovenmaansch.
transmarijn, o verzeeseh.
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Transmigratie, verhuizing, landverhuizing ; zielsverhuitransmissibel, overzendbaar, over te brengen. (zing.
Transmissie, overzending, overdraging.
transmutdbel, voor verandering vatbaar, veranderlijk.
Transmutabiliteit, veranderlijkheid.
Transmutdtie, verandering.
transmuteeren, veranderen.
transoceanisch, aan gene zijde des oceaans gelegen.
transpadaansch, aan gene zijde van den Po.
Transparant, doorschijnbeeld ; lijnenblad (dienende om
recht te schrijven).

transparent : transparent, doorschijnend.
Transparêntie, doorschijneudheid.
TransplantAtie, overplanting ; verplaatsing.
transpianteeren, overplanten ; verplaatsen.
transponeeren, overzetten, een muziekstuk in een andere
toonsoort omzetten.

Transport, vervoer, bet vervoeren, overvoeren ; verzending; vervoerloon, vrachtgeld, vracht ; overdracht (van
eigendom); overdraging van een post op een andere rekening, van de slotsom eener bladzOe op eene andere ;
(ook :) driftvervoering.
transportdbel, vervoerbaar ; overdraagbaar (van sehulden en de verbintenissen.

TransportAtie = Deportatie.
transporteeren, vervoeren ; overvoeren ; overdragen (by.
de som der rekenposten van het eene blad op een ander).

Transporteur, hoek- of graadmeter. [deren toon.
Transpositie, verzetting, om- of overzetting (in een antransrhenaansch, overrijnsch, aan gene zijde van den Rijn.
Transscriptie, overschrijving ; overbrenging (bv. van een
zangstuk voor piano).

Transspirdtie, uitwaseming ; uitdamping.
transspireeren, uitwasemen (door de huidporien); ruchtbaar worden, uitlekken.

Transsubstantidtie, overgang van de eene zelfstandigheid
in de andere; inz. verandering van het brood en den,
wijn in het lichaam en bloed van Christus in het sacrament des altaars, volgens Katholiek dogma.
Transsuddtie, doorzweeting.
transsudeeren, doorzweeten.

transversaal, dwars, overdwars.
TWAALVDE MUM
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Transversilen, ztjverwanten. (zijden.
Trapezium, ongelijkzijdige vierhoek, met twee evenwijdige
Trapper, Noord-Amerikaansch wild- en Re)singer, inc. op
bevers en otters.
Trappist, lid der orde van la Trappe (de gestrengste der
geestelijke orden).
traqueeren, eene drtif- of klopjacht houden, drijven.
Trassaat, de betrokkene (van een wissel).
Trassant, trekker (van een wissel).
trasseeren, trekken, een wissel afgeven.
Trastevere, het aan gene zijde des Tibers oostwaarts liggentle Romeinsche gebied.
Tratte of Traite, getrokken wissel.
Traumatica, wondmiddelen.
(afmatten.
travailleeren, arbeiden (inz. met inspanning); kwellen,
Traverse, Travers, dwarslijn, dwarsgang, dwars ingelegde
borstwering; verhindering, wederwaardigheid.
traverseeren, dwars doorgaan ; dwarssprongen maken.
travesteeren, verkleeden ; belachelijk of koddig inkleeden ; ernstige voorwerpen in schertsende bewoordingen
voorstellen.
Travesteering, verkleeding; lachwekkende inkleeding.
Travestle, lachwekkende of schertsende omsehrijving of
inkleeding, inz. van een gedicht, waarbij de vorm zoodanig veranderd wordt, dat hetgeen eerst ernstig was,
nu lachwekkend is geworden.
TrawCnt, begeleider, Itjfwacht; bijplaneet, maan.
Trawl, grondnet, sleepnet, kor,
Tree, boom.
Tittle, klaveren (op de speelkaarten).
Treillis, traliewerk, tralievormig latwerk.
Trein, z. Train.
Trema, deelteeken (twee punten op een kliukletter).
tremando, tremolando, bevend, sidderend, trillend.
Tremblant, Tremulant, triltoon, siddertoon, triller.
tremuleeren, trillen, inz. van stem of toon.
Trente et quarante, zeker hazardspel met kaarten.
Trente-un, trente-et-un, een-en-dertig (zeker kaartspel).
Trepaan, schedelboor, panboor.
trepaneeren, de hersenpan doorboren.
(Indianen geboren.
Trepied, drievoet.
Tresalven, kinderen uit de vermenging van Mestiezen en
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tres faciunt collegium, drie maken een college, drie kunnen uitspraak doen.
Tresor, Trezoor, schat ; scliatbaar.
Tresse, good- of zilverboordsel ; haarvlecht.
Tillie, wapenstilstand; — de compliments, maak geen
Trezoor, z. Tresor. (complimenten.
Trezorie, Trezorerie, schatkamer.
Trezorier, schatmeester, rentmeester. (sonen.
Triide, Trias, drietal, drieheid ; verzameling van 3 perTriage, uitlezing, het schiften.
Triakel, z. Theriakel.
Trial, onderzoek, gerechtelijk verhoor ; proef, beproeving.
Triangel, driehoek ; driehoekig stalen slaginstrument in
de Turksche muziek. (getallen.
triangu lair, driehoekig; triangulaire getallen, z. trigonaaltrianguleeren, metingen door driehoeken verrichten.
Trianon, paviljoen, alleenstaand gebouw in een park (near
het slot bij Versailles).
Triarchie, drieheerschappij, driemanschap.
Trias, z. Triade.
tribueeren, toekennen, toe6genen ; schatting betalen.
Tribulitie, beangstiging, angst : wederwaardigheid, ongeval.
Tribunaal, rechterstoel, gerechtshof, rechtbank.
Tribune, spreekgestoelte ; verheven pleats voor het yolk
in vergaderzalen ; galerij in de kerken.
tributair, schatplichtig.
Tribuun, gemeensman bij de oude Roneinen, hoofd eener
Tribus, of volksafdeeling.
Tribuut, opbrengst, belasting, cijns.
Trichinen, haarwormen, zeer kleine wormpjes of maden,
die in het vleesch van sommige zoogdieren, inz. der varkens leven; menscheu die zulk varkensvleesch (o n g ek o o k t) eten sterven onder de bitterste smarten.
Trick, slag of trek (in 't kaartspel) ; trek, kunstgreep.
tricolor, driekleurig. Tricolor, de driekleurige amarant ;
(ook :) de Fransche vaan.
Tricot,.gebreid werk,
Trictrac, Italiaansch spel, tussehen twee personen op een
bord, met dobbelsteenen, triktrakspel, bakspel.
Tricycle, driewieler, driewielige velocipede.
Tridens, trident, drietand.
Trlduum, tijd van drie dagen ; inz. driedaagsche boetettjd

54gtriennaal—triumfânt
bij de Katholieken, bestaande in biechten enz , aalmoezen geveu, aanboudend kerkgaan, en geleid door
paters Redemptoristen.
triennaal, driejarig.
Triennium, tijdvak van 3 jaar.
triest, triestig, z. triste.
Trifdlium, drieblad, klaver.
trigonaal, trigenisch, drielioekig; trigonaal-getallen, driehoekige getallen (ale : 1, 3, 6, 10, 15 enz.)
Trigonometrie, driehoeksmeting.
Trigdnum, Trigoon, driehoek. (den derden rang.
Trillioen, duizendmaal duizend billioenen, millioen van
Trilogie, drieheid ; deeling in drieen.
Trimester, drie maanden, vierendeel jaars.
Trimoerti, drieeenheid der Indiers.
Trinitariers, Trinitdrissen, drieeenheidsbelijders.
Triniteit, drieeenheid.
trindmisch, drieledig, drievoudig. (van vrienden.
Trio, driespel, driestemmig muziekstuk ; klaverblad, trits
Triole, triool, drie verbonden noten, die de waarde van
twee van het gelijke teeken hebben.
Triomf, enz., z. Triumf enz.
grauwgele, magere en droge steensoort, die men
tot polijsten gebruikt. (voudig verbond.
tripe!, triple, drievoudig, drieledig. Triple-alliantie, drietripleeren, verdrievoudigen.
Tripliciteit, drievoudigheid. (dupliek.
Tripliek, beantwoording van het tweede verweerschrift of
Triplum, het drievoudige.
Tripot, danshuis, speelhuis, krot.
tripoteeren, knoeien, konkelen.
triste, triest, triestig, treurig, droefgeestig, bedroefd.
Tritheisme, driegoderij, geloof aan drie goden.
Tritons, zoon en begeleider van Neptunus ; Tritons, lagere zeegoden.
Trits, drietal (trio).
Triturdtie, fijnmaking, fijnwrijving enz.; het vermalen der
spijzen tusschen de tanden. tritureeren, fijnwrijven,
fljnstooten enz.; vermalen. [feeren.
Triumf, Triomf, overwinning ; zegefeest (z. ook triumtriumfdnt, triumfantelijk, triumfeerend, zegepralende; jui.chend.
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triumfeeren, zegepralen; juiehen • (bij de oude Romeinen .) een t r i u m f of zegepralenden intoeht 'louden.

