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Deze 22ste druk brengt ruim 800 nieuwe
woorden, uitdrukkingen en af kortingen.
Evenals bij vorige herdrukken brengen wij
onze dank aan de vele gebruikers, ook
in N. Indië en België, die ons hun op- of
aanmerkingen deden toekomen. Bij voortduring houden wij ons voor aanvullingen
en/of opmerkingen aanbevolen.
Haarlem,

G. A. B.
R. W. L,

Verklaring van de afkortingen en tekens.
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Het teken
afk.
a.h.
aj
alg.
Am.
Ar.
B.
bet.
bijw.
bv.

letterlijk en figuurlijl
historisch woord.
handelsterm.
muziekterm.
= plantkundige term.
= zeemansterm.
= electriciteit.
= technische term.
= militaire term.
— bargoens.
= minachtend, lleineren
= versterkingswoord.
_ dierkundige term.
= vogelnaam.
= visnaam.
= wapenkunde.
= ongeveer.
= automobilisme.
= bouwkunde.
= geneeskunde.
= vliegwezen.
= telegrafie.
= draadloze telegrafie.
= rechtskundige term.
=beduidt: gelijk aan, gelijkstaande tn.
= afkorting.
= aan het.
= adjectief, bi jvoegeli jk naamwoord.
= algemeen.
= Amerika, Amerikaans.
= Arabisch.
= bijbels.
betekenis, betekent.
= bijwoord.
= bijvoorbeeld.

Chin.
D.
d. 1.
e. a.
e. d.
E. I.
eig.

Eng.

enk.

enz.
F
f.
fig.
Fr.
gew.

Gr.

Gram.

Hebr.
Hong.
1.d.
End.
inz.
i.p.v.
It.
J

Jap.
lay.

Lat.

lett.
m.
Mal.
mv.

N.
N.B.
Ned.

N.I.

n.l.
0.
0.

ong.
P
pl.m.
Port.
R.K.

Rom.
Russ.

8

= Chinees.
dat is.
-== Duits.
en andere.
en dergelijke.
== EngelsIndië.
== eigenlijk.
Engels.
==enkelvoud,
en zo voort.
=
gulden.
—= gemeenzaam.
figuurlijk.
Frans.
=
== gewoonlijk.
Grieks.
Grammatica, taalkunde.
Hebreeuws.
=
Hongaars.
in de(n).
=== Indisch,
verhollandst Maleis eet .
inzonderheid.
=== Italië,
in plaats van.
Italiaans.
schertsend.
== Japans.
Java.
Latijn.
=== Javaans,
letterlijk.
= mannelijk.
Maleis.
=== meervoud.
Noord.
-_ Nota bene, let wel.
== Nederland(s).
namelijk.
== Nederlands-Indië.
onzijdig.
== Oost.
ongeveer.
__- volkstaal.
minus, ongeveer
= plus
Portugees.
=
Rooms Katholiek.
Romeins.
=== Russisch.
slang, beroeps -, groepstaal

=
=
=
=
Sp.
=
sp.
=
=
spr.
T
=
=
t.o.v.
V.
=
=
V.
=
v.d.
=
vgl.
=
v.h.
=
Vi.
W.
=
=
Z.
=
Z. A.
=
Z. N.
Z.
=
Z. a., z. aid. =
z. d. w.
=
Z. v. a.
=
samenst.
Sanskr.
eb
Scheik.

samenstelling.
Sanskrit.
substantief.
scheikunde.
Spaans.
sportterm.
spreek uit.
triviaal. zeer vlat.
ten opzichte van.
vrouwelijk.
van.
van de(n).
vergelijk.
van het.
Vlaams.
West.
Zuid.
Zuid Afrika(ans).
Zuid Nederland(s).
zie.
zie aldaar.
zie dat woord.
zoveel als.
Het korte streepje (-) moet somwijlen het eerste gedeelte,
van het onmiddellijk voorafgaande woord, soms ook
het laatste gedeelte van een volgend woord vervangen
(b.v. overladen, - stelpen, lees: overstelpen; toon- of
klankleer, lees: toonleer). - Dat hetzelfde teken, waar
het tussen twee woorden staat (bv. te-goed) de samenkoppeling dier woorden aanduidt, behoeft wel niet ge zegd te worden.
De komma-punt (;) strekt ter afscheiding van de verschillende of gewijzigde betekenis van een en hetzelfde
woord.
Het woord, dat aan 't hoofd van een artikel staat, wordt
bij herhaling daarvan In dezelfde alinea, uitgedrukt door
het teken ,.,.
Krijgt zodanig herhaald woord een bulgingsletter (hier
doorgaans de e) achter zich, dan geschiedt die herhaling
door het teken .,, met de buigingsletter daarachter.

A
a, (Fr. =5) voor, tegen (b.v. de meter à 1 gi., tegen 1 gl. de
a, 1 (op wissels) geaccepteerd; 2 j' la. [meter) .
A°. = anno, (Lat.) in het jaar.
[voor Christus' (geboorte).
A. = are, 100 vierk. meter.
A. a. C. (of Ch.) = Anno ante Christum, (Lat.) in het jaar
A. B. = Aktiebolaget, (Zweeds) Naamloze Vennootschap.
A. B. Aerotransport, naam v. d. Zweedse Luchtvaartmaat schappij.
A. B. C. Staten = Argentinië, Brazilië en Chili.
A. B. T. B. = Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond.
A. C. = anno Christi, (Lat.) in 't jaar van Christus'
(geboorte) .
a. c. = anno curren'te, (Lat.) In de loop van het jaar, ook:
anni currentis, van 't lopend jaar.
A. C. (Ch.) n. = an'te Chris'tum na'tum, (Lat.) voor Christus'
A. C. = Anti-Crisispartij. (geboorte
A. C. 0. P. = Comité ter behartiging v. d. algem. belangen van overheidspersoneel.
A. C. V. = Algemeen Christelijk Vakverbond (Belg.).
A. C. W. W. = Associated Country Women of the World,
Wereldbond v. Landbouwersvrouwen.
A. D. = an'no Do'mini, (Lat.) (in) 't jaar onzes Heren.
Algemene Diamantbewerkersbond.
A. D. B.
A. D. B. H. Arbeidersdambond Holland. (Communistisch).
A. D. E. B. E. = Arbeitsgemeinschaft deutscher Unternehmungen der Spinnstoff-Bekleidungs and Lederwirtschaft. (Anti-Semietisch).
A. D. K. = Alledagkerk.
A. D. S. V. — Algemeen Democratisch Studenten Verbond.
A. D. U. = Algem. Democratische Unie.
A. E. J. 0. U. = Austriae Est enz. z.a.
A. F. :- Air France, Franse Luchtvaartmaatschappij.
A. F. F. = American Federation of Foundrymen, Amerik.
Vereniging van Gieterijtechnici.
A. F. L. = American Federation of Labour, Amer. Verbond v. d. Arbeid.
A. G. = Aktiengesellschaft, z.a.
a. I. zie ad interim.
A. 1., (Lat.) an'ni incarnatio'nis, van 't jaar der vleeswording, d.i. sedert Christus' geboorte.
A. I. D. Algemeen Indisch Dagblad.

A. I. 0. M. M.
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A. P. I. M.

A. I. O. M. M.= Association Internationale des Officiers de

Marine Marchande, Internationale Vereniging v. Koop

-vardijofcen.

A. J. C. _ Arbeiders Jeugd Centrale.
A. K. U. — Algem. Kunstzijde Unie.
[nale.
A. L. A. 1. = Association Littéraire et Artistique Internatioa. m. (op het adres van brieven) ami'ca ma'nu, (Lat.)
door vriendelijke bemiddeling.
A. M. = 1 an'no mun'di, in 't jaar der wereld; 2 ante
meridiem, des voormiddags; 3 Ar'tium Magister, meester der vrije kunsten, zie: quadrivium en trivium.
A. M. D. G. = ad maJo'rem De'i glo'riam, (Lat.) tot meerdere eer van God.
A. M. J. V. = Amsterd. Maatsch. voor Jonge Mannen.
A. M. P. =
Algem. Militaire Pensioenbond.
A. M. V. = Algem. Middeib. School (in Indië).
A. N. A. V. = Algem. Ned. Arbeiders Verbond.
A. N. D. E. = Algem. Ned. Diamantbewerkersbond.
A. N. F. (B.) = Algem. Nederl. Fascistenbond.
A. N. F. O. = Alg. Ned. Fascistische Omroep.
A. N. G. O. B. = Algem. Nederl. Geheel Onthoudersbond.
A. N. 1. E. M. = Alg. Ned. Indische Electr. Maatschappij.
A. N. K. V. = Alg. Ned. Kampeer Ver.
A. N. P. = Algem. Ned. Persbureau.
A. N. P. V. = Alg. Ned. Pluimveefokkers Ver.
A. N. R. O. = Algem. Nederl. Radio Omroep.
A. N. V. = Algemeen Nederl. Verbond.
A. N. V. F. = Algem. Ned. Verkeers Federatie.
A. N. V. V. = Alg. Ned. Ver. voor Vreemdelingenverkeer.
A. N. W. V. = Algem. Nederl. Werklieden Verbond.
A. N. Z. A. C. (Eng.) = Australian and New-Zealand Army
Corps, de Australische en Nieuw -Zeelandse legerafdelingen I. d. Wereldoorlog, zie: Anzac-day.
A. & O. = AI'pha & Ome'ga, (eerste en laatste letter v. h.
Or. alphabet) ; eerste en laatste, begin en einde.
A. O. F.= Ancient Order of Foresters, z. a.
A.O.V. = Anti Opium Ver.
A. O. Vaccin, voorbehoed- en geneesmiddel tegen tuber-.
culose van prof. Arima te Osaka (Japan).
A. P. = Amsterdams Peil.
A. P. A. = All Peoples' Association (Aol Pie'pels Essoslees'jen) (Eng.) = Vereniging van alle volken; een internationale vereniging die zich ten doel stelt, de vriendschap tussen de volken te bevorderen; gesticht in 1930
door Sir Evelyn Wrench.
A. P. I. M. = Association Professionelle Internationale
Medicale, internationale vakvereniging van medici.

A. R.

a
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A. R. = Anti-Revolutionnair, z. a.
A. R. K. A. = Algem. R.K. Ambtenarenver.
A. R. K. O. = Algem. R.K. Officieren ver.

A. S., (Lat.) anno aancto, in het heilige jaar, het ersr+-

jaar V. e . eeuw, jubeljaar.
A. S. B. H. = Arbeiders Schaakbond Holland. (Commun.).
A. S.C. - Anciens Combattants Socialistes, Socialistische
Oudstrijdersver. (België).
A. S. 1. B. = Algem. Steunfonds voor Inheemse Behoeftigen.
A. T. B. H. = Arbeiders Theaterbond Holland. (Commun.).
A. T. O. = Algem. Transport Onderneming.

A. U. C. ab urbe condita, (Lat.) van de stichting (lei stat:
A. U. S. = Actum ut Supra z. a. ((Rome, 753 v. Chr
A. V. E. H. — Arbt:ders Voetbalbond Holland. (Commun.).
,

A. V. O. = 1 Ver. tot bevordering v. d. arbeid voor onvol-

waardige arbeidskrachten; 2 Algem. Vormend Onderwijs.
A. V. M. O. — Algem. Ver. van Leraren b. h. Middelbaar
Onderwijs.