Triumvir, drieman. Triumviraat, driemanscliap.
Trivialiteit, platheid; onbeduidendheid, nietswaardigheid.
Trocadêro, tentoonstellingspaleis te Passy bij Parijs.
Trocart, Troisquarts, Troquart, driesnijdende wondhee. lersnaald tot aftapping van water enz.

Trochaeus, versvoet met een Lange en een korte syllabe.
Troep, z. Troupe.
Troglodieten, liol-, en spelonkbewoners • (ook ;) mijnwerkers.
Troika, Russ. driespan, wagen of slede met 3 paarden.
Troisquarts, z..Trocart.
Trojaansche (het) paard inhalen, zelf zijn vijand of zijn
verderf binnenvoeren.

Trombe, trompet; (00k .) typhon (z. ald.)
Trombone, bazuin.
Trenie, aangezieht, gelaat; (pop) bakkes.
tronqueeren, afstompeu, verminken, besnoeien.
Trope, TrOpus, oneigenlijke, figuurlijke uitdrukking; redefiguur, redesieraad.

Tropee, (niet Trophee of Trofee), zegeteeken.
TrOpen, zonnekeerpunten.
TrOpici, (sing. TrOpicus), keerkringen; tropicus cancri,
kreefs- of noorderkeerkring; t. capricOrni, steenboksof zuiderkeerkring.

trOpisch, oneigenlijk, beeldsprakig; (ook;) tot de keerkrijgslanden behoorend, daar te vinden.
troppo, te vol, al te zeer ; non t., niet al te.

Troquart, z. Trocart.
troqueeren, ruilen, ruilhandel drijven.
Tros, hoop, menigte; zware bagage van een Leger; krijgspakkage.

trotteeren, draven.
Trottoir, opgehoogde steenweg of voetpad van steenen
langs de huizen, langs brug-gen en kaden.

Trotibadbur, middeleeuwsche minnezanger.
Trouble, wanorde, verwarring; volksopstand.
troubleeren, troebel maken, verontrusten, storen.
Trou.madame, zeker kamerspel met 13 ivoren balletjes.
Troupe, Troep, hoop, menigte; (ook:) rondreizend gezelschap tooneelspelers.

Trousseau, uitzet van een braid,
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Trout, forel.
Trouvaille, vond, vondst.
Trouvdre, Trouvdrre, Trovatdre, Noord-Fransche minstreel of minnedichter in de middeleeuwen.

Truc, kunstgreep, geheim van een handwerk ; list, vond,
streek ; toestel voor tooneelveranderingen.

Truckstelsel, het ruilstelsel, waardoor arbeiders niet het
loon in geld, maar in waren ontvangen.
TruIsme, algemeen erkende waarheid, gemeenplaats.
Trumeau, wandruimte, tusschen 2 vensters; penantspiegel.
Trust, combinatie van kooplieden of fabrikanten, die niet
met elkander concurreeren* en dus een monopolie maken om de prijzen op te drijven.
Trustee, gevolmachtigde, voogd.
Tsjdrda, alleenstaande herberg in de vlakten van Hongaqe.
Tjardak, open en op 4 pilaren rustende kamer op een
Oostersch (Turksch) dak.
Oa res igitur, uw belang staat op het spel.
Tuba, buis ; trompet.
Tubercule, knobbel, bult.
TuberculOse, longknobbelziekte, longtering.,
tuberculeus, knobbelig.
tubereus, knobbelig, bultig; row.
Tuberoos, O.-Indische herfsthyacint.
Tuberositeit, knobbeligheid, bultigheid; buil; gezwel.
(te Parijs.
Tubus, Buis; kijker, verrekijker.
Tuilerieen, beroemd (koninklijk) paleis en openbare tuin
Tillband, Turksch hoofddeksel ; (ook.) tulbandvormig ge(bak.
%lie of Title, netvormig gazen weefsel.
Tumor, gezwel.
oude
graven
of
grafsteden.
Tumulus, pl. Tumuli,
Tumult, opschudding, oploop, oproer, alarm.
Tumultuánt, onrustmaker, rustverstoorder.
tumultueeren, opschudding verwekken.
Tun, ton, vat.
TUnica, Oud-Romeinsch onderkleed ; (ook;) overkleed der
R. K. diakens en subdiakens (z. Dalmatica); (ook :)
kort vrouwenoverkleed. (Londen.
Tunnel, onderaardsche weg, inz. die onder de Theems te
Tu quoquo I ook a I
Turbatie, verwarring, stoornis.
turbeeren, verontrusten, beroeren, verwarren, storen.
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Turbine, schroefvormig waterrad.
turbulent, woelig, oprustig, onstuimig.
Turbulentie, onrustigheid, onstuimigheid.
Turco's, Fransche troepen in Turksche dracht.
Turf, renbaan ; wedrennen en al wat daarmee in verband
Turkey, kalkoen. (staat.
Turkoois, ondoorzichtige blauwgroene edelsteen; tand(steen.
Turlupindde, laffe grap of woordspeling.
Turn-out, werkstaking, s t r i k e.
Turtle, schildpad ; tortelduif; t. soup schildpadsoep.
(beschermend.
Tusculanum, rustig buitenverblijf.
tutelair, als voogd handelend; tot de voogdij behoorend;
Tuteur, Tutor, voogd, beschernier.
tutoyeeren, met jij en jou aanspreken.
Tutti, epel of zang van alien te gelijk ; — quanti, enz.
de geheele bent, — klrek ; — frutti, allei Lei.
Twist, Engelsch machinaal katoengaren ; (ook :) drank uit
brandewijn, bier en eieren.
Tympaan, ouderwetsche handtrommel, hakkebord; tromrnelvlies in 't oor ; vierkant raam eener gewone drukpers, waartegen het te bedrukken vel wordt gelegd.
Type, z Typus.
Type-writer, schrigmachine.
Typhomanie, ijlhoofdigheid met verdooving.
Typhon, heete, verderfelijke zuidenwind, meestal een orkaanachtige wervelwind.
Typhus, gevoelloosheidi aanstekende koorts met verdooving, inz. zenuwkoorts.
typisch, voorbeeldelijk ; op bepaalde tijden wederkeerend.
Typograaf, boekdrukker. Typographic, boekdrukkunst.
typographisch, tot de boekdrukkunst behoorend.
Typometr!e, landkaartendruk, kunst om landkaarten als
boeken te zetten en te drukken.
Typotheet, letterzetter, zetter.
Typus, Type, afdruk; voorbeeld ; gietvorm ; gegoten drukletter ; regelmatige wederkeer eener ziekte of koorts.
(en strengheid.
Tyran, heerscher ; dwingeland.
Tyrannie, dwingelaudij ; wreedheid, willekeurige hardheid.
tyrinnisch, tyranniek, ale een dwingeland, wreed.
tyranniseeren, als een dwingeland regeeren; hard, wreed
of willekeurig handelen.
Tyrolienne, Tyrooische zang of dans.
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U.—ultramontaan

U.
U.1. D. = utriusque juris (lector, doctor der beide rechten.
u. s. = ut supra, als boven.
ult. = Ultimo, op den laatsten dag (der maand).
Uberteit, vruchtbaarheid, vollieid, overvloed.
ubi bene, fbi pdtria, waar 't mij wel gaat, daar is n4n
vaderland.

Ubiqultdrisen of Ubiquisten, Luth. belijders van de alom-

tegenwoordigheid des tichaams van Christus in het brood
des Avondmaals.
Ubiquiteit, het overal-zijn, de overaltegenwoordigheid.
udograaf, udometer, toestellen one den regenval to bepalen.
Ukase, bevel van den Russischen keizer, kabinets-order.
Ulaan, Poolsch lancier.
Ulcerdtie, verettering, zwering ; (fig.) verbittering.
ulcereeren, zweren, etteren.
ulcereus, etterig; vol zweren.
U'Iema's, rechtsgeleerde en geestelijken bij de Tnrken.
U'level, (it. olivella), (eig. een oltjfje) hekende lekkernij,
doorgaans in een papiertje gewikkeld.
Ulster, wijde en large overjas.
Ultima ratio, laatste grond, — toevlucht.
Ultimatum, laatste verklaring, laatste voorslag bij een
onderhandeling of vergelijk ; slotzin, slot- of eindwoord.
Ultimo, op den laatsten dag der maand (b y . ulto Febr.,
op den laatsten Februari) ; ultimus, laatste.
Ultra, aan gene zijde, over; vender; verregaand, overdreven.
Ul'tra's, overdrijvers, overspannen menschen, die uit hartstocht en vooroordeel geen maat houden ; (vandaar :)

ultra-liberalen, ultra-royalisten, ultra-revolutionnairen, enz.
Ultramarijn, bergblauw, hemelsblauw (overzee-kleur).
ultramontaan, ultramontaansch, eig. aan gene zijde van
't gebergte, inz. van de Alpen ; (vandaar :) overeenkomstig met den geest en de grondstellingen van bet
pausdom.