A. V. N. IJ. = Algem. Ver. Nederl. IJzergieterijen.
A. V. R. O. = Alg. Ver. Radio Omroep.
A. V. R. O. M. = Algem. Ver. Radio Omroep Medan.
A. V. R. O. S. = Alg. Ver. van Rubberplanters ter Oost-

kust van Sumatra; 2. Alg. Ver. Radio Omroep Sumatra.

A. V. S. V. = Amsterd. Vrouwel. Studenten Ver.

aalmoezenier, in. R.R. veldprediker.
a t Lat, of It.), à (Fr.) ; ,-.• bas, (I'r.) weg met;
batut'ta,
(It.) t volgens de maat;bon entendeur' demi' mot
suffit , (Fr.) een goed verstaander heeft maar een
half woord nodig; ,—, bon marché', (Fr.) goedkoop;
.^ bout, (Fr.) op het uiterste; ,,. bout portant', (Fr.)
van zeer nabij (op iemand schieten) ; ,,, capel'la, (It.)
koorzang zonder instrumentale begeleiding; ca'pite
ad cal'cem, (Lat.) v. h. begin tot het einde; — capri c'c i o
(It.)) zoals de gril V. h. ogenblik het Ingeeft; car'cere ad cal'cem, (Lat.) v. h. begin tot het einde; —
char'ge (Fr.), ten laste; getuige ,s charge, tegei=tuige; getuige die ten nadele v. d. beschuldigde
spreekt, vgl. à dé'charge; ,—.^ condition', (Fr.) op voor waarde; $ op zicht; — cheval', (Fr.) te paard, schrijlings over iets heen; aan weerszijden v. e. weg; .compte, (Fr.) — con'to, (It.) $ ter gedeeltelijke beta
ling, in mindering; con'to nuo'vo, (It.) $ op nieuwe
rekening; ,- con'to vec'chio, (It.) $ op oude rekening;
-- con'tre coeur, (Fr.) met tegenzin; — cos'ti, $ op u a
plaats., ten uwent, in uw stad; ~ couvert', (Fr.) be
schut, gedekt; — cru'ce sa'lus, (Lat.) v. h. kruis(hout^
;

a
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het heil;da'to, (Lat.) v. heden af, V. d. dagtekening

af; ~ déchar'ge, (Fr.) 'ter ontlasting; getuige — décharge, getuige ten voordele v. d. beschuldigde;

découvert', (Fr.) $ ongedekt; •--- demeu're, (Fr.) blijvend, zonder weg te nemen; ~ demi', (Fr.) ten halve;
~ de'o et re'ge, (Lat.) V. God en koning; ~ deux
mains, (Fr.) voor belde handen (ingericht) ; tot dubbel
gebruik; ~ double usage, (Fr.) voor twee doeleinden
te gebruiken; di, (It.) $ op de dag zelf te betalen,
op zicht;discrétion', (Fr.) zoals (zoveel) men wil;
,.., dit'to, (It.) $ v. dezelfde dag; ,. ., drittura, ," dirittu'ra, (It.) direct, rechtstreeks, langs de kortste weg;
...., droi'te, (Fr.) rechts, rechtsaf; fai're nemen, (Fr.)
onder handen nemen;fond, (Fr.) in de grond, gronfortio'ri,
dig; ,,, fonds perdu', (Fr.) zie fonds;
(Lat.) met des te meer reden, te meer nog; , . gau'che,
(Fr.) links af; ,,, gior'no, (a dzjorno) (It.) (zo helder)
als de dag (v. illuminatie m. lampions) ; . gover'no,
(It.) tot naricht, tot richtsnoer; ,._, jour', (Fr.) doorzichtig, getralied. opengewerkt; $ tot op de lopende
dag bijgehouden (koopmansboeken); ,.., la, (Fr.) $ op
de manier van, op zijn ...... ; , Ia bais'se, (Fr.) $ op
daling (speculeren); , . ('abandon', (Fr.) i. h. wild,
aan zich zelf overgelaten; ,,, la bon'ne heu're, (Fr.)
toe maar, nu goed dan; ,,, la car'te, (Fr.) volgens de
spijskaart; . la carte dineren, zelf zijn schotels uit
de spijskaart kiezend; . la Daumont, (Fr.) met vierspan en twee voorrijders (rijden) ; ,,, la dérobée',
(Fr.) steelsgewijze, ter sluiks; ,.. la flèche, (Fr.) zie
en fléche; ,-.., la fortu'ne du pot, (Fr.) wat de pot
schaft; ,.., la guer're com'me . la guerre, (Fr.) men
moet zich naar de omstandigheden schikken; .. la
haus'se, (Fr.) op rijzing speculeren); ,,, la let'tre,
(Fr.) naar de letter, letterlijk; — Is sui'te, (Fr.) tngedeeld buiten het gewone aantal; — la'tere, (Lat.) v. d.
zijde van, gezegd v. kardinalen uit de omgeving v. d.
Paus, die belast worden met diplomatieke zendingen;
Ia tête, (Fr.) aan het hoofd, aan de spits; •-- l'i mprovis'te, (Fr.) onvoorziens, onverwachts, voor de vuist;
-- li'nea, (Lat.) van de lijn af; — Tinstar', (Fr.) naar
't voorbeeld van; loisir,, ( Fr.) op zijn gemak, zonder overhaasting; — men'sa et t(h)o'ro, (Lat.) v. tafel
en bed (gescheiden); — merveil'Ie, (Fr.) opperbest,
voortreffelijk, wonderschoon; — me'ta, (It.) voor de
helft; — no'vo, (It.) J1 opnieuw; — outran'ce, (Fr.) tot
op het uiterste, op leven en dood; •--- per'te de vue',
(Fr.) verder dan bet oog reikt;
peu près, (Fr.) ten
--

a
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ab

naaste bij;po'co ~ po'co, (It.) j zoetjes aan, lang zamerhand;
point', (Fr.) van pas ; kloppend (v. e.
rekening) ;
posse ad esse, (Lat.) V. h. mogelijk zijn
tot het bestaan (besluiten) ; , posteriori, (Lat.) achteraf
beschouwd, achterna gezien; pren'dre, (Fr.) te ne
te hebben, nog ongetrouwd (v. e. vrouw) ; ---men,og
pren'dre ou à Iais'ser, (Fr.) te doen of na te laten;
présentation', (Fr.) $ op zicht, op vertoon (op wissels) ;
~ pri'ma vis'ta, (It.)op het eerste gezicht, v. h.
blad (spelen) ; $ zicht, bij eerste aanbieding (te betalen); .--- prio'ri, (Lat.) van te voren, vooruit, niet op
,

ervaring berustend;prix ti'xe, (Fr.) tegen vaste
prijs; ~ proportion', (Fr. ) naar evenredigheid; r--- propos', (Fr.) van pas, te rechter tijd, wat ik zeggen wou,
zeg eens ; — quatre mains', (Fr.) p voor vier handen;
- quattro ma'ni, (It.) l voor vier handen; ~ quattre
vo'ci, (It.) f voor vier stemmen; . quo, (Lat.) door wien,
sedert welke; .- ravir', (Fr.) verrukkelijk; , . regret',
(Fr.) niet spijt of tegenzin, ongaarne; ,,, remo'tis, (Lat.)
ter zijde (leggen) ; sal'vo, (Lat.) onbeschadigd (op
vrachtbrieven) ; ,-.^ son ai'se, (Fr.) op zijn gemak; r..,
tatons', (Fr.) op de tast; ,,, tem'po, (It.) j in de
maat, op 't goede oogenblik; tort et — travers'
(Fr.) zonder overleg, onbezonnen, in 't wild; — tout'
prix, (Fr.) tot elke prijs, het koste wat het wil;
tre, (It.) f voor drie (stemmen) ; ,,, tra vo'ci of par'ti,

(It.) driestemmig; .-_ trois, (Fr.) met z'n drieën; trois
voix, (Fr.) ' driestemmig; ,-.. usan'ce, (Fr.) u'so, (It.)
naar wisselgebruik, op gewoon zicht; — ver'bis ad ver'
(Lat.) v. woorden tot slagen; ~ vis'ta, (It.) $ op-bera,
zicht, op vertoon der wissels (te betalen) ; — vo'oe
so'la, (It.) r voor één stem alleen; ~ vol d'oiseau,
(Fr.) in vogelvlucht, als uit de lucht (getekend, gefotografeerd) ; hemelsbreed, in rechte lijn; — volonté',
(Fr.) naar willekeur; --- votre santé', (Fr.) op uw ge zondheid;
vous, (Fr.) aan u (bij het spel) ; op uw
gezondheid (bij het drinken) ;vue', (Fr.) $ op zicht
(betaalbaar) ;
V. h. blad; — vue vertalen, onvoorbereid vertalen.
ab, (Lat.) ; — absur'do, (Lat.) uit het ongerijmde (bewij-

zen); — ac'tis, (Lat.) m. schrijver, secretaris; — ac'ti:
eolle'gii, (Lat.) schrijver v. h. c o 11 e g i u m; ,,, adver'so, (Lat.) door de tegenpartij;eter'no, (Lat.) van alle
eeuwigheid; ,,, extra, (Lat.) v. buiten af; hoc et .hac, (Lat.) in 't wild, in 't honderd, V. d. hak op d. tak, v.
d. os op d. ezel; 'mo pec'tore, (Lat.) uit de grond
(les (mijns) harten; — ini'tio, (Lat.) V. h. begin af; •-.r

abaca 12 abdomen
intesta'to, (Lat. ) zonder testament, bij versiert; .-..
instan'tia absolveren, (Lat.) den beklaagde ontslaan
v. d. plicht om zich tegen (ie aanklacht te verdedigen;
--^ ira'to, (Lat.) in een vlaag v. toorn; — Io've prinoi'pi um,

(Lat.) van God liet begin; laten we met iel

voornaaamste beginnen; - ori'gine, (Lat.) V. h. begin
af; ~ o'vo, (Lat.) V. h. (ei) begin af; ., o'vo us'que
ad mala, (Lat.) v. h. begin tot het eind; .-- u'no dis'ce
om'nes, (Lat.) uit een enkele moogt ge alle (slechte da
den) leren kennen; .., ur'be condi'ta, (Lat.) sedert de
stichting der stad (Rome, 753 V. dir.); — utra'que
par'te, (Lat.) v. beide zijden, v. weerszijden.
tbaca', V. Manila- hennep, pisangvezels (van Musa texttlts).
abacus, m. i rekentafel in de oudheid en middeleeuwen,
telraam; 2 vierkante dekplaat v. h. kapiteel V. e. zult;
3 schenktafel, pronktafel; 4 wandpaneel; 5 soort speel
Arabische mantel. [bord der ouden.-abj,
abaliëne'ren, vervreemden; afkerig of afvallig maken.
abandon', (Fr.) o. afstand, overgave; recht van afstand

verlatenheid; (bevallige) losheid.
abandonnement', o. verlating, prijsgevang, afstand; $ het

afstaan van verzekerde schepen en goederen aan den
assuradeur tegen betaling der volle waarde, wanneer
een schip een ernstig ongeval heeft gehad.
abandonneren, aan zijn lot overlaten, prijsgeven; ver
-laten,
laten varen, opgeven.
abando'no, (It.) f gelaten, met gelatenheid.
abandon'revers, V. $ acte van afstand.
abat-Jour', (Fr.) o. 1 dakvenster, vallicht, koekoek; t
lampekap; 3 soort dameshoed met neergeslagen rand.
abattoir', o. (openbaar) slachthuis.
abattu', (Fr.) neerslachtig, moedeloos, uitgeput, afgemat.
ab'ba, ab'bas, rrm. vader.