Ultramontanen—United States
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Ultramontdnen, belijders der leer van 's pausen onfeilbaarheid en voorstanders van zijn oppergezag in Kerken Staatsleer.
Ultramontanisme, leer en toepassing van het stelsel der
algemeene pauselijke oppermacht in Kerk en Staat.
ultra-select, boogst elegant, piekfijn.
Umber, Umberaarde, donkerbruine aardverf.
una Gorda, op eerie snaar to spelen.
(en gezindheden.
unaniem, eenstemmig, eensgezind.
Unanimiteit, eenparigheid, overeenstemming in gevoelens
unciale letters, (bij boekdrukkers) groote beginletters.
Uncle Sam, z. onder Sam.
Unctie, zalving.
Underground-railway, onderaardsche spoorweg.
Underwriter, (eig. onderteekenaar) verzekeraar, assuradeur.
Undine, vrouwelijke watergeest.
Unduldtie, golfsgewijze beweging, golving,
(melen.
unduleeren, zich golfsgewijze bewegen, dobberen, schomUnguentum, zalf, een met vet bereid geneesmiddel.
U'nguibus et rOstro, met hand en tand.
uni, gelijk, effen, glad, eenvoudig ; eenkleurig.
Unicum, iets eenigs in zijn soort.
U'nie, vereeniging; eendracht; kerk-, geloofs- of statenvereeniging, inz. de Vereenigde Staten van N.-Amerika.
uniek (fr. unique), eenig, alleen in zijne soort ; wonderlijk.
unieeren, vereenigen.
uniform, eenvormig, gelijkvormig.
Uniform. kqgsmans-dienstkleeding.
Uniformiteit, gelijkvormigheid, overeenstemming.
Unigenitus, eeniggeborene (Zoon Gods); de bulle Unigenitus, eene bul, door paus Clemens XI. in 1713 tegen
de bisschoppelijke clerezie of Jansenisten uitgevaardigd.
unilateraal, eenzijdig, (bv. zulk een verdrag).
Unionist, ineenstnelter van godsdienstige gezindheden,
aanhanger der unie; inz. in Engeland : liberaal tegenstander van Iersche home-rule.
unionistisch, vereenigend, naar eenheid strevend.
unique, z. uniek.
unisOno, gelijkluidend, van gelijken zin.
Unitdrius, Unitarier, eenheidsbelijder, hij die slechts een
persoon in de godheid aanneemt.
United States, Vereenigde Staten,
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Uniteit—urineeren

Uniteit, elk ding op rich zelf; eenheid; eendracht; gelijkvormigheid; (ook :) de broedergemeente der Hem-

unitis viribus, met vereende krachten. (hutters.
Univilven, eenschaiige schaaldieren.
Universaliteit, algemeenheid.
universaal, universeel, het geheel betreffend ; aan alien
gemeen, zonder uitzondering, universeele erfgenaam,
eenig, uitsluitend erfgenaam. Universalia, algemeene
voorwerpen.

Universiteit, gezamenlijkheid; hoogeschool voor alle faculteiten, ook (minder goed) academie geheeten.

University-extension, populaire lezingen en. voordrachten
over wetenacliap en kunst door professoren, popularisatie van hoover onderwijs.

Universum, heelal, wereldgebouw.
Ono inimo, eensgezind, eenparig.
Ono contextu, onafgebroken.
Ono ore, uit den mond, eenstemmig.
un poco, een weinig.
unum et idem, een en hetzelfde.
upper tens, de ailerrijksten, de millionnairs.
Upstart, parvenu, gelukakind.
up-to-date, op de hoogte van den tijd, ultra-modern.
Urania, de hemelsche, de muze der sterrenkunde.
Uranographie, hemelbeschrijving, beschrijving des ster(renhemels.
U ran olog le, hemelkunde.
Uranoscoop, hemel-, sterrenkijker.
Uranoscopie, hemelbeachouwing, hemelwaarneming.
Uranometrie, hemelmeting.
Uranus, oudste der goden ; naam eener planeet.
Uriri, pijlvergif der Indianen.
urbaan, steedsch ; wellevend, beleefd, hupsch.
Urbaniteit, steedsehe beschaving, welgemanierdheid.
U'rbi et erbi, aan stad en wereld.
urgeeren, drijven, dringen, dwingen.
urgent, dringend, geen uitstel gedoogend.
Urgentie, dringende nood, nooddrang.

Uriaa-brief, een voor den overbrenger gevaarltk, verderfeltk schrijven (gelijk dat van koning David aan Joab).

Urinaal, pisglas, pisflesch.
Urine, pis.
urineeren, zijn water loozen, wateren, pissen.

Urne—UtOpla
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Urns, waterkruik ; aschkruik, lijkbus, stembus.
Urotith, pissteen,
Urologie, pisleer.
Uromantie, piswichelarij, piskijkerij.
Uroskoop, pisbeschouwer, piskijker.
Urphdda, Urphede, Urfehde, zoeneed (bij de oude Duitschers de beeedigde verklaring geen wraak te zullen
nemen).
Urselienen, leden eener nonnenorde, die zich met de opvoeding van jonge meisjes en met de verpleging van
zieken bezighoudt.
Urticitie, geeseling met netels.
Usage, Usince, Usintie, gebruik, gewoonte ; handelsgegebruik, gewoonterecht.
U'so of Usince, wisselgebruik, gewone betalingstermijn,
g ene maand zicht ; Uso-wissel, wissel, welks vervaltijd
a uso, bepaald is.
usque ad nauseam, tot misselijk wordens toe.
Ustieapile, verkrijging door verjaringsrecht.
usueet, in gebruik, naar de gewoonte, gebruikelijk.
Usufructuarius, vruclitbruiker, vruchttrekker.
Usufructus, Usufruit, vruchtgebruik, vruchttrekking van
eens anders eigendom, lijftocht.
UsOre, (weleer eenvoudig rente, interest, nu;) woeker,
woekergeld, woekerwinst, woekerrente.
Usurpateur, overweldiger, onrechtmatig bezituemer.
Usurpitie,wederrechtelijke bezitneming; onrechtmatig bezit.
usurpatoir, wederrechtelijk, overweldigend.
usurpeeren, op eene wederrechtelijke wijze iets meester
worden, overweldigen.
Utensilien, bruikbaar gereedschap, werktuigen.
Uterini, kinderen van eene moeder.
Uteroscopie, onderzoek van de baarmoeder.
U'terus, baarmoeder.
Utile dOlci, het aangename aan het nuttige (paren).
Utilisitie, tennuttemaking, aanwending.
utiliseeren, te nutte maken, gebruiken.
Utiliteit, bruikbaarheid, nuttigheid, voordeeligheid.
uti possidetis, zooals gij bezit (formule om den oogenblikkelijken toestand van twee oorlogvoerende partijen
te beteekenen).
Utopia, een gelukkig land, dat niet aanwezig, is, een zoo-
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utOpisch—vaccinogene

genaamd Luilekkerland. (De uitdrukking is ontleend
aan den roman van Thomas Morns „Utopia").
utepisch, utopiaansch, nergensbuizig, ingebeeld.
Utopist, nergensthuis, Luilekkerlander ; staatkundige, die
rich met onuitvoerbare verbeteringsplannen bezighoudt.
Utraquisten, partij der Hussieten, die het genot des
Avondmaals onder beiderlei gestalten (sub utraque forma)
verlangde.
ut retro, gelijk op de voorgaande bludzNe, als achter.
utriusque, van beide ; u. juris doctor, doctor in de beide
(d. i. het Kanonieke en bet Romeinsche) rechten.
ut supra, als boven, gelijk vooraf.
Uxor, echtgenoote, gade.

V.
V. als Romeinsch getal = vijf.
v. = verte, keer om (bet blad).

V. D. M. --,--. verbi divini minister, dienaar van 't goddelijk
V. M. (in almanakken) = voile man.
(woord.
aid. of v. = vide en videdtur! zie. men zie, ala op !
viz. = vide licet, namelijk, of : gelijk Licht to zien is.
v. p. of v. s. = volti preste of volti sCibito, ala spoedig
om (het muziekblad).
.
va! het gelde ! het zij ! kom op ! va banque, het gelde
de bank of den ganschen gelCsoorraad des bankhouders.

vaag, z. vague.
vacant. openstaand, onbezet.
Vaantie. opengevallen plaats ; rusttijd, beroepsvriTheid ;
opschorting der werkzaamheden.

Vacdtie, het vrij-zijn van eerie verplichting, opbrengst enz. ;
(ook :) zitting, elke tijdruinite, die openbare personen
aan deze of gene zaak besteden.
(vulde bediening.

Vacatuur, het openvallen, openzjn van een post ; onverVaccindtie, koepokinenting.
Vaccine, koepok ; koepokstof ; koepokinenting.
vaccineeren, de koepokken inenten.
vaccinogene, koepokstof voortbrengende ; parc v., inrich-

tin tot verkrijging van koepokstof.

vaceeren—Val vulm
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vaceeren, openstaan, onvervuld zijn ; (ook :) zitting houVache, koe ; vacherie, melkett koestal. (den.
VacillAtie, weifeling, besluiteloosheid.
vacilleeren, wankelen, weifelen, besluiteloos zijn.
Vacuiteit, ledigheid, het ledig zijn ; nietigheid, ijdelheid.
Vacuum, ledige ruinite, ijdel.
vade in pace, ga in vrede.
Vddemdcum, (eig. ga met mij, begeleid mij) voorwerp,
dat men steeds bij zich diaagt,inz. zakboek,handboekje.

Vadimdnium, borgtocht; beloofde verschijning voor 't gerecht.

(is

1

vae sdli ! wee hem die alleen (aan zijn lot overgelaten)
vae victis! wee den overwonnelingen I
Vagabond, rondzwerver, landlooper.
Vagabonddge, landlooperij. (ronddolen:
vagabondeeren of vageeren, ontzwerven, als landlooper
Vagebond (fr. Vagabond), z. ald.
vagetren, z. vagabondeeren.
Vagina, de moederscheede.
Vaginoscopie, onderzoek der moederscheede met een Spiegel.
vague, vaag (lat. in vago), onbepaald ; onduidelijk ; weifelend in uitdrukking.

valibel, geldig, rechtsgeldig ; aannemelijk, van goed allooi
vale! vaarwel ! leef gezond! Vale, het afscheid, vaarwel.
valeeren, gelden, waard zijn.
Valenciennes, kant met Valencienne, inz. smalle kant.
Valet, knecht; hoer (in 't kaartspel); — de chambre
kamerdienaar.

(kelende.

Valetudinaire (fr.), Valetudindrius, (lat.), ziekelijke, sukValeur (fr.), Valor (lat.), waarde ; geldigheid (b y . eener
muntspecie); valeur revue, waarde genoten (op wissels).
valide. gezond, kraclaig; geldig; geldig in rechten.
valideeren, geldig maken ; voor goede betaling gelden.
Validiteit, rechtsgeldigheid eener cask.
Valley, vale, dal, vallei.
Valor„ z. Valeur.
Valorimeter, waardemeter.
vatueeren, valuteeren, valveeren, schatten, waardeeren;
de waarde eener count bepalen.
Valeta, waarde, geldsvvaarde; muntvoet;inz.wisselwaarde.

valveeren, z. valueeren.
Vilvulae, klapvliezen.
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Vampyr—Vaudevilie

Vampyr, bloedzuiger, groote Amerikaansche vleermuis.
Vindalen, Wanddlen, waarschijnlijk een Slavische yolksstam, die in de 15de eeuw al de kunstwerken in Rome
vernielde; (vandaar:) Vandalisme of Wandalisme, barbaarsche vernielingswoede, aan kunstwerken gepleegd.
Vanille, 0.- en W.-Indische gewas en de peulvormige zaadhulsels daarvan, die inz. tot de bereiding der chocolade
gebruikt worden.
vanitas vanittium, ijdelheid der ijdelheden.
Vaniteit, (lat. vdnitas,), ijdelheid ; vergankelijkheid.
vanteeren, roemen, pochen.
Vanterie, snoeverij, gepoch, grootspraak.
Vapour, damp ; —s, maagdampen, opstijgingen ; (fig.) kwade
luimen, grillen (inz. van vrouwen).
vaporeus,'vol dampen ; aan v a p e u r s onderhevig.
vaporiseeren, verdampen.
Viria, allerlei, verscheidenheden, gemengde zaken.
(van een tekst.
varidbel, veranderlijk, onbestendig.
Varianten (of vdriae lectiOnes), verachillende leeswijzen
Varidtie, verandering ; verscheidenheid.
variatio delectat, verselteidenheid behaagt.
Varicellen, valsche pokken, waterpokken, windpokken.
varieeren, afwisselen, veranderen ; (fig.) verschillen, onatandvastig zijn, weifelen.
Varieteit, verscheidenheid, afwijking, speel- of bastaardaoort (van planten of dieren).
Vdrinas, rooktabak (uit V a r i n a a in Venezuela).
Varidlen, (lat. variolae), pokken, kinderpokken.
varioleus, naar pokken gelijkende.
Varioloiden, gewijzigde pokken, onechte pokken.
Varsovienne, Poolsche nationale dans.
Vdsal, z. Vazal.
Vase, Vaas, vat ; pronkvat ; kunstige bloempot.
Vaseline, reukelooze zuurvrije zalf, distillatieproduct van
petroleum en teer.
Vaticinium, voorspelling, profetie.
Vazal, leenman, dienstman ; afliangeling.
Vaticaan, pauselijk paleis en hof te Rome op den Vaticaanschen berg ; de pauselpe regeering zelve.
va tout 1 om alles (wat op het spel gezet is) te gelp.
Vaudeville, volkslied ; straatlied ; inz. klein tooneelstuk
met ingevoegde liedjes naar bekende zaugwijzen.

Vandevinist—Vendemiaire
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Vaudevillist, dichter van vaudeville s.
Vaurien, deugniet.
Vauxhall, prachtige lusttuin, verzamelplaats tot openbare
vermateWkheden in warme zomernachten onder fraaie
verlichting, muziek enz.
(geschreven.
Veal, kalfsvleesch ; vealsteak, kalfsstuk.
Veda's, oude gewijde boeken der Hindoes, in 't Sanskrit
Vedette, ruiterwacht, rondgaande schildwacht te paard;
schilderhuis op den vestingwal,
Vedute, uitzicht, gezicht; gezichtspunt.
Vegetabilia, plantgewassen ; plantenspijzen.
Vegetarier, iemand die uitsluitend plantaardig voedsel eet.
Vegetitie, plantenwasdom : plantenleven.
vegeteeren, groeien ; (fig.) een plantenleven leiden.
vehement, hevig, geweldig, driftig.
Vehementie, hevigheid, drift, onstuimigheid.
Vehikel (lat. vehiculum) voertuig, vervoermiddel, gelegenheids- of bezorgingsmiddel; hulpmiddel (een ouwel
b y .) om eene leelijk smakende medicijn in te nemen.
Veilleuse, nachtlampje, tevens dienende tot warmhouding van hetgeen zich in een boven de vlam geplaatst
voorwerp bevindt ; klein rustbed.
Veine, ader ; z. en veine.

Veitsdans, St. Vitus-dans, z. Tarantula-dans.
Velijn, (eig. perkamentpapier) zeer fijn en glad papier,
Velle et nolle, het willen en niet willen.
Velleiteit, het kracht- en werkeloos willen, halve wil, die
zonder uitwerking blijft.

vel6ce, gezwind ; Veldcita, gezwindheid, vlugheid.
Velocifere, snelwagen, ijlkoets.
Velocimdter, snelheidsmeter.
`Velocipede rtjwiel, wider, vgl. Draisine.
Velociteit, snelheid, gezindheid.
Veledrome, gebouw voor wielrijden, hal voor wielerwedVelours, flowed; — satin g, zijfiuweel. (strij den.
velouteeren, een fluweelachtig aanzien geven.
Vena, bloedader : veneus bloed, aderljk bloed,
venaal, veil, te koop ; omkoopbaar.
Venaliteit, veilheid ; omkoopbaarheid.
Vendetta, bloedwraak, inz. op Corsika.
Vendemiaire, wijnmaand de late maand van den Fr.republ. kaleuder (22 Sept.-21 Get)
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land i ta—verassureeren

Vendita, verkoopplaats, vergaderplaata (ook yenta).
Venditie, verkooping- verkoop.
Venal, veiling, openliaar — hula, verkoophuis,
venerehel, vereerenswaardig„, eerbiedwaardig.
Venerabile, bet hoogwaardige in de R. K. kerk; de ge7
wijde hostie.