Ab'bau, (D.) m. inkrimping, vermindering (van rijksdiensten), afdanking (van ambtenaren).
abbé', (Fr.) m. titel van een geestelijke zonder bepaald ambt.
abbrevia'tie, v. afkorting, zie abre-.
abbreviëren, verkorten.
abces', o. ettergezwel, etterzweer.
Abderiet', m. inwoner v.d. oud Gr.-stad Ab'ciera, wegens
verregaande onnozelheid vermaard; vandaar: onnozel
mens, stumperd, sukkel.
abdicatie, v. vrijwillige nederlegging van ambt of waar
vrijwillige afstand v. recht or troon; afdanking.-digbe;
abdice'ren, abdique'ren, afstand doen van ambt of troon,
aftreden, zijn aanspraak opgeven.
abdo'men, o. onderbuik; achterlijf (van insecten).

abdominaal
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a.l)omivatie

abdominaal', tot de onderbuik of het achterlijf beboabduc'tie, v. afvoering, ont-, wegvoering.
[rende.
abeceda'ri us, (Lat.) m. beginner, leerling in 't vak.
a'bel spel, o. W wereldlijk middeleeuws toneel s pel met een
abeloeth', (Hebr.) rouwtijd.
[ernstig,- strekking.
aberra'tie, v. afdwaling, afwijking.
abhorren'tie, abhorrescen'tie, v. afschuw, afgrijzen.
abhorre'ren, verafschuwen, verfoeien.
abiëti'ne, v. harsstof uit terpentijn.
abiis'tis, dul'ces ca'ricae, (Lat.) (lett. gij zijt verdwenen,
zoete vijgen) lekker is maar een vinger lang.
abt'me, (Fr.) v. afgrond.
[moed benem°n
abtme'ren, bederven, stuk maken, te gronde richten; de
abioge'nesis, zie spontane generatie.
ablo'ae, v. kunstmatig te voorschijn geroepen schijndood.
a'bis, (Mal.) af, klaar, op, uit, leeg. [basta! uit!
a'bis perka'ra, (Mal.) de zaak is uit (afgedaan); klaar!
abiturient', nt. hij die een school verlaat om naar een
hogere te gaan, b.v. van het gymnasium naar de acaabiturient'en-examen, o. eindexamen.
[derrie.
abject', laag, verachtelijk, gemeen.
[vernedering.
abjec'tie, v. wegwerping; laagheid; zelfverlaging, diepe
abjudica'tie, v. gerechtelijke ontzegging.
abjura'tie, V. afzwering, verzaking (v. h. eelnnf).
abjure'ren, afzweren; onder ede loochenen of ontkennen.
ablacta'tie, v. het spenen der zuigelingen.
abla'ta, (Lat.) o. ntv. gestolen dingen.
abia'tie, V. 1 wegneming v. e. ziek lichaamsdeel; 2 verwl;dering door de wind van het fijne zand en grint.
ablatief, ablativus, m. 6e naamval (der Lat. verbuiging).
Ab'laut, (D.) m. verandering van stamklinker bij de ver
g van sterke werkwoorden en verbuiging der-voegin
[zelfst. naamw.
ablegaat', m. RK. pauselijk gezant.
ablep'sie, v. blindheid.
ablu'tie, v. wassing, reiniging (als godsdienstige of zinnebeeldige handeling), handwassing.
abnega'tie, V. (zelf) verloochening; weigering, ontzegging.
abnorm(aal)', niet normaal, afwijkend van de regel; mis vormhl. gebrekkig. [misvorming.
abnormaliteit', abnormiteit', v. afwijking van de regel;
aboena, m. patriarch i. d. Koptische Kerk.
abolitie, v. opheffing, afschaffing; kwijtschelding; ook
staking van reeds begonnen vervolging.
abolitionist', m. afschaffer, inz. iemand, die de afschaffing
der slavernij of der gereglementeerde prostitutie voor
afschuwelijk, verfoeielijk. [ staat-abomin'el,
abomina'tie, V. gruwel, verfoeiing; verwensing.
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abondant', overvloedig, rijkelijk.
abondar'tie, v. overvloed.
abonné', (Fr.) m. Intekenaar, houder v. e. abonnement.
abonnement', o. Intekening; vooruitbetaling.

abonne'ren (zich), intekenen; vooruitbestellen.
aborda'ge, (Fr.) v. entering; aanlanding; het aanspreken
(ni, straat).

aborde'ren, enteren; aanlanden; aanspreken op straat).
abori'gines, m. mv. oorspronkelijke bewoners v. e. land,
inboorlingen.
aborte'ren, een miskraam krijgen.
abortus, (Lat.) m. miskraam, ontijdige bevalling;
erimina'lis, afdrijving der vrucht door onbevoegden en
zonder noodzaak; r& ~ procura'tio, opzettelijke vrucht afdrijving; ~ provooa'tus, kunstmatige afdrijving der
abouchement', o. mondeling onderhoud. [vrucht.
abouche'ren, bespreken.
abo(u)iJe', v. willoosheid (vorm van krankzinnigheid).
abraeada'bra, o. onzin, onbegrijpelijke taal.
abrasie, v. 1 af- en uitkrabbing (met scherpe lepel) ; 2
afslijping door de werking van de zee.
Ab'reehnungssteile, (D.) V. $ instelling, die het mogelijk
maakt om bij termijnzaken in goederen den oorspronkelijken verkoper direct In verbinding met den laatsten
koper te brengen, liquidatiekas.

abrégé', (Fr.) o. uittreksel, korte inhoud.
abrege'ren, verkorten, kort samenvatten.
abrevia'tie, abreviatuur', v. verkorting, afkorting.
abreviëren, verkorten, afkorten.
abri', (Fr.) m. schuilplaats, schuiltentje, wachthuisje.
abrivado, (Fr.) ommegang der stieren voor het stierengevecht (in de RhOne-delta).
abri -vent', (Fr.) m. windscherm, tent om te schuilen.
abroga'tie, v. afschaffing, intrekking, bv. v. e. wet door
een latere, die de voorgaande te niet doet.
[wacht.
abroge'ren, afschaffen, intrekken.
abrupt', afgebroken, onsamenhangend; plotseling, onverabrup'tie, V. afbreking; het plotseling zwijgen i.d. muziek.
abscea', o. ettergezwel, - zweer.
abscis', V. in de analytische meetk.: een der coördinaten,
dienende ter plaatsbepaling van een punt; afstand v. h.
punt tot de as der abscissen of Y-as, afstand van hel
hoekpunt tot de loodlijn uit het ene op het andere
been (of deszelfs verlengde) van een hoek neergelaten.
absence d'esprit', (Fr.) v. verstrooidheid.
ab'sens ca'rena, (Lat.) de afwezige krijgt niets.
absent', 1 afwezig; 2 verstrooid (van gedachten).
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absente're,n (zich), zich (even) verwijderen.
absen'tie, v. 1 afwezigheid; 2 verstrooidheid.
absentis'me, o. voortdurende afwezigheid, inz. de gewoonte
der Ierse grondeigenaars om buiten Ierland te wonen.
abces, zie absces.
absi'de, V. R.K. koornis achter het hoogkoor.
absint(h)', o. alsem, alsemlikeur.
absintie'me, o. slepende vergiftiging door absint(h).
absis, (Lat.) v. 1 boog, ronding, welving; 2 W plaats voor
de rechters of het trip finaal ener Romeinse curia; zie
ook abscis.
ab'sit invi'dia, (Lat.) nijd (afgunst) ter zijde.

ab'sit o'men, (Lat.) moge liet geen slecht voorteken zijn!
absolutie, V. R.K. kwijtschelding van zonden in de biecht.
absolutisme, o. onbeperkte alleenheerschappij.
absoluut', volstrekt, onbeperkt, voli^;aakt; op zichzelf;
onbepaald; onvoorwaardelijk, stellig; •--- gehoor, f ver mogen om zonder hulp der stemvork of iets dergelijks
een toon juist te kunnen aanwijzen in de toonladder of
wel omgekeerd om elke noot van de toonladder zonder
m uzikale hulp te kunnen treffen met de stem.
absolve'ren, de absolutie geven, vrijspreken; voleinden.

absorberen, inzuigen, opslorpen.
absorptie, v. inzuiging, opslorping.
absou'te, (Fr.) V. R.K. gebeden en zegen voor den afgestorvene bij de kist aan het eind van de ll jkdienst.
Ab'stecher, (D.) m. uitstapje, rijtoertje; afdwaling, buiten
het onderwerp vallende uitweiding.
abstinent', onthoudzaam, matig.
abstinen'tie, v. onthouding, inz. van spijs of drank.
sbatinen'tie- dagen, m. mv. vastendagen, waarop de Kathv>•
lieken zich v. vlees (soms ook van zuivel en eieren>
[dranken).
te onthouden hebben.
abatine'ren (zich), zich onthouden (van zekere spijzen of
abstract', afgetrokken; in het afgetrokkene of op zich zelf
beschouwd; -.- getal, o. onbenoemd getal.
ebstrac'tie, v. afgetrokken denkbeeld; afzondering; ver

-stroidbel.

abstraheren, in gedachten afzonderen; uit een zaak iets
absurd', ongerijmd, onzinnig, zot. F afleiden.
absurditeit', v. ongerijmdheid, onzin, zotheid.
abundant', overvloedig, rijkelijk.
Abundan'tia, (Lat.) v. godin van de overvloed.

abundan'tie, v. overvloed.
abuse'ren, van iets misbruik maken; misleiden; zich -..,

zeren vergissen.
abusief', abusie'velijk, hij vergissing.
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abu'eue non tol'lit u'sum, (Lat.) het misbruik sluit hel
(behoorlijk) gebruik niet uit.
aby8eaal', de diepzee betreffende, diepzee -.
academie, v. hogere school voor een of ander vak of
faculteit; hogeschool; voornaam geleerd of letterkundig
genootschap; schilderschool, schernooehool enz.
acade'misch, van een (de) academie; louter theoretisch
Aca'dia, o. Nieuw-Schotland.
aoan'thus, m. 1 doornachtige sierplant, met omkrullende
geribde bladeren; 2 bladvormig siermotief vooral aan gewend bij de Corinthische bouwstijl.
aoatè'ne, (Fr.) V. kettingloos rijwiel.
accabiement', o. gedruktheid, neerslachtigheid; hartzeer.
accabie'ren, overladen, overstelpen; bezwaren, nederdrukaccalmie', V. windstilte; slappe tijd in zaken. [ken.
accapare'ren, opkopen om zich van de markt meester te
maken; (op Iemand) beslag leggen.
accapareur-', (Fr.) m. woekerachtig opkoper.
accarezze'voie, (It.) f strelend, vleiend.
accede'ren, bijvallen; toestemmen, inwilligen.
acceleran'do, (It.) f versnellend, haastiger.
acceleratie, v. versnelling; bespoediging.
accelere'ren, versnellen; bespoedigen.
accent', o. nadruk op lettergreep en woord, klemtoon;
toonteken op een letter; eigenaardige tongval van een
vreemde taal.
accentuatie, V. klemtoonaanduiding, klemlegging; plaatsing der toontekens.
accentue'ren, de nadruk leggen op; onderstrepen; ver
zich
-duieljkn;
zich duidelijk aftekenen.
acce'pi, (Lat.) ik heb ontvangen.
accept', o. z. acceptatie.
accepta'bel, aannemelijk, aanneembaar.
acceptant', m. $ degene, die een op hem getrokken wissel
door zijn handtekening accepteert.
accepta'tie, V. aanvaarding, aanneming; verbintenis tol
betaling; belofte van betaling; $ wissel.
accepte'rcn, aannemen; met zijn handtekening het woord
„geaccepteerd" op een wissel schrijven.
acceptie, V. aanneming; (aangenomen) betekenis van een
woord.
acces', (Fr.) o. toegang, smalle toegangsweg door onbegaanbaar terrein; vergunning, inz. toestemming tot ver
keer met een meisje; aanval (koorts).
accessibel, toegankelijk, genaakbaar.
acees'sie, v. aanwas, vermeerdering, toeneming, aanhang
sel; toestemming, toetreding (b.v. tot een verdrag).
r..,
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accessist', m. iemand, die onbezoldigd wordt aangesteld
met uitzicht om een hogere plaats met bezoldiging te
verkrijgen.
acces'sit, o. tweede prijs, eervolle vermelding.
accessoir', bijkomstig, bijkomend, bijbehorend.
accesso'ria, accesso'riën, o. mv. er bij behorende, bijkomende zaken, aanhangsels.
accesso'risch, zie accessoir.