Venerätie, vereering, cerbiediging, eerbied, ontzag,
venereeren, vereeren, eer bewijzen, ontzien.
venerisch, veneriek, met de venus- of wellustziekte besmet ; tot die ziekte behoorend.

Venda, oogluiking ; verlof ; het veniam mtatis bekomen,
vOOr den tijd meerderjarig verklaard worden,
veni, vidi, vici, ik kwarn, ik zag, ik overwon.
Venitienne, Venetiaansche lied der gondoliers.
Venta, Spaansche herberg, eenzaam liggende herberg awl
den grooten weg (z. ook Vendita).
Vente, verkoop, auctie.
Venter, buik, onderlijf.
Ventiel, lucht- of windklep.
Ventilatie, luchting, luchtverversebing ; (fig.) nauwkeurig
onderzoek ; breedvoerige uiteenzetting.
Ventilator, luchttrekker, windvang ; luchtreiniger.
ventileeren, luchten ; iets rijpel;jk onderzoeken, schiften ;
gerechtelijk behandelen.
Ventose, windmaand, de 9de maand van den Fr. republ.
kalender (19 Febr.-20 Maart).
Ventouse, laatkop.
ventre affame n'a point d'oreilles, een hongerige maag
heeft gees ooren.
Ventriloquentie, buikspreekkunst.
Ventriloquist, buikspreker.
Venus, godin der schoonheid en liefde ; (fig.) schoonheid
en aanvalligheid ; wellust, onkuischheid ; (ook ;) de planed, tusschen Mercurius en de aarde, de Morgenster
of de Avondster ; V. vulgivaga, de gemeene straatloopende wellust, allemans-Venus.
verabuseeren (zich), zich vergissen.
veraccijnsen, belasting of pacht opleggen; den accijns beVeraciteit, waarheidsliefde, oprechtheid. (betalen,
Veranda, open zaal of zomerprieel langs een hula; vooruitgebouwd open gedeelte eener wooing.

verassureeren = assureeren.

verauctioneeren—Vernier
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veraucfioneeren, openbaar verkoopen, in veiling brengen.
Verba, woorden (sing. Verbum, woord, werkwoord).
verba vOlant, scripta manent, woorden vlieden been,
maar geschriften blijven.
verbaal, woordeNk ; verbale injOrie, openlijke beleediging door beschimpende, onteerende woorden. Verf
baal = Proces-verbaal (z. ald.)
verbaliseeren, mondeling behandelen ; (ook :) onnutte woorden gebruiken. (letter.
verbatim et litteratim, woord voor woord en letter voor
verbeus, woordenrijk ; wijdloopig, breedvoerig.
Verbiage, woordenvloed, groote woordenomhaal.
Verbositeit, woordenrijkheid; breedvoerigheid.
Verbum, woord; werkwoord ; — transitivum, activum,
onvergankelijk, bedrijvend ww.; — intransitivum, neutrum, onvergankelijk, onz(jdig ww.; — passivum, lijdend ww.;— reflexivum, terugwerkend, wederkeerend
ww.; — reciprocum, wcerzijdswerkend, wederkeerig
ww.; — impersonale onpersoonlijk ww.; — frequentativum, herhalingswerkwoord ;— aux iliare, hulpwerkwoord; — andmalum of irregulare, onregelmatig ww.;
— defectivum, een (in de vervoeging) gebrekkig of onvolledig ww.
Verdict, uitspraak, beslissing van gezworenen.
yergaloppeeren (zich), zich overijlen, een misslag begaan
van onbezonnenheid of drift.
Vergette, borstel ; kort afgesneden voorhoar.
.verhypothequeeren, als onderpand doen insehriiven.
Verificateur. echtheidsonderzoeker.
Verificitie, waarheidsstaving, bekrachtiging; nader onderzoek, verificeeren, verifiteren, de deugdeljkheid
eener zaak staves, bekrachtigen, bewaarheden.
verinterested, de rente van het kapitaal laten oploopen;
(ook;) renteloos liggen.
Verisine, het tot het uiterste gedreven realisme of naturalisme.
veritabel, echt, onvervalscht.
Veritas (lat.), Verne (fr.), waarheid.
vermatadijen, vervloeken, verwenschen.
Vermicelli, draadvormige meelknoedels, Italiaansche knoevernaal, tot de lente behoorende, voorjaarachtig. (dels.
Vernier, z. Nonius.
TWAALPDX DAM
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562 verprocedeeren—vexata questio
verprocedeeren, door processen of rechtsgedingen verliezen.
Verroterie, allerlei Heine glaswaren (glaskoralen, glaspaarlen enz )
Vers, elke regel van een gedicht ; (doorgaans verzenkoppeling, afdeeling van een gedicht (c o u p 1 e t, s t r op h e, s t an z e); gedicht, dichtstuk.
versale letters of versdlen, groote aanvangsletters.
versatiel, veranderlijk, wuft.
Versatiliteit, onbestendigheid, wuftlieid.
verseeren, rich met iets bezig houden, mede omgaan ;
gevaar loopen, in gevaar zijn.
in gevaar
Vdrsie, wending ; vorni of inrichting van een verliaal;
Versifex, verzenmaker, rijrnelaar. (vertaling.
Versificdtie, versbouvv, verzenvorming.
versificeeren, verzen " 'taken, in dichtmaat brengen.
vertatur, verte, keer orn.
vertebraal, tot de wervelbeenderen behoorend.
Vertex, wervel, schedel, ruggernerg.
(your.
verticaal, loodrecht ; verticale lijn,
Verve, geestdrift, verbeeldingsgloed, kunstenaarsvuur, dichtVesicatOrium, trekpleister, Spaansche-vliegpleister.
Vesper, namiddag-godsdienst, avondmis.
Vesperbrood, vOoravondbrood.
vesperen, in den vOoravond eten.
(eene planeet.
Vessel, vat, 'vaatwerk; schip.
Vesta, godin des y ours, der zedigheid en kuischheid ; (ook
vestaalsch, kuisell, eerbaar, ingetogen.
Vestdlen, vestaalsche maagden, priesteressen van Vesta;
(fig.) streng zedige, kuisehe maagden.
Vestiaire, kleedkamer, bewaarplaats van kleedingstukken.
Vestibule, voorhof, voorzaal, voorhuis ; (ook wel ;) voorVestigia, voetstappen, sporen. (kamer.
Veteraan, oud soldaat, beproefd krijgsman ; ervaren of
beproefd geleerde. kunstenaar enz.
Veterinaire (fr.) Vêterindrius (lat.) veearts.
veterinaire school, veeartsenijschool.
veto, ik verbied, verwerp ; (als sub.) verbod, verwerping ;
het verwerpings- of ontkenningsrecht van een vorst.
VettUra, huurrijtuig; Vetturino. huurkoetsier (in Italie).
vetus, oud ; — testamentum, het oude testament.
Vexdtie, plagerij, verontrusting ; ergernis, krenking.
vexdta questio, een veelbesproken vraag.
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vexeeren, kwellen, plagen ; onrecht aandoen.

vi, met kracht, krachtens; vi cessionis, krachtens afstand.
Via, weg, middel; via (op brieven, passen enz.). over met
aanduiding van den to nemen weg, b y . via Marseille,
over Marseille).
Viaduct, boogbrug over een weg, eene rivier enz. aangelegd, inz. ten dienste van een spoorweg.
via media, de middelweg.
Viaticum, reis- of teerpenning ; communie der stervenden.
VibrAtie, slingering ; trilling der snaren, der stem.
vibreeren, slingeren, schommelen, trillen.
Vicariaat, plaats- of ambtsvervanging; waarnemend bestuur; hediening van een vicaris.
Vicdris, Vicdrius, ambts- of plaatsvervanger ; hulpgeestelijke ; kapelaan; hulpprediker. Vicar, in Engeland :
onderpredikant, dorpsgeestelijke.
vice, in plaats ; (in samenstelling) onder- of waarnemend,
b y . vice-admiraal, ondervlootvoogd; vice-consu I, tweede
consul.
Vices, beurtwisselende ambtsverrichtingen; iemands —
bekleeden, zijne ambtsverrichtingen waarnemen.
vice versa, in omgekeerden zin, heen en weer, near eene
plaats heen en van dear terug.
violet's, gebrekkig, verkeerd, ondeugend, slecht.
Vicinale wegen, bijwegen, buurtwegen, zulke wegen, die
geene post- of straatwegen zijn.
Vicomte, bezitter eener heerlijkheid (Vicomte) in Frankrtik ; ook een bloote adellijke titel (tusschen graaf en
Victiem, offer, slachtoffer. (baron.
victis honor of honos, (de) eer aan de overwonnenen.
Victor, m. victrix, f. overwinnaar, —ares.
Victoria, zege, zegepraal, overwinning.
victorious, zegevierend, overwinnend.
Victudlien, levensmiddelen, mondvoorraad ; victualiewant, al wat aan boord als schaftgerei wordt gebruikt,
kommaliewant.
vide, videdtur, zie! men zie er op na!

videant consules, ne quid respublica detrimenti capiat,
mogen de consuls zorgen, dat de Staat geen schade liji:t.

videlicet, namcl)jk, zooals. (meening gevoelen.
videtur, het schijnt, mij dunkt ; bet blijkt; (als sub.)
vidi, ik heb (bet) gezien.
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Vidimatie, bekrachtiging der juistheid van een geschrift,
goedverklaring.

vidimeeren, voor echt verklaren, voor gezien teekenen.
vif, levendig, wakker, frisch, vlug.
vigilant, waakzaam, bij de hand.
Vigilant, oppasser, spion ; naam van zekere rijtuigen tot
vervoer van personen in de steden, huurkoetsje.

Vigilantie, waakzaamheid, zorgvuldigheid.
vigileeren, waakzaam zljn, scherp toezien, oppassen.
Vigilien, nachtwaken ; nachtelijke gebeden voor 't zieleheil eens overledenen, vdor de beaarding.

Vignet, druksieraadje (in boeken).
Vigogne, schaapkameel in Peru, Peruaansch schaap ; (ook :)
de schoonste en fijnste wol (die dit dier oplevert),
Vigogne-wol.
vigordso, krachtig, met nadruk.
vigoureus, sterk, vol levenskracht, wakker.
Vigueur, (lat. Vigor), kracht ; kloekheid ; nadruk.
vilain, laag, gemeen, snood ; ontuchtig.
vilipendeeren, geringschatten, minachten.
Vilipendentie, geringschatting, minachting.
Villa, landhuis, landgoed.
Village, dorp. (den zomer.
Villeggiatura, Villegiature, het landleven der rijken in
Villositeit, ruigheid, vlokkigheid.
Vin, wijn.
Vinaigre, azijn.
Vinctuur, band, zwachtel.
vinculeeren, verbinden.
Vindicatie, terugvordering eener ontvreemde zaak.
(deren.
vindicatief, straffend, wrekend ; wraakzuchtig
vindiceeren, als eigendorn in het bezit nemen of terugvorVine, vvju ; vineyard, wijngaard ; vinegar, azijn.
Vingt-un, eeuentwintig (een kaartspel).
Vinificatie, wijnbereidingskunst.
Vinometer, wijnmeter, werktuig tot onderzoek van de
hoedanigheden des wijns.
Violatie, schending, onteering.
violeeren, sclienden ; onteeren, verkrachten,
violent, gewelddadig, onstuimig, vinnig.
[(z. ald.)
Violentie, gewelddadigheid, geweldenarij.
violet, paars. Violet, de paarse kleur ; (ook :) het viool t ,j a
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Violine, discantviool, de gewone viool.
Violinist, vioolspel.
Violino piccolo, de kleinste viool.
Violoncel, kleine basviool, knieviool.
Violonist, basvioolspeler.
Viool, armviool, basviool.
Viooltje, bekend paars bloempje, zinnebeeld der bescheidenheid en nederigheid.

Virago, mannelijk vrouwspersoon, manwijf, driedekker.
vir bonus, braaf man.
Virginiteit, maagdeVilieid, ruaagdelijkc staat, ongereptheid, onbevlektheid.

Virgo, de Maagd (sterrenbeeld des dierenriems).
viribus unitis, z. unitis viribus.
viriel, mannelijk, tot den man behoorend.
Viriliteit, mannelijkheid.
virtuaal, virtueel, krachtig, innerlijk vermogend; naar de
kracht of beteekenis geldend; virtueele kracht, eene
we! voorhanden, maar voor 't oogenblik niet werkzame
kracht.
(zenlijke geldigheid.

Virtualiteit, vermogende kracht, werkingsvermogen; weVirtuoos, meester in eene kunst, vooral in de muziek.
Virtuositeit, groote kunstvaardigheid, meesterschap in de
uitoefening eener kunst.

Virtus nobilitat, de deugd adelt.
virtute et ingenio, aan de deugd en het talent.
virtute et merit°, aan de deugd en de verdienste.
virulent, etterig ; Virulentie, ettering.
Vis, kracht, macht. (voor gezien.
Visa, getuigenis van iets gezien te hebben, het teekenen
Visage, gezicht, aangezicht.
vis-a-vis, tegenover. Vis-a-vis, iemand, die (bij den dans,
aan tafel) tegenover een ander geplaatst is ; (ook :) dubbelklavier; smal koetsje, dat voor en achter maar eene
zitplaats heeft.
Viscount, z. Vicomte. (en dergelijke.
Viseerder, ijkmeester ; rooier ; onderzoeker van passen
viseeren, mikken, turen ; beoogen, (naar iets) streven ;
den inhoud van een vat niet een viseerstok onderzoeken of meten ; (ook :) een pas enz. doorzien en bekrachtigen, voor gezien teekenen.
visibel, zichtbaar; klaarblijkelijk; (ook :) bij de hand, te
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spreken, zonder belet, gereed om bezoek te ontvangen.

Visibiliteit, zichtbaarbeid.
Visie, het zien, de aanschouwing, inzage ; ter-visie-liggen, (openlijk) ter inzage liggen, z. ook Visioen; Visie,
droombeeld, nachtgezicht, hersensehim, inbeelding.

Visier, helmschuif, helniklep ; mikijzer aan schietgeweren ;
(ook :) oog, gezicht, b y . lets in 't — krijgcn, het in
't oog krtjgen ; iemand lets in 't — zeggen, hem lets
in 'tgezicht zeggen, lets grofs toevoegen ; (ook :) staatsraad of minister des Turkselien keizers; groot-visier,
opperste staatsambtenaar in bet Turksche rijk.
Visionnair, ziener, geestenziener, mensch vol zotte inbeeld ingen.
VisitStie, onderzoeking; huiszoeking; bezoeking, tuchtiging; (ook •) het bezoek der maagd Maria aan Elizabeth (Mariae Visitatio).
Visite, bezoek, opwachting; inz. artsenbezoek; — kaartje,
bezoekkaartje; — kamer, bezoekkamcr enz.
visiteeren, bezoeken, een bezoek geven ; gaan zien, onderzoeken, doorzoeken, bezichtigen.
Visiteur, bezoeker; onderzoeker ; beziener, peiler ; y rijmetselaar, die eene loge bezoekt, waarvan hij geen lid
is (Broeder-Visiteur).
VisOrium, rnikpunt; (bij letterzetters :) kopPouder.
Vista, zicht, vertooning van een wissel.
Visum repertum of respëctum, bericht van (genees- of
heelkundig) onderzock, schouw verslag.
Vita, leven; — brdvis, ars lOnga, het leven is kort,
de kunst is lang.
vitaal, tot bet leven behoorend, levenbevorderend of onderhoudend; in staat om in 't leven te blijven, levensvitaliseeren, levenskracht geven, bezielen. (yatbaar.
Vitaliteit, tijdstip, waarop het leven een aanvang neemt,
levenskracht; levensvatbaarheid.
vitam impêndere vero, ziju leven aan de waarbeid wijden.
vite, snel, spoedig, gezwind.
Vitësse, snelheid, spoed.
vitieus, z. het betere vicieus.
Vitium, pl. Vitia, gebrek, font, ondeugd.
vitresceeren, tot glas worden, yerglazen,
vitreus, glasachtig, glazig.
VitrificAtie, verglazing, verandering in glas.
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vitrificeeren, tot glas maken, in glas veranderen, verglazen.
Vitrine, glazen kast ter uitstalling.
Vitriool, zwavelzuur in verhinding met metaalkalken.
vitupereeren, laken,
Vitusdans, z Veitsdans.
viva! vivat! vive! hij (zij, bet) leve lang zal hij (zij, bet)
levee ! een Vivat. een heilwenschend vrengdegeroep.
Vivaciteit, le y endigheid, wakkerherd, vrooltjklieid.
Vivandiére, ruarketentster.
Vivarium, bewaarplaats voor levende dieren, diergaarde.
vivat, Vivat, z. onder viva.
viva voce, mondeling (met levende stem).
Viveur, z. Bonvivant.
Vivificatie, bezieling, levend- of levendigmaking.
Viviparen, dieren die levende jongen ter wereld brengen.
Vivisectie, het opereeren op levende dieren voor wetenschappeWke onderzoekingen.

Vivres, levensmiddelen, mondvoorraad.
Vixi, ik heb geleefd ; vixit, hij (zij, het) heeft geleefd.
Vladika, (voor 1852) naam van bet wereldlijk en geestelkjk hoofd der Montenegrijnen in Albanie.