accesso'ri u m, (Lat.) o. aanhangsel, bijvoegsel, bijkonteno
iets.
aociacca'to, (It.) f onstuimig.
accident', o. toeval, voorval; ook: lichamelijk letsel.
accidenta'le, (It.) o. f toevallig verhogings- of verlagingsteken voor een noot.
accidenta'iia, (Lat.) o. mv. toevalligheden.
accidenteel', toevallig.
acciden'tiën, v. mv. bijkomstigheden; toevallige ambtsvoordelen, bijverdiensten.
acciden'ti musica'li, (It.) f toevallige (niet aan de sleutel
staande) verhogings- en verlagingstekens.
accijns', m. verbruiksbelasting.
acciama'tie, v. toejuiching, luide goedkeuring; bij
aannemen, zijn goedkeuring in vergaderingen met gejuich,
handgeklap, getrappel, eenparig uitbrengen, zodat opnemen der stemmen onnodig wordt.
acciimat(is)a'tie, v. gewenning a. e. vreemd klimaat.
acciimat(is)e'ren, aan een vreemd klimaat gewennen; Inheems maken (van planten of dieren).
acclu'sum, (Lat.) o. ingesloten of bijgaand stuk, bijlage.
accoia'de, (Fr.) v. 1 omhelzing bij de ridderslag, thans bij
de uitdeling van het ridderkruis; 2 haakjes ter verbinding van woorden or regels; 3 f haakfiguur ter verban
ding van notenbalken.
accommodatie, v. aanpassing; toegevendheid; inschikke
li jkheid ; — van het oog, vormverandering (door het -vermogen) der ooglens, waardoor het oog zich assom
modeert of schikt naar (Ie afstand der voorwerpen.
accommoda'tiepap ier, o. $ schoorsteenwissel(s).
accommodement', (Fr.) o. in-, toerichting; schikking, vergelijk; des -.s avec ie eiel, (zelfs) met de hemel (zijn
er) schikkingen (te treffen).
aecommode'rren, in orde brengen, schikken, toebereiden;
zich ,,,, een vergelijk treffen met zijn schuldeisers; een
overeenkomst of minnelijke schikking treffen.
accompagnateur', (Fr.) m. f begeleider.
accompagna'to, (It.) f met begeleiding.
aocompagnement', o. f begeleiding met instrument(en).
2
22e dr.
,
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aecompagne'ren, vergezellen, begeleiden; r zang of het
solo-instrument met muziek begeleiden.
accompiissement', o. vervulling, voltrekking.
accoord', o. verdrag, vergelijk; overeenstemming, welluidende samenklank van drie of meer tonen; — gaan
met, instemmen met.
accoppia'to, (It.) f verbonden.
[liging vatbaar.
accorda'bel, overeenstemmend, verenigbaar; voor inwilaccordamen'to, (It.) J het samenstemmen der instrumenten.
accordan'do, (It.) f samenstemmend.
accorda'tie, V. in-, bewilliging.
accordeon, o. f harmonica.
accorderen, overeenstemmen, met elkaar overweg kun nen, $ een vergelijk treffen, toestaan, be-, inwilligen.
accordeur', (Fr.) rn. (piano)stemmer.
accosta'bel, genaakbaar, toegankelijk.
accoste'ren, op zijde komen; aanspreken (op straat) .
accouchement', (Fr.) o. bevalling, verlossing.
accoucheur', (Fr.) m. verloskundige; accoucheuse, v.
vroedvrouw.
account'ancy-office, (ekauwnt'ensi-oj'/es) (Eng.) o. bureau voor verificatie en controle van administrat1ën.
accountant, (ekauwnt'ent) (Eng.) m specialiteit in net inrichten en controleren van handels- en bedrijfsboek
-houdinge
rekeningen, handelsboekhouder.
account'-day, (ekauwnt'-dee) (Eng.) rn. betaaldag.
accredite're n, vertrouwen, krediet verschaffen, iemand
door aanbeveling bij een derde vertrouwen doen ver krijgen; geaccrediteerd gezant, gezant, die zich bij een
vreemd hof aan de regering heeft doen voorstellen en
deze zijn geloofsbrieven overhandigd heeft.
accreditief', o. credietbrief; beperkt crediet; geloofsbrief
accres', o. accressen'tie, v. aanwas, toeneming.
accresse'ren, aanwassen, toenemen; aanbesterven.
accro'che, (Fr.) v. hindernis, kink in de kabel.
accroupi', (Fr.) ® zittend op de achterpoten.
ac'cu, rn. zie accumulator.
accuba'tie, accubi'tie, rD v. het aanliggen aan tafel * (op
de wijze der Ouden).
accuie'ren, in het nauw drijven; zich te ver achter op tiet
kruis zetten (van ruiters).
acc u m u ia'ti e, v. ophoping, opeenstapeling.
accumulator, (Lat.) m. g krachtverzamelaar, hulpbatterij
(toestel om kracht, electriciteit te bewaren).
aceumule'ren, opeenhopen, samenhopen.
accuraat', nauwkeurig, nauwgezet, stipt, juist.
[held.
ecourates'se, V. nauwkeurigheid, nauwgezetheid, stipt,

,
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aceusa'tie, v. beschuldiging, aanklacht.
accu'satief, accusati'vus, (Lat.) m. 4e naamval.
accuse'ren, beschuldigen, aanklagen; $ bericht geven (van
de ontvangst van een brief, enz.)
acepha'tisch, hoofdeloos, zonder boofd (b.v. oesters).
acerbiteit', V. wrangheid; bitterheid, hardheid.
acetaten, o. mv. azijnzure zouten.

ace'tometer, m. azijnzuurmeter.

aceton', o. beweeglijke vloeistof voortgebracht door de ver
brandingsdistillatie van acetaten of azijnzuur- zouten.

ace'tum, (Lat.) o. azijn.

acetyleen', o. kleurloos gas uit calciumcarbid en water
bereid, als lichtgas gebezigd.
Achaat', Acha'tes, (Gr.) m. trouwe vriend van Aeneas.
achalande'ren, beklanten, klanten aanbrengen.
a'chelen, 't (Hebr.: achal), eten, bikken.
aohem , ine'ren, de weg banen; in gang brengen.
Acheron, (Gr.) m. rivier der onderwereld, de on lerwerela
acheve'ren, afmaken, voltooien; volmaken. [zelf.
Achilles -hiel, m. kwetsbare plaats.
Achisomog, complex gestichten voor opvoeding en verzorging v. geesteszwakke joodse kinderen.
Achi'tophel, m. B slechte raadgever.
AchmadiJah Lahore, een Islamietische beweging in N. Ind.,
die vooral onder de ontwikkelde inlanders werkt.
achoiie', v. gebrek aan gal; Indische cholera.
achon'droplastrie', V. dwergvorm, ziekelijke aandoening,
zich kenmerkend door zeer korte armen en benen, ter•
wijl hoofd en romp vrij normaal zijn.
a'chor, o. melkkorst bij kinderen.
achromasie', v. opheffing, vernietiging der kleuren.
achromatisch, het licht doorlatend zonder kleurschiftlnt
te veroorzaken (v. lenzen).
achromatopsie', V. kleurenblindheid!.
achylie, V. ]r gebrek aan zoutzuur in de maag.

acida'tie, v. verzuring.
acidimeter, m. zuurmeter.
aciditeit', V. zuurheid, zuurgehalte
a'cidum, (Lat.) o. een zuur.
ac'me, (Gr.) v. hoogtepunt (v. e. ziekte).
[puistjes.
acne, (Lat.) v. mv. huidziekte bestaande in vele kleine
acoliet', m. altaardienaar, volgeling, aanhanger.

aconiet', o. & wolfswortel, monnikskap (vergif).
acotyledo'nen, mv. :, bedekt bloeiende planten. r, ,yptogamen.
1luiva^cer.
aoouetiek', v. klankvoortplanting, geluidsverspreiding; ge.
acquest', o. verwerving, aanwinst.
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acquiescement', o. berusting.
acquiesce'r en, in iets berusten; zich laten welgevallen.
acquire'ren, verkrijgen, verwerven, zich eigen maken, in
,