Vocaal, klinkletter, klinker.
vocaal, wat met de stem geschiedf, b y. vocale muziek,
zing (in tegenstelling met instrumentale muziek).

Vocabulaire, Vocabularium, woordenlijst.
Vocatie, roeping, beroeping tot een amht ; ambt, bediening, beroepsYak; roeping, lust, aanleg, nerging; dagvaarding; noodiging.

Vocativus, Vocatief, vijfde naamval (roeper) ; (ook guit,
schalk.

Voce, stem,
Vocem, 5e zondag na Paschen.
voceeren, roepen, noodigen; voor de rechtbank roepeu.
Vociferatie, het luide roepen, sclireeuwen, geschreeuw.
Vogue, gebruik, zwang; aanzien, imam; — la galere,

't mag gaan zoo 't wil ; 't worde gewaagd ! daar gaali
bet! z. en vogue.
voici, ziehier ; voila, ziedaar.
voila une autre chose, dat is iets anderel
Voile, sluier.
Voiture, *nig.
volage, wispelturig, lichtzinnig, wuft.
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Volapuk, nieuwe wereldtaal, uitgedacht door pastoor
Schleyer te Lizzelstetten.

volatiel, vliegend, gevleugeld; vluchtig, verdampend.
Volatiliteit, vervliegbaarheid; wankelmoedigheid, veran•
derlOkheid; wuftheid, lichtzinnigheid.

volatiliseeren, vervluchtigen, vluchtig maken.
Vol-au•vent, bladerdeeg, holle pastei.
Vol d'oiseau, vogelvlucht; z. vue d'oiseau.
Vele, het halen van al de slagen door een kaartspeler.
Volee, vlucht ; menigte; haute —, premiere —, (lieden
van) den eersten rang.

volente Deo, als God wil.
Voleur, dief.
Voliere, vogclvlucht, groote vogelkooi ; duivenslag.
Volkaan, z. Vulkaan.
Volontair, vrijWillig soldaat, vrijwilliger; wie zonder loon
dient, inz. zulk een koopmansbcdiende.

Voltaire, soort gemakkelijke stoel.
VOltasche kolom, kolom of zuil, bestaande uit op- of tegen elkander gelegde schijfjes koper en zink, ieder paar,beurt om beurt, gescheiden door een in zuur vocht
gedompelden lap laken, blad bordpapier enz., difnende
am de electriciteit zonder wrijving te staves.
Velte, wending; zwenking; kunstgreep by 't sehernten;
het snel verwisselen of ruilen van eene speelkaart.
voltigeeren, kunstige sprongen maken ; heen en weder
zweven.
Voltigeur, kunst- of luchtspringer ; Voltigeurs, Held voetyolk, bcstemd om op den vleugel te tirailleeren.
volto presto, volto siibito, z. v. p. of v, s.
volObel, buigzaam, beweeglijk, lenig, vlug, rad.
Volubiliteit, beweeglijkheid, radheid, vaardigheid van tong;
onbestendigheid.
Volumen, (afg. vol.), boekdeel; rol, pak, bundel; Rebamelijke inhoud of owIran&
volumineus, uit vele boekdeelen bestaande; dik, diklijvig, van aanzienlijken ()Divan&
VolCintas, wil.
voluptueus, wellustig genot ademend.
vomeeren, wentelen, rollen, wikkeien.
vomeeren, braken, overgeven.
Vomitief, braakmiddel.
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Voraciteit, gulzigtteid, vraatzucht.
Vota, stemmen ; kiesstemmen ; — majOra, de =este stemmen, stemmenmeerderheid.

Votant, stemgever, stemuitbrenger.
Votatie, Voteering, stemgeving. stemopneming. Wiesen.
voteeren, stemmen, door meerderheid van stemmen bevotief, krachtens eene gelofte.
Votieftlifel. geloftetafel. (deg behoort.
votieve mis, zulk eene mis, die niet tot de orde van den
VOtum, gelofte, uitgesproken wensch; stem, kiesstem;
goedkeuring, toestemming.

Vox, stem; — clamantis in deserto, de stem eens roe.penden in de woestijn ; — humina, menschenstem ; —
pOputi — Del, de stem des y olks (als uitdrukking der
openbare nieening) is de stem van God.

Voyageur,. reiziger.
voyons, laat ons zien! kom aan!
vue d'oiseau (a), (in) vogel-perspectief.
Vulcanus, z. Vulkaan, enz.
Vulcanisme, z. Vulkanisten.
vulgair, gemeen, alledaagsch, gering.
vulgari geeren, vulgeeren, bekend of ruchtbaar maken,
onder de menschen uitstrooicn.

Vulgariteit, gemeenheid, platheid, onbeschaafdheid.
Vulgdta, de gewone Latijnsche bijbelvertaling, waarvan
zich de R. K. bedienen.

vulgeeren, z. vulgariseeren.
vulgivaag, oinzwervend ; near den gemeenen trent.
vOlgo, gemeenlijk, near gewoon gebruik of spraakgebruik,
in 't gemeene leven.
het yolk, inz. het gemeene yolk, de groote hoop.

Vulkaan, Vulcdnus, gcd des yours en der metaalarbeiders.
Volkaan, vuurapuwende of brandende berg.
Vulkanisten, aanhangers van het Vulcanisme, 4. i. de
meening, dat de garde hare tegenwoordige gedlante
door de werking van 't vuur heeft gekregen, vgl, Nep-

vulneribel, wond-, kwetsbaar.
Vulnerabiliteit, wond-, kwetsbaarheid.
Vulnerdtie, kwetsing, verwonding.
vulnereeren, wonden, kwetsen.

(tunisten.

Vulva, de vrouwelpe schaamte, buitenste opening der
fuoederseheede.
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W —Welfenfonds
W.

Wissel.
W. = West sours ook
Waalsch, Wallensch, de that der Walen of W a 11 on e n of der oorspronkei(ke Fransehe bewoners van
Belgie tnsschen de Schelde en de Maas : (vandaar :)
Waalsche kerken, Fransche kerken, zulke Her vormde
kerken in Nederland, waar de dienst in het Fransch
wordt verricht.
Wages, soldij, gage, loon, dienstloon.
Waggon, wagen, inz spoor(weg)wagen.
Waiter, bediende, Jan, kellner.
Waidenzen, eene in de 12de eeuw ontstane stifle en zedelijk strenge godsdienstpartij in Frankrijk (naar een
Lyonsch burger, Petrus Waldus, due genoemd).
Walhdlia, (in de Noordsche mythologies) paradijs, hemei
der in den krtjg verslagenen.
Wall-Street, bet centruni van den geldhandel in New-York.
Walkyren, Walkuren, Noordsche strijdgodinnen.
Wallenen, Wallens, Walen, Fransche Belgen (z. Waalsch).
Walpurgisnacht, de Perste Meinacht.
Wals, bekende vrooltjke dans van Duitschen oorsprong.

Walschland, z. Welschland.
Walsen, een wals dansen.
Wanddlen, Wandalisme, z Vand—.
Wardnde, gaard ; diergaarde ; bekoorlijke dreef.
Warehouse, winkel, magazijn, verkoophuis.
Warnasarie, veelkleurigheid van bloemen ; bloemlezing.
Warrant, bevel tot inhechtenisneming in Engeland.
warranted, gewaarborgd.
Watercloset, bestekamer met waterleiding.
waterproof, bestand tegen 't water, waterdicht.
Wdtertwist, garen op watermachines vervaardigd.
Watch, wacht, scheepswacht (die 4 uur duurt) ; horloge.
watteeren, opvullen met watten.
Wedgwood, snort van Engelsch aardewerk.
Welfenfonds, een deal van het vermogen van den onttroonden K oiling George van Hanover (ongeveer 16
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millioen), dat in beslag genomen weed en tot bestrijding
van dien vorst en mine agenten weed bestemd.
Welschland, Itali6.
Wenden, tak der Slavonen in N.- en 0.-Duitschland.
Werst, Russische niijl (7 = 1 Duitsche of ruin' 1067 me[tees of ellen.
Wheat , tarwe.
Wheel, rad.
Whig, volksgezinde, vrijheidsvriend, die in Engeland de
koninklijk macht beperkt en de reehten des y olks be" schernid wil hebben (vgl. Tory).
Whip, zweep ; parlementslid, die de leden zijner partij
bijeenhaalt voor belangrijke stemmingen. [land).
Whiskey, korenbrandewijn, jenever (in Schotland en IerWhisky, Engelsche open eenspanswagen met hooge kap.
Whist, Whistspel, zeker Engelseh kaartspel tusschen vier
personen met 52 kaarten ; (ook drank van thee, suiker, citoen en rooden wijn.
White Star Line, de stoombootdienst tusschen Liverpool
en New-York.
Wholesale, groothandel.
Widow, weduwe.
Wife, vrouw, echtgenoot.
Wigwam, Indiahnsche hut.
Wan, oppergod der Germaanselie volksstammen ; (vandaar :) Wodansdag, d. Woensdag.
WOdka, Wodki, brandewijn (bij de Russen en Polen).
WoiwOde, heirvoerder, vorst, hertog, stadhouder in Polen,
Moldavie en Wallachije.
Wolfrdmium, zwaarsteenMetaal, een moeilijk smeltbaar
en zwaar metaal in 1781 ontdekt.
Woman, pl. Women, vrouw.
Wood, bout; Bosch.
Wool, wol: Woolsack, zetel van den Eng. lord kanselier
in het Hoogerhuis.
Wootz, voortreffelijkste staalsoort, Indisch of gedamasceerd
staal.
Work, werk ; workman, arbeider, werkman ; workshop,
werkplaats.
Would be, iemand die wil doorgaan, voor wat hij niet
is (bv. would be philosoof, wijsgeer in naam, quasiwijsgeer.)
Writ, geschrift, iuz. dagvaarding.
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X. Yam