bezit krijgen.
acquisiteur', m. klantenwerver van een verzekeringsmaat schappij, advertentiecolporteur.
[aanwinst.
scquisi'tie, v. verwerving; koop, verworven eigendom,
acquit', (Fr.) o. 1 kwijting, quitantie, ontvangbewijs (bij
wissels wordt het gewoonlijk op de keerzijde geschreven, en betekent, dat men de in de wissel staande
som ontvangen heeft) ; 2 eerste stoot, uitstoot (bij hei
biljarten) ; 3 plaats waar de gemaakte biljartbal wordt
gezet; ---- a caution, borgstelling.
acquitte'ren, quitantie geven.
acre, (eeike) (Eng.) v. een morgen lands (in Eng. en Amer.
acribie', V. stiptheid, nauwkeurigheid.
( = 4050 m2.)
scrimonie', V. scherpte, wrangheid (inz. der vochten).
acroama'tisoh, voor het gehoor, d.w.z. den wetenschappelijken toehoorder bestemd, moeilijk te verstaan, niet
populair bedoeld; --e leervorm, at. samenhangende voor
waarbij de leerling slechts te luisteren heeft. -dracht,
icrobaat', rn. koorddanser, kunstenmaker; acroba'tische
kunst, V. koorddanserskunst; halsbrekende toer.
acromeegalie', v. ziekte, welker meest in 't oog vallende
symptomen zijn: reuzengroei v. handen en voeten en
v. d. vooruitstekende delen v. h. gelaat: neus, kin en
lippen.
tcro'polis, (Gr.) v. de stad bestrijkende rotsvesting (inz.
te Athene).
acrostichon, (Gr.) o, gedicht, waarin de eerste letters der
versregels een naam vormen.
so'ta (Lat. mv. van ac'tum), handelingen; — Bollandia'na,
kritische uitgave v. d. — Sancto'rum of „heiligenlevens''
in de volgorde van de kalender van het jaar.
sc'ta est fa'bula, (Lat.) het stuk Is uit, de grap is uit.
ac'te, v. afdeling, bedrijf van toneelspel; bewijsstuk in
rechten; stuk door een notaris opgesteld of door cie
burgerlijke overheid afgegeven; zie ook navigatie.
ac'te de présen'ce, (Fr.) ,,, geven, welstaanshalve ergens
acte'ren, (komedie) spelen.
[aanwezig zijn.
acteur', (Fr.) m. toneelspeler; handelend persoon.
sc'tie, V. handeling, levendigheid (van toneelspeler, - stuk);
$ bewijs v. aandeel, v. inschrijving; X gevecht; n aanklacht, rechtsvordering; in ,^, in werking; zonder ,- of
raffac'tie, $ zoals de goederen i. d. pakhuizen opgeslagen liggen; ,,, ra'dius, v. vliegbereik, grootste afstand,
die een luchtvaartuig bij wind -zilte kan afleggen.
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'actief', (aj.) werkzaam, bedrijvig; in werkelijke dienst,
actieve handel, m. uitvoerhandel V. e. natie met eigen
voortbrengselen; actieve schulden, v. mv. uitstaande
schulden, vorderingen. [alle schulden), z. activa.
sactief', o. $ werkelijk of baar vermogen (na aftrek van
ac'ti labo'res Jucun'di, (Lat.) na gedaan werk is het goed
acti'nia, V. zeeanemoon (soort poliep). [rusten.
acti'nisch, een scheikundige werking uitoefenend (lichtstralen) ; de chemische werking v. h. zonlicht opheffend
(glas). [soort straalschimmel.
actinomyco'se, v. ]r heftige ontsteking veroorzaakt door een
sctiona'ris, actionist', m. actiehandelaar, houder van een
of meer actiën; geldschieter op aandelen.
action' de Jouissan'ce, (Fr.) V. $ deelhebbersactie die in de
plaats treedt van een reeds uitgelote of afbetaalde en
recht geeft op een deel der overwinst.
ac'tio Paulia'na, (Lat.) v. n vordering tot nietigverklaring
van handelingen ondernomen tot bedriegelijke verkorting
van de rechten van schuldeisers.
acti'va, (Lat.) o. mv. $ het te goed, de baten bestaande
uit eigen vermogen, geld, vaste panden, waren van een
boedel. [spoedigen.
active'ren, aan de gang brengen, vaart zetten achter, be
activis'me, o. het drijven of de beweging der activisten.
activist', m. propagandist v. d. daad I. d. Vlaamse beweging in België en voorstander der bestuurlijke scheiding,
d.w.z. een scheiding i. e. Vlaams en een Waals België.
activistisch, van de activisten, het activisme predikend of
bevorderend of daarop betrekking hebbend.
activiteit', v. bedrijvigheid.
actri'ce, (Fr.) v. toneelspeelster.
actualis'me, o. het stelsel der actualisten.
actualist', rn , voorstander v. beperking v. d. invloed v. h.
parlement en v. uitbreiding v. h. éénhoofdig gezag,
eventueel gesteund door een met dictatoriale macht
bekleden eersten minister.
actualis'tisch, van do actualisten.
actualiteit', v. het thans bestaande, de werkelijkheid,
wezenlijkheid; wat voor 't oogenblik van belang is, ge
vraag van de dag. [ring- maatschappij.-beurtnisof
actua'ris, m. wiskundig raadgever bij een levensverzekesctua'rius, (Lat.) m. gerechtsschrijver, griffier.
actueel', werkelijk; tegenwoordig, hedendaags; van on-

middellijk belang.

sc'tum, (Lat.) gedaan, verhandeld; . in eena'tu, in consi'lio,
gedaan in de senaat, de raad; ,,, ut supra, (A. U. S.),
gedaan als boven (gezegd is).
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ac'tus, (Lat.) m. n handeling.
acupunctuur', v. r naaldsteek (bij operatiën).
[lopende ziekte.
acu'to, (It.) f scherp.
acuut', scherp; hevig (v. ziekte); acute ziekte, v. snelverad, (Lat.) tot, te, niet; --- absur'dum, (Lat.) tot (in) het
ongerijmde; — ac'ta leggen, bij de acten leggen, d. i.
voor afgedaan houden, ter zijde leggen; ~ apertu'rum
li'bri, (Lat.), op het eerste ge f icht, voor de vuist (v.
vertalingen) ; — ar'ma, (Lat.) te wapen, aan het werk;
.- calen'das Grae'cas, (Lat.) met St. Juttemia.; r... cap-tan'dum vui'gus, (Lat.) om het gemeen te vangen; _
cap'tum vul'gi, (Lat.) voor het begripsvermogen v. h.
gemeen berekend; — decre'tum, (Lat.) volgens besluit;
~ depo'situm, (Lat.) in ambtelijke of gerechtelijke bewaring (geven of nemen) ; ~ di'es vi'tae, (Lat.) levens
voor 't ganse leven; exem'pium, (Lat.) tot-lang,
een voorbeeld; naar het voorbeeld of model; ~ extra'-.
mum, (Lat.) ten laatste, eindelijk; ~ fi'nem us'que,
(Lat.) tot liet einde; fun'dum, (Lat.) tot de bodem;
.,, gio'riam, (Lat.) voor de roem; ,,, hoc (nego'tium),
(Lat.) tot die zaak, daartoe; commis'sie ~ hoc, tot die
zaak benoemde commissie; curator — hoc, voor het
onderhavig geval benoemde curator;
hoc antwoor den, rechtstreeks, ter zake antwoorden; , ho'mi-.af;
zonder
omwegen;
nem, (Lat.) op den man
ho'minem disputeren, de tegenpartij met haar eigen
wapenen bestrijden; persoonlijk of handgemeen worden;
hono'res, (Lat.) eershalve, gratis; — infinitum, (Lat.) tot in het oneindige; r-- inteliec'tum, (Lat.)
oordeelkundig, verstandig; ~ in'terim, (Lat.) voorlopig, tijdelijk, tot nader order; ,,, li'bitum, (Lat.)
naar believen, welgevallen, verkiezen, eigen goedvin den; in r... li'mina gaan, R.K. het den bisschoppen voor geschreven, om de 3 à 10 jaar te doen, bezoek aan den
paus v. Rome brengen; .-- lit'teram, letterlijk, volgens
de letter; — maJo'rem De'i Gio'riam, (Lat.) ter meerdere ere Gods; manda'tum, (Lat.) naar bevel en
verordening; — ma'nus, (Lat.) bij of voor de hand, ter
hand; — nauseam us'que, (Lat.) tot walgens toe; .no'tam nemen, letten op, in gedachten houden; r-o'culos, ,,. o'cuium, (Lat.) met de bewijzen voor ogen,
helder, duidelijk; ~ ostentatio'nem, (Lat.) voor de
pronk; om te pralen; pa'tres, (Lat.) tot de vaderen;
.-.r pa'tres gaan, zijn, dood gaan, zijn; — perpe'tuam re'I
memo'riam, (Lat.) tot eeuwige gedachtenis; ,,, pram
memo'riam, ter eerbiedige herinnering; ,,, pi'as eau'sas; ," pi'os usus, (Lat.) tot vrome, liefdadige oog—

adagietto
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merken; — publican'dum, (Lat.) tot naricht; — referen'dum, (Lat.) ter overweging, om er bericht van te geven;
rem, (Lat.) ter zake, snedig, gevat; sum'mam,
(Lat.) in 't geheel, samen, in de som; — sum'mum,
(Lat.) op zijn hoogst, ten uiterste; — ut'timum, (Lat.)
ten laatste, ten slotte, eindelijk; ~ un'guem, (Lat.)
lett. tot de nagel, zeer zorgvuldig, zeer nauwkeurig;
u'num (om'nes), (Lat.) tot den laatste toe, allen
zonder uitzondering; u'sum, (Lat.) volgens gebruik
ten gebruike van; ,,, u'sum publicum, (Lat.) voor de
openbare dienst; ,,, valo'rem, (Lat.) naar de waarde;
ver'bum, (Lat.) woordelijk, woord voor woord; r-..
vi'tam eter'nam, (Lat.) voor het eeuwige leven; rvo'cem, (Lat.) onder of bij het op te zoeken woord.
adagiet'to, (It.) f minder langzaam dan adagio.
ada'gio, (It.) f o. 1 langzaam, gematigd; 2 l bedaard,
langzaam te spelen stuk of gedeelte.
adag i s'si mo, (It.) j zeer langzaam.
ada'gium, (Lat.) 0. spreekwoord; rechtsspreuk.
adamant', o. diamant.
adamas', m. naam van de oudste edelsteen, vermoedelijk
de witte saphier of topaas.
adapta'tie, V. aanpassing(svermogen); bewerking.
adat, (Mal.) V. inlands gebruik; gewoonterecht.
addenda, (Lat.) o. mv. van addendum, bijlagen, bij -, toevoegsels, aanhangsels.
adderen, bijeen- of samentellen, -voegen.
addia'tor, rekenliniaal, voorzien v. e. hulptoestel voor het
vermenigvuldigen en delen.
addice'ren, gerechtelijk toekennen.
addic'tie, V. r& toezegging, toekenning, toewijzing.
addi'o, (It.) vaarwel!
Ad'dison, ziekte van , V. bronsziekte, aandoening van de
bijnieren, waarbij de huid een bronskleur aanneemt.
addi'tie, V. toe-, bijvoeging; op-, samenstelling.
additioneel', toegevoegd; bijgevoegd; bij wijze van aanvulling of aanhangsel, aanvullings-.
addolora'to, (It.) f weemoedig.
adé, m. en v. (Mal.) jonger broertje of zusje (gewoonlijk
de jongste). [kanten.
Adefa = Arbeidsgemeenschap van Duits-Arische fabriadeloge'nisch, geslachteloos.
adelphie', V. t onderling samengroeien der meeldraden.
adelphis'me, o. verbroedering, broederhand.
adeni'tLs, v. ontsteking der watervaatklieren.
adenoïde vegeta'ties, V. mv. klierwoekeringen in de neusadenoom', o. kliergezwel.
[keelholte.

adept
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admissibel

adept', m. ingewijde in een geheime wetenschap
adequaat', overeenkomstig het doel, gepast.

of

kunst

adherent', aanklevend. onafscheidelijk verbonden aan.

adhere'ren, aankleven, aanhangen; instemmen, bijvallen.
ad he'ai e, v. aanklevingskracht ; instemming, toetreding,
goedkeuring; (staatkunde) erkenning en huldiging van
een nieuwen meester.
[tot dusverre.
adhuc' sub ju'dice lis est, (Lat.) de zaak Is nog niet beslist
adhuc' tu'a mes'sis in herba est, (Lat.) uw oogst staal
nog in de balm: verkoop de huid niet, voordat de beer
adiaba'tisch, niet -warmtegeleidend.
[geschoten is.
adiaphaan', ondoorzichtig.
adieu'! (Fr.) vaarwel.
adipa'ti, m. Javaanse hoog - adellijke titel, inz. voor regen
V. lijkenvet.
[ten.-adipoce'r,
adiposalgie', pijnlijkheid v. h. onderhuidse vetweefsel.
adipo'sitas, V. vetzucht; ~ cor'dis, hartvervetting.
adira'to, (It.) toornig voorgedragen.
adjacent', aangrenzend, belendend.
ad'je, m. p politieagent.
adject', adjec'tum, o. bij -, toevoeging, toevoegsel.
ad'jectief, 1 aj bijgevoegd; 2 o. bijvoeglijk naamwoord.
adjak, verwilderde hond (Java).
adjoint', z. adjunct; in Frankrijk ook: wethouder.
adjourne'ren, uitstellen, verdagen.
adjudant', m. 1 medehelper; 2 < toegevoegd (onder) adjudica'tie, v. gerechtelijke toewijzing.
[officier.
adjudice'r en, gerechtelijk toewijzen.
[gevoegd.
adjunct', 1 m. helper, toegevoegde ambtgenoot; 2 aj. toeadjunge'ren, toevoegen (bv. een helper).
adjuste'ren, gelijk maken, vereffenen; regelen; ijken.
adla'tus, (Lat.) m. helper, assistent.
admini'culum, (Lat.) o. hulpmiddel.
administrateur', m. beheerder, bestuurder, voogd, regent.
N.I. plantagebeheerder.
administra'tie, v. beheer, bestuur; beheer en bewaking t1
het staatsvermogen; handhaving van de bestaande bepa
langen en verordeningen.
ad mi n ist.re'ren, beheren, besturen.
admiraal', m. vlootvoogd.
admira'bel, bewonderenswaardig.
admiraliteit', v. zeeraad, college, dat het oppertoezicht t„•Mrf
over het gehele zeewezen V. e. staat.
admirant', m. admiraal.
ad mirateur', (Fr.) •m. bewonderaar.
admire'ren, bewonderen.
ad missi 'bel, aannemelijk; r& ontvankelijk, toelaatbaar.
,
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admis'sie, v. toelating, vergunning.
admitte'r-en, toelaten; de toegang vergunnen.
admodia'tor, (Lat.) m. verpachter.
admone'ren, vermanen, waarschuwen; berispen.
admonï'tie, v vermaning; (ambtelijke) berisping.
admove'ren, ten bewijze aanvoeren, bijbrengen.
adoeh', (Mal.) ach, helaas; auw! (uitroep van pijn of som`,
van bewondering).
adolescent', m. aankomend jongeling.
Adonai', (llelT.) m. Naam voor God uit eerbied gebruikt,

ter vervanging v. d. onuitsprekelijke naam JHVH,,

Jehovah.
[jongen or man.,
Ado'nis, m. schoon, behaagziek jongeling, fatterig moois.

adoniseren, mooi maken, opschikken.
adopte'ren, (als kind) aannemen.
adoptie, v. aanneming als kind.
adorabel, aanbiddelijk, verrukkelijk mooi, om voor th
adorateur', gym. aanbidder, vereerder. [knielen,.
adora'tie, v. aanbidding, verering.
adore'ren, aanbidden, vergoden.

,

adornamen'to, '1' o. r versieringsfiguur.
adossse'ren, schuin opwerpen, hellend maken; de rug (van
een leger) dekken of beveiligen.
adoucissement', o. verzachting, leniging; opbeuring.
adpromis'sor, m. r, bijkomende schuldenaar, borg.
adrenali'ne, v. uit de bijnieren van runderen of schapen,
getrokken geneesmiddel, dat vaatvernauwend, bloed•
stillend werkt.
[woord op een troonrede
adres-debatten, o. mv. behandeling van het adres van ant
adressant', m. indiener v. e. adres, d. i. een betoog or

verzoekschrift, verzoeker.

adresse au besoin, (Fr.) noodadres.
[schrijven.
adresse'ren, aan iemand richten; het adres op brieven, enz.
adret', geschikt, handig, vlug, slim.
adroge'ren, een volwassen persoon als kind aannemen.
adscribe'ren, toeschrijven, toeëigenen.
adscrip'tus gle'bae, (Lat.) tot de grond behorend, lijfeigen
adspect', o. z. aspect.
adspec'tie, v. bezichtiging.

adspirant', m. z, aspirant.
aanhalen, samentrekken.
samentrekkende middelen.
adstructie, v. nadere toelichting, staving, versterking.
adstrueren, toelichtend staven, gronden bijbrengen.
ad'sum qui fe'ci, (Lat.) hier is die het gedaan heeft, d. i.
ik ben de schuldige.

adstringe'ren,

adstringen'tia, (Lat.) of adstringerende middelen, o. mv.

aduleren
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adule'ren, pluimstrijkend vleien, flikflooien.
adultera'tie, v. vervalsing; echtbreuk.
aduitere'ren, vervalsen.
adul'tus, (Lat.) m. volwassene, meerderjarige.

adumbra'tie, v. schaduwontwerp, omtrekschets.

advenant', hups, voorkomend.
advent', m. R.K. de laatste vier weken v. h. kerkelijk jaar
adventief', bijkomend, niet blijvend. [vóór Kerstmis.
adverbiaal', bijwoordelijk.
adver'bium, (Lat.) o. bijwoord.
adversa'riën, v. mv. aantekeningen van allerlei, memorie
tegenstellend [boek.-adverstif',
adverte'ren, bekend maken, aankondigen.
advies', o. raad, voorlichting; bericht.

advise'ren, raden, raad geven; bericht geven.
adviseur', m. raadsman, voorlichter.
advocaat'- fiscaal', m. vertegenwoordiger v. h. Openbaar
Ministerie bij het Hoog Militair Gerechtshof.
advocaat'- generaal', m. plaatsvervangend vertegenwoordiger v. h. 0. M. bij de Hoge Raad of bij een gewoon
[caat.
gerechtshof.
advocaterij', v. advokatenstreken; > het ambt van advoadvoca'tus dia'boli, (Lat.) woordvoerder van den duivel.
Bij een voorstel tot heiligverklaring v. e. overledene in
de bath. Kerk verzamelt de a. d. gronden van tegenwerping tegen de heiligverklaring, die door den advoca'tus Dei (woordvoerder van God) bestreden worden.
advoce'ren, tot zich roepen; n in rechten dienen.
adyna'misch, krachteloos.
eedi'cula, (Lat.) v. eig. gebouwtje: soort van kapel aan
Heidense tempels voor een heiligenbeeld, dat daarin op

een verhoogde vloer geplaatst werd.

eedi'lis, (mrv. aedi'les), (Lat.) overheidspersoon belast
met het toezicht op tempels, gebouwen, markten enz.

eagi'de, ee'gis, t Gr.) v. schild; beschutting.
Ae'gir, m. god der zee in de Germaanse fabelleer.

Aeneas, m. Trojaanse vorst, zoon van Anchises en Venus,
held van de Aeneïde van Vergilius.
Aeo'Iisch, 1 van Aeolië (in Griekenland) ; 2 volgens de
Aeollsche toonschaal.
Ae'ol us, (Lat.) m. god der winden; de wind.
^e'olusharp, V. windharp, welker snaren door de wind
geluid geven.
ee'on, m. lange tijdduur, eeuw; wereldbestuur; neonen, mv
onmetelijke tijdruimten, eeuwigheden.
epyor'nis, uitgestorven reuzenstruisvogel van Madagascar.
^equaal', gelijk, evenredig.
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eequa'tie, v. vergelijking.
eequa'tor, (Lat.) ni. evennachtslijn, evenaar, linie.
eequili'ber, wquili'brium, (Lat.) o. evenwicht.
eeq ui l i b ri st', m. koorddanser, kunstenmaker die even
wichtstoeren doet.
eequinoc'tium, (Lat.) o. dag- en nachtevening.
eequipollent', gelijkgeldend, van gelijke kracht.
eeq ui valent', gelijkwaardig.
®q u i vo'ca, (Lat.) o. mv. dubbelzinnigheden.
ne'quo animo, (Lat.) gelijkmoedig.

ae'ra, v. jaartelling; tijdperk.

eera'rium, (Lat.) o. schat, schatkaaier, 's lands kas.
ee're peren'nius, (Lat.) duurzamer dan metaal, onvergan
kelijk.
Aëro-Arc'tic, Ver, tot het bevorderen v. Poolvluchten.
aërobaat', i n. luchtspringer; haarklover.
aërobatiek', V. kunstvliegen, zie: stunten.
[bacteriën).
aëro'be, zuurstof behoevend om te kunnen leven (van
aërochemie', o. scheikunde, die zich met onderzoek en
bereiden van giftgassen bezighoudt.
aëroche'mische aanval, m. luchtaanval met giftgassen.
aërodroom', o. vliegkamp.
[v. gassen.
aërodyna'mica, v. lucht- of gasevenwicht; bewegingsleer
aërodyna'misch, volgens de aërodynamica.
aërogeen'-gas'motor, m. motor in beweging gebracht door
[uit lucht bereid gas.
aërogram', o. luchtpostbrief.
aëro l i et', m. luchtsteen, meteoorsteen.
aerolimnologie', zie limnologie.
a'érometer, m. luchtmeter.
aëronaut', m. luchtreiziger, liichtschipper.
aëronautica, v, aëronautiek', v. luclltvaart(kunde).
aeronef', (Fr.) luchtschip.
aërophobie', V. luchtsch u wheid, vrees voor de inwerking
der lucht. [trompet en spreekbuis.
aërophoon', V. toestel dat tegelijkertijd dienst doet als oor
vliegmachine, vliegtuig.
-aëropln',m.
aërostaat', m.. luchtballon.
aërostati e k', v. leer van het evenwicht in de lucht.
aërotherapie', v. genezing door lucht, luchtkuur.
Aesculaap', m. zie Esculaap.
sesthe'siometer, in. op een passer gelijkend instrument om
de kleine afstanden te meten, waarbij 2 van elkaar ver wijderde gelijktijdige tastindrukken nog gevoeld worden.
essthe'tica, (Lai.) v. eesthetiek, v. schoonheidsleer.
^esthe'tisch, smaakvol, schoon, volgens de regelen der

schoonheidsleer.

[schattingseed.

aasti matoi r', waarderings-; ,,,e eed, n waarderingseed,

aetas

28

afflictie

ae'tas, (Lat.) m. ouderdom, leeftijd.
eeter'num vale, (Lat.) eeuwig vaarwel.
eether, in. z. ether.
aethyl, z. ethyl.
aetiologie', v. leer v. d. oorzaken, inz. v. ziekten.
afebriel', koortsvrij.
affa'bel, innemend, vriendelijk, minzaam.
affa'bile, (It.) f vriendelijk, liefelijk.
[held.
affabiliteit', V. vriendelijkheid, minzaamheid, innemend affai're, (Fr.) V. 1 zaak; voorval; 2 gevecht; 3 $ afdoeningen) ; 4 ,,, d'honneur, erezaak; duel, tweegevecht.
affame'ren, uithongeren.
affanna'to, (It.) f angstig, onrustig.
affect', o. gemoedsaandoening, hartstocht, warmte.
affectatie, v. gemaaktheid, gekunsteldheid, aanstellerij.
affecte'ren, voorwenden, de schijn aannemen van; uittrekken, bestemmen (v. gelden), (zekere uitgaven) brengen op een bepaalde post v. d. begroting.
affec'tie, V. toegenegenheid, liefde; elke aandoening op het
lichaam, inz. een ziekelijke; kwaal.
affectueus', hartelijk, vriendschappelijk, vriendelijk.
Affenpincher, (D.) kleine, ruigharige hond met spitse,
affet'to, (It.) f hartstochtelijk.
[opstaande ooren.
affettuo'so, (It.) f roerend, aandoenlijk.
affi'che, (Fr.) o. aanplakbiljet.
affiche'ren, aanplakken, overal door middel van affiches
bekend maken; fig, met iets te koop lopen, rondbazuinen ; in opspraak brengen (vrouw).
affida'vit, o. beëdigde verklaring; $ schriftelijke verklaring, overgelegd bij de inlevering van sommige buitenlandse coupons, dat de inleveraar ook de eigenaar is der
bijbehorende stukken, welke verklaring, den eigenaar,
indien hij geen inwoner v. h. betrokken land is, vrijwaart voor buitenlandse couponbelasting.
affi lia'tie, V. aanneming als kind; (ook:) aanneming als
lid V. e. genootschap of orde (zonder de gebruikelijke
formaliteiten).
affilië'ren, als kind, als ordelid aannemen, in een genoot
verfijnen, zuiveren, louteren. [schap opnemen.-afine'r,
affiniteit', v. verwantschap.
affirman'ti incum'bit proba'tio, (Lat.) wie beweert moet
bewijzen, de aanklager moet het bewijs leveren.
affirma'tie, V. bevestiging.
affirmatief', bevestigend.
affirme'ren, bevestigen.
affi'xa, (Lat.) o. 'nv. (van affi'xum) aanhangsels, toevoeg
droefenis, hartzeer, lijden.
[ sels.-aflic'te,v.