X.
X. als Romeinsch getal = 10.
Xr., is in 't Hoogduitsch eene afk. van Kreuzer.
Xtus, = Christus (de Grieksche X beantwoordt aan ooze Ch.)
Xanthine, krapgeel, (kleurend beginsel des meekrapwortels).
Xantippe, de lastige vrouw van den Griekschen wijsgeer
Socrates ; (vaniaar .) een kwaad wijf, huisdraak, helleveeg, broekdraagster.
Millen, geschenken voor gasten (bij de Grieken); (ook :)
soort van punt- of hekeldichten.
Xenocratie, heerschappij van vreemdelingen.
Xenograaf, ervarene in 't lezen van het schrift van
vreemde talen.
Xenomanie, overdreven zucht voor het vreemde.
Xenotdphium, grafstede voor vreemdelingen.
Xiphias, zwaardvisch.
Xylocultuur, houtcultuur.
Xyloglief. houtgraveur, houtsnijder.
Xyloglyptiep, houtsnijkunst, houtgraveerkunst.
Xylographie, het drukken met houten letters op platen ;
kunst van 't overdrukken op hout.
Xylographisch, met houten letters gedrukt ; door overdruk op hout voortgebracht.
Xylolatrie, aanbidding van houten beelden.
Xylologie, leer of beschrij ring der houtsoorten.
XylOphagus, houtvreter, houtworm.

Y.
Yacht, (Engelsche spelling van 't Nederlandsche jacht),
soort van snelzeitend scheepje. (en roeien.

Yacht-club, vereeniging ter oefening in het snelzeilen
Yam, Yamswortel, broodwortel (gewoon voedingsmiddel
in de Wien).
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Yammen, aardappelsoort.
Yankee, spotnaam voor de N.-Amerikanen, bepaaldeNk
voor de bewoners van Nieuw-Engeland. Yankbedandle,
vroolijk volkslied der N.-Amerikanen.

Yard, Engelsche el van 3 Eng.. voeten = 0,9144 Ned. el.
Yatagan, z. Jatagan.
Yaws, de venusziekte in Afrika en W.-Indiê.
Year, jaar.
Yellowfever, gele koorts.
Yeoman, niet adellijk Engelsch landeigenaar, groot pachter ; (ook :) man der lijfwacht, koninklijk trawant.

Yeomanry, de gezamenlijke yeomen.
Yeuse, groeneik.
Yin, ehineesche lengtemaat (24,5 M.); ook een chin. gewicht.

Yonk, z. Jonk.
Y'sop, z. Hysop.
Ytteriet, glinsterend zwarte, ondoorzichtige steen to Y tt e r by in Zweden. Yt'trium, de vuurbestendige metaalbasis der Y'tteraarde, Welke laatste door Gadolin
in den ytteriet ontdekt werd.

Yuca, Yucca, adamsnaald (prachtig N.-Amerikaansch gewas); (ook .) broodwortel, maniok.

Z.
Z. = Znid.

Zagaai, z. Sagaai.
Zámbos, naam, die men in Amerika aan de afstammelingen van Amerikanen en Negers geeft. Zambaigen,
afstammelingen van Zambo's en Amerikanen.

ZambOnische kolom, soort van Voltasche kolom onder
aanwending van zuur vocht (door Bohnenberger in een
voortreffelijken electroscoop gemaakt).

Zanella, soort katoenen stof.
ZarOba, Arabisch versterkt kamp. (God.
Zebaoth, de hemelsche heirscharen, de wereld, vandaar :
Zebra, Kaapsche ezel, gestreepte ezel.
Zechine, Turksche en Italiaansche goudmunt (dukaat).
Zèle, Over, vlijt.
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Zeloot—ZoOlater

Zeloot, ijveraar, overdreven wets- of -geloofsiiveraar.
Zelotisme, gezindheden en grondstellingen van een blinden geloofskjveraar.

\

Zelotypie, jaloerschheid; hartstochtelijke geloofsijver, die
tot verstandsverbijstering overslaat.

Zend avesta, godsdienstboek der oude Perzen en hunne
nakomelingen de Parzen, dat de leer van Zoroaster bevat.
Zenith, schedelpunt, kruin- of toppunt, bovenpool van
den hemel-horizon, tegenover 't Nadir (z. aid.)
Zenonisme, leer van den wijsgeer Zeno, hoofd der Sta.
qnsche school.
Zenonist, aanhanger van Zeno's leer, stolcijn.
Zeoliet, bruisstecn (inz. in IJsland en Zweden).
Zephyr, koele, zachte westenwind, aangenaam koeltje.
zephy'risch, zacht waaiend, suizend.
Zero, de nul.
•Zestae, Zeta, warme stoombaden.
Zetetica, Zetetiek, kunst om, in samenwerking met anderen, door vragen nog onbekende waarheden uit to
vorsch en. Zetetisch, zoekend, vragend, navorschend.
Zeugma, verbinding van twee zindeelen of ook twee naamw.
door een werkw. dat slechts bij een van beide past.
Zeus, Grieksche naam van Jupiter.
Zigeuners, Duitsche naam van het rondzwervend yolk,
dat wij Iieidens noemen.
Zigzag, z-vormige lijnen, gelijk be. de loopgraven vormen.
Zincographie, ziukdruk.

Zingari, z. Zigeuners.
Zink, witblauwachtig, enkelvoudig metaal, s p i a u t e r.
Zirkoon, roodachtig bruine edelsteen.
Zoanthrople, verstandsverbijstering, waarbij de mensch
waant, dat hij in een Bier veranderd is.

Zodiik, dierenriem, de gordel met de 12 hemelteekens,
dien de zon jaarlijks schijnbaar doorloopt.

zodiakaal licht, dierenriemslicht, eene naar het noorderlicht gelijkende lichtschemering, die van de zon bij haren op- en ondergang in de richting des dierenriems
opwaarts gaat.
ZOIlus, nijdig, wangunstig, scherp bedillaar, aartsvitter.
Zone, gordel; aardgordel, luchtstreek, hemelstreek, aardZoOgraphie, dierenbeschrijving en afbeelding. (streek.
Zodiater, dierenaanbidder. Zodlatrie, dierenaanbiddint.-

Zoologie—Zythotechnie
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Zob!ogle, dierenleer, natuurbesehrij wing der dieren.
zoOlogisch, dierenbesehrij vend, dierenkundig ; —e tuin,
dierentuin.

Zobnosologie en ZoOpathologie, ziektenleer der dieren.
ZoOmagnetisme, dierljk magnetisme.
ZoOphagen, dieren-vleescheters.
Zotophylen, dierplanten, plantdieren.
Zodpiastiek, navorming van dierengestalten.
ZoOtherapie, dierengenees- of heelkunde.
Zobtomie, dierenontleding; ZoOtomist, dierenontleder.
Zoroaster, leeraar der wijsheid en verheteraar van den
Perzischen volksgodsdienst (ongeveer 600 v. Chr.)

Utica, dierlijke levenskracht.
zOtisch, leven betreffend; het leven hevorderend.
Zouaven, Fransclie soldaten in moorsche dracht.
Zwinglianen, aanhangers van het Zwinglianisme, (I. i.
de leer van den Zwitserschen hervorruer Zwingh(us). •

Zyma, giststof, zuurdeeg.
Zymologie, leer of kennis der gisting.
Zythos, elke door gisting hereide drank.
Zythotechnie, Zytotechniek, bierbrouwerskunst, kunst
van bierbrouwen.