af f ligeren
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afflige'ren, bedroeven.
afflit'to, (It.) f neerslachtig, droevig.
afflue'ren, toevloeien, toestromen.
affluen'tie, v. toevloed, toeloop.
affodil', v. graflelie der oude Grieken.
affrettan'do, affretto'so, (It.) r gezwind.

affreus, verschrikkelijk lelijk, afschuwelijk, akelig.

affriande'ren, verlekkeren.
affriolee'ren, aanlokken, verlekkeren, belust maken door
affront', o. belediging. [mooie praatjes.

affronte'ren, voor 't hoofd stoten; beledigen.
affuit', V. X onderstel van karton.

afre'age'ren, het ontladen v. innerlijke spanningen door
handelingen, zie: psychoanalyse.
af'ter din'ner, (Eng.) v. fijne sigaar na de maaltijd.
af'ternoon tea, (aaj'tenoen tic) (Eng.) v. namiddagthee
vóór het middagmaal.
a'ga, Turks a'gha, titel van voornaam hoofd, meer in 't
bijzonder van den opperbevelhebber der Janitsaren.
agaal, hoofdbedekking der Bedoeïnen.
agagant', (Fr.) prikkelend, kriebelig makend.
agace'ren, onaangenaam prikkelen, kriebelig of tureluurs
maken; kittelen.
agalmatoliet', o. Chinese speksteen.
agamie', v. ongehuwde staat, samenleving van man en
vrouw, die niet gehuwd zijn.
agape, (Gr.) v. liefdemaaltijd bij de eerste Christenen.
agar-agar, (Mal.) v. Indisch gedroogd, als gelatine gebruikt wier.
agarrao, een Baskische dans.
agarici'ne, V. uit de agariczwammen verkregen i. d. geneeskiinde gebruikt bestanddeel.
a'gas asel'Ium, (Lat.) drijf een ezel zoveel ge wilt, het
blijft een ezel.
agathologie', v. leer van het hoogste goed.
aga've, V. & Amerik. aloë.
agen'ce Havas', v. Frans nieuwsagentschap.
agenda, (Lat.) v. 1 lijst der te verrichten werkzaamheden
dagorde; 2 aanteken -, zakboekje; 3 kerkboek, waarin
al de ceremoniën en formulieren staan aangetekend,
die de geestelijken bij hun ambtsverrichting hebben waai
&'gene, (Lat.) o. werkend middel, oorzaak. [te nemen
agent', rn. vertegenwoordiger, gevolmachtigde van een
handelshuis, een onderneming of maatschappij; 2 politie
geldwisselaar, makelaar in-dienar;~ch'g,(F.)
effecten; ,^.., provocateur', (Fr.) door de regering betaalde onruststoker, gehuurde stille opruier.

agentesse
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agentes'se, V. vertegenwoordigster; vgi. agent
agentia, (Lat.) o. mv. (van agens) werkzame middelen.
agentuur', v. ambt, werkkring of kantoor v.e. agent.
agenzi'a Stefa'ni, v. Ital. nieuwsagentschap.
a'ge quod a'gis, (Lat.) doe wat gij doet, houd voet bij stuk.
sge'reen, handelen; X handelend optreden; tegen iemand
-, een campagne tegen hein voeren; , een vordering

tegen Iemand instellen.
spelen.
agglomeraat', o. agglomera'tie, v. uitwendige aarszetting
(als tot een bal of kluwen) ; samenhoping.
egglutina'tie, v. aankleving, bijvoeging vaan buiten af.
egglutine'ren, samenklonteren; aaneenkle en.
aggravant', bezwarend, de zaak erger makend.
aggrava'tie, V. verzwaring (b.v. v. e. straf) ; verergering.
aggrave'ren, verzwaren, erger maken.
aggregaat', o. ophoping van veel gelijksoortige of ongelijksoortige dingen.
aggrega'tie- toestand, m, een der drie toestanden — vast,
vloeibaar, gasvormig — waarin een lichaam kan veraggiustamen'te, (It.) f zeer nauwkeurig in de maat te

keren.
aggrege'r en, toevoegen, in een vereniging opnemen.
agiel', vlug, beweeglijk.
agiliteit', v. vlugheid, beweeglijkheid.
agio, (It. aggio) m. $ opgeld boven de standvastige waarde
van een munt, aandeel, enz. Goudagio bv. wil zeggen,
dat men voor een zeker aantal munteenheden in goud
een groter aantal munteenheden geeft in papier; so'pre
—, buitengewoon opgeld.
agiota'ge, v. $ beursspel of windhandel met aandelen,
staatsschuldbrieven en andere papieren van waarde;
kunstgrepen in de effectenhandel om de prijzen te doen
rijzen of dalen.
agioteren, $ met opgeld wisselen; speculeren.
agioteur', (Fr.) m. $ geldwisselaar; beursspeculant.
egita'ta ree, (Lat.) dikwijls besproken of behandelde zaak,
afgedane zaak.
agitatie, v. onrust, gemoedsbeweging, opwinding, gisting
agitato, (It.) j' gejaagd, onrustig. [der gemoederen.
agita'tor, (Lat.) m. 1 opruier, volksmenner; 2 X bij het
raffineren van petroleum gebruikte schudder of hoge
cylincervormige vergaarbak.
agitatorisch, als een agitator, opruiend.
agite'ren, aandoen, verontrusten; zenuwachtig maken; in
gisting of spanning brengen.
Agitprop, agitatie en propaganda.
,

Aglaia
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agrogeologie

Agîai'a, (Gr.) v. eig. de schitterende; één der drie Gratiéci; naam van een eertijds veel gelezen moaenlad.
agna'ten, m. mv. naaste bloedverwanten van vaaerszijde,
agni'tie, V. $ erkenning (bv. van een wissel).
agnosce'rren, erkennen, voor geldig verklaren.
agno'sie, v. onwetendheid.
agnosticisme, o. leer of stelsel van den agnosticus.
agnos'ticus, (Lat.) m. niet-weter: wijsgerig denker die de
leer aanhangt, dat wij van het wezen van God of der
dingen het ware niet te weten kunnen komen.

Ag'nus De'i, (Lat.) in. en o. 1 Lam Gods; 2 gedeelte der
mis waarbij het
gebeden (gezongen) wordt; 3 mu-

ziek op het ^,; 4 gewijde wassen medaille met een
lam en vaantje a.d. ene en een heilige a. d. andere zijde.
ago, lijmsoort, gebruikt voor het lijmen van leer.
Agoe'das Jis'rohil, naam eener wereldorganisatie van
1.000.000 rechtgelovige Joden.
Zuidamerik. haas.
agoe'ti, m.
agogiek', V. f leer der kleine tijdmaatveranderingen, die
door de opvatting v. h. te spelen stuk vereist worden.
ago'gisch, volgens de agogiek.
agonie', (Fr.) v. doodsstrijd, benauwdheid.
agonise'ren, met de dood worstelen, op sterven liggen.
agora, (Or.) v. eig. volksvergadering; marktplein, plein.

agoraphobie', V. pleinvrees, ruimtevrees.
agraaf', agra'fe, V. haakje, spang, gesp.
agrammatia'me, o. het onvermogen om een behoorlijk
spraakkunstig gebouwde zin te kunnen vormen.

agrande'ren, vergroten.
a'grapha, mv. (Or.) eig. ongeschrevene, de niet in het
N. Testament opgenomen spreuken van Jezus.
agraphie', v. verlies v. h. vermogen om te schrijven.
agra'riër, m. politicus, die bescherming van landbouv►
voorstaat ten koste van nijverheid en handel.
egra'rische wetten, V. mv. akkerwetten der Romeinen (ook
tijdens de eerste Fr. revolutie voorgeslagen).
agrea'bel, aangenaam, behaaglijk; aannemelijk.
[staan.
agreëren, gunstig aannemen; zich laten welgevallen; toeagrégé', (Fr.) m. iemand, die na een staatsexamen bevoegd
heeft om als leraar of hoogleraar op te treden (in-heid

Frankrijk).
[versieringen.
agrement', o. bevalligheid; boordsel, garneersel; mss, j
agressief', aanvallenderwijs, aanvallend, vechtlustig.
agrest', boers, landelijk, grof, lomp.
agricultuur', v. landbouw, akkerbouw.
agrogeologie', v. g e o l o g i e v. d. bebouwbare aarde en
de factoren, die op haar vorming invloed oefenen.

agronnomisccli
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akeela

agrono'misch, van de landbouw.
[landbouwer.
agronomist', agronoom', m. wetenschappelijk gevormd
aguardien'te, (Spa.) brandewijn.
Aha -Autohilfe, (D.) organisatie in Duitsland tot hulpverlening aan auto's die panne hebben.

Ahasve'rus, m. naam van den wandelenden Jood.
ahead', (ehed') (Eng.) voorwaarts, vooruit.
A'hnung, (D.) v. voorgevoel, flauw vermoeden; idee, beahu, graven in terrasvorm (Polynesië). [grip.
aide de camp', (Fr.) m. X adjudant.
aide de cu isi'ne, (Fr.) m. hulpkok.
[u helpen.
ai'de -toi, Ie ciel t' aidera', (Fr.) help u zelven en God zal
Aigion', (Fr.) m. (letterlijk arendsjong) ; jig. zoon van Na
(naar een bekend werk v. Rostand). [veren.-polen1
aigret'te, (Fr.) v. vederbos; hoofdsieraad van zilverreiger
-eigru',(F.)v
scherpte, zuurheid; bitterheid.
aileron', (Fr.) m. rolroer, roer, waarmee het vliegtuig
een rollende beweging om de lengteas wordt gegeven.
ai ma'bel, beminnelijk, lieftallig.
air, (Fr.) o. gelaat; voorkomen, uiterlijk; houding; ook:
aria, zangwijze, lied; zich ~s geven, een houding aan nemen, zich voornaam, gewichtig of groots aanstellen.
air, (Fr. en Eng.) lucht; --.conditioning, (Eng.) v. lucht
vliegtuigen, fabrieken enz.) ; .,., craft-tempring(
carrier, (Eng.) vliegdekschip, vliegtuigmoederschip; '.,.
France, naam v. d. grote Franse luchtvaartonderneming;
--hostess, (Eng.), v. stewardess (z.d.w.) bij een lucht
luchtvaartgezind; ,"lock,-vartmschpij;nde,
gasprop, dampprop, dampslot, hindernis In vloeistof stroming door dampbellen, zie: vapourlock.
alaan'ce, (Fr.) v. gegoedheid; losheid. ongedwongenheid.
al'se, (Fr.) o. en v. gemak; welbehagen, schik; à son •-^
zijn, op zijn gemak zijn; er warmpjes in zitten, het goed
,

kunnen stellen.

a'jam, (Mal.) kip.
a'jer blanda, (Mal.) koolzuurhoudend water, sodawater.
*jinomoto, natriumhoudende kruiderij, in Japan en China
a.Joh' ! (Mal.) komaan! welaan! vooruit! [gebruikt.
ajournement', o. uitstel tot een bepaalde dag, verdaging.
ajourne'ren, tot een andere dag verschuiven, voor onbepaalde tijd uitstellen; verdagen.

a'kal, (Mal.) v. list, streek, kunstgreep, foefje, truc.
akant, V. zie acanthus.
a'kar wang'i, (Mal.) V. welriekende wortel (van Andropogon Schoenanthus).

akasa, Hindoewoord voor: stof.
akeela, v. hoofd v. e. groep w e 1 p e n.

akef ietj e
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alcoholica

akefiet'je, o. onaangename taak, kleinigheid.
ak'ne, v. zie acne.
AkoJongen, m. jongen in dienst van de Algemene Klos kenonderneming.
[kestan.
aksakal, consulair -agent van Brits -Indië in Chinees TurAk'tiengeseilschaft, (D.) v. naamloze vennootschap.
a'la, (Lat.) v. vleugel (van een Romeins gebouw).
alacriteit', v. gretigheid.
alaesthesie', v. het op een afstand voelen v, e. door een

prikkel bij een ander teweeg gebrachte indruk.

alalie', v. verkregen stomheid.

alambiek', m. distilleerkolf.
a'lang-a'lang, (Mal.) v. zeer hoog rietgras In Ned.-Indié.
alarme'ren, wakker schudden; door de noodbel of het
noodsein te wapen roepen; verontrusten. [ der.
alarmist', m. alarmmaker ; ongeluksprofeet, schrikversprelalas'tor, (Gr.) m. de wraakgeest, die zorgt, dat geen bloed
-schuld
ongewroken blijft.
ala'stri m, kafferpokken.
[hemd.
al'ba, (Lat.) al'be, V. R.K. wit priestergewaad, mis- of koor al'batros, m. stormvogel (der keerkringen en aan de Kaap),
alberei'li, mv. van alberel'lo, (It.) V. klein aarden of glazen
vaasje, zalfkruikje.
albinis'me, o. het ontbreken van kleurstof In haar, huid
en ogen bij albino's.
albi'no, (Sp.) m. witling, witte neger; lijder aan albinisme;
ook in het dierenrijk bij vossen, konijnen enz.
AI'bion, (Eng.) o. Groot-Brittannië, liet Britse Rijk.
al bisog'no, (It.) zie au besoin.
al'bo lapil'lo nota're di'em, (Lat.) een dag met een witte
steen aantekenen, d. I. als gelukkig met een kruisje
aan de balk schrijven.
albumïna'ten, o. mv. eiwitverbindingen.
albumi'ne, v. eiwitstof.
albuminurie', (Fr.) v. ziekelijke eiwitafscheiding in de
alcal'de, alca'de, (Sp.) m. dorpsrechter in Spanje. [urine.
alca'li, v. loogzout.
alcalisa'tie, v. loogzoutbereiding.
alca'lisch, loogzoutachtig, loogzout bevattend.
[smaak.
alcaloid', o. op loogzout gelijkend lichaam van zeer bittere
alcar(r)a'za, (Sp.) v. zeer poreuze koelkruik, A.I. gendih.
Alca'zar, (Sp.) o. Moors lustpaleis; in die stijl opgetrokken theatergebouw of café.
alchimie', V. goudmaakkunst, steen der wijzen.
alchimist', m. goudmaker, zoeker naar de steen der wijzen.
al'cohol, m. hoogstgezuiverde wijngeest.
alcoholica, o. mv. geestrijke dranken.
22e dr.

alcoholisme 3-I

aliënabel

alcohoiis'me, o. drankmisbruik; ziekelijke toestand ten ge
-volgean
overmatig gebruik van alcohol.
ai'cohoiparaiy'ee, v. door alcoholgebruik veroorzaakte

krankzinnigheid.

al corso, (It.) $ naar de lopende wisselkoers.
aI'derman, (oal'demen) (Eng.) m. wethouder, schepen;
oudste; Eng. stedelijk overheidspersoon; naam der gilde hoofden, die gezam. den burgemeester v. Londen kiezen.
a'le, (eelt) (Eng.) o. Engels ongehopt bier, eel.
a'iea jac'ta eat, (Lat.) de teerling is geworpen.

aleatoir', onzeker, wisselvallig.

Alec'to, v een der 3 Furiën.
alert', wakker, vlug; levendig, handig.
aieu'rometer, m. meelmeter, om de hoedanigheid van
aleu'ron, (Gr.) o. planteneiwit. [bakmeel te bepalen.
aleuronaat', o. eiwit uit tarwemeel.
Alexandrij'nen, in. mv. Alexandrijnse verzen, o. mv. dichtregels van 12 of 13 lettergrepen, doorgaans uit 6 jambische voeten bestaande.
Alexianen, m. mv. Cellebroeders (z. a.).

alexie', V. woordblindheid: ziekelijke aandoening, waarbij
men geschreven of gedrukte woorden niet kan lezen.
alexi'nen, vv. mv. ziektekiem-dodende stoffen in het bloed.
al'fa, zie halfa.

alfalfa, (Sp.) & lucerne.
alfen i'de, o. metaalmengsel V. 60 delen koper, 30 delen
tin en 10 delen nikkel; Christofle- metaal.
alfon'so, (Sp.) m. Spaanse gouden munt van 25 peseta's.
al fres'co, (It.) op verse, natte kalk (van muurschilder algara'de, v. uitbrander, snauw. [werk).

alge,

V. ,

zeewier.

al'gebra, v. stelkunde; dat is — voor mij, daarvan begrijp
aigebra'isch, stelkunstig. [ik niets.
aigesie', v. verhoogde pijngevoeligheid.
aiguaz il', m. Spaans politieagent.
Aiham'bra, o. paleis v. d. Moorse koningen te Granada.
aihida'de, v. richtliniaal, vizierliniaal; draaibare wijzer v.
e. theodoliet; drager v. d. kijker op sommige waterpas instrumenten.
a'lias, (Lat.) anders gezegd, genoemd of geheten; aangenomen andere naam.
a'iibi, (Lat.) eig. elders; zijn — bewijzen, bet. in rechten,
dat de beschuldigde bewijst, dat hij op het ogenblik v.
h. gepleegde feit op een andere plaats dan die v. h.
a' I i cas, wit marmeren knikker. [misdrijf was
aiiëna'bel, vervreemdbaar; in andere handen kunnende
,

overgaan, verkoopbaar.

aliënatie
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allegrissilno

aliëna'tie, v. vervreemding, verkoop, verpanding; afstand
v. grondgebied, v. rechten enz.; verstandsverbijstering.
aliëne'ren, vervreemden, overdragen, overdoen.
alie'ni ap'petens, su'i profu'sus, (Lat.) begerig naar eens
anders goed, kwistig met zijn eigen.
alignement', (Fr.) o. richting volgens een rechte lijn; richt
-lijn;
rooilijn.
aligne'ren, o. e. rij i. d. rooilijn plaatsen.
alimentatie, v. voeding, verpleging; onderhoud; som die
de curator aan den gefailleerde uitkeren mag voor het
nodige levensonderhoud.

alimente'ren, verplegen, onderhouden.

ali'nea, V. lid van een zin; nieuwe regel, zinsnede. [mot).
alio-spree, v. soort spuitje voor alio (vloeistof tegen de
aliquan'do bo'nus dormi'tat Homerus, (Lat.) soms zelfs
dut de goede Homerus: de beste maakt wel eens een
fout.
[de grondtoon hoorbaar.
aliquot'toon, m. f een der boven -, bij- of neventonen bij
aliun'de, (Lat.) van elders.
alizari'ne, v. rode kleurstof v. d. meekrapwortel en uit
alkali, o. zie alcali. [koolteerolie, kraprood.
alkanni'ne, V. bruinrode kleurstof uit de alkan'na-wortel.
alkoof', al ko've, v. afgesloten plaats in een kamer tot
plaatsing van een ledikant; nis.
alkoran', rn.. zie koran.
alla, (It.) op de manier van; ,- ' breve, (It.) f op korte
wijze ; 4/2, 3/2. 2/2 of 2/1 maat; r-..' diri'tta, (It.) J
volgens de toonschaal; ," mar'cia, (It.) f in marsmaat; ,^, milita're, (It.) fop militaire wijze, krijgshaf tig; zop'po, (It.) f hinkend, rukkend.
AI'lah, m. naam van God bij de Mohammedanen; Ind. uitroep van schrik, verbazing, be- of verwondering: lieve
hemel, goeie genade, enz.
allaitement' mix'te, (Fr.) v. het voeden v. e. zuigeling af
-wiselndmt
moedermelk en ander voedsel.
allantoto'xicum, (Lat.) o. worstvergift.
allargan'do, (It.) f verbredend.
allee', (Fr.) v. laan, wandelweg tussen twee rijen bomen.
al lega'tie, V. aanhaling, verwijzing; vermelding.
aliège, (Fr.) v. lichter, hulpboot; (ook: = tender (z. ald. ► .
allege'ren, aanvoeren, aanhalen (b.v. een schriftuurplaats) ;
zich beroepen op, verwijzen naar.
allegorie', V. zinnebeeldige voorstelling.
allegorisch, zinnebeeldig.
allegramen'te, (It.) f opgewekt, vrolijk (te spelen i.
allegret'to, (It.) f enigszins vlug en levendig (te spelen).
allegri'ssimo, (It.) j' zo vlug mogelijk (te spelen).

allegro
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allotment

dl
allegro, (It). f vlug, levendig (te spelen) ; — assa'i,
motto, zeer levendig; — con moto, gezwind; r-- con
spi'rito, met vuur; ~ modera'to, matig vlug; ,,, non
tan'to, niet zeer gezwind; — ma non trop'po, niet te
allelodac'tisch, elkander onderrichtend.

[vlug.

Ailelu'Ja ! loof den Heer!
alleman'de, (Fr.) v. oude Duitse (Zwabische) dans.
allentan'do, (It.) f talmend, inhoudend.
allergische ziekten, v. mv. ziekten van de luchtwegen.
allez', (Fr.) ga heen, ga uw gang!, och kom loop heen!
allia'ge, v. metaalmengsel, legering; onedel mengmetaal.
Allian'ce Frangai'se, v. vereniging ter bevordering van de
kennis der Franse taal en letterk. in het buitenland.
alliantie, v. verbond, verbintenis, bondgenootschap.

alliëren, verbinden; vermengen, samensmelten, legeren.
alliga'tie, zv. samenstelling, vermenging v. verschillende
metalen, toevoegsel.
ailiga'tor, m. Amerikaanse krokodil.
aliige'ren, vermengen, legeren.
ail' ingros'so, $ In 't groot.[in: weer en wind.
allitera'tie, v. gelijkheid der beginletters, stafrijm, bijv.
allocu'tie, v. toespraak inz. v. d. Paus tot de vergaderde
kardinalen.
allodiaat', erfvrij; niet leenroerig, vrij van leencijns.
alio'dium, (Lat.) o. vrij erfgoed, dat men vervreemden
allogeen', van andere aard.
[mag.
allot', z. allooi.
allon'ge, (Fr.) v. 1 verlengstuk; 2 $ aanhangsel van een
wissel, Indien er meer endossementen op gesteld moeten
worden dan waarvoor de achterzijde plaats biedt.
allonge'ren, verlengen, uitrekken, langer maken.
allongepruik, v. staartpruik.
alloniem', onder een andere of vreemde naam.
aalons', (Fr.) laten we gaan!, komaan!, och kom!
allooi', o. de hoeveelheid van een geringer metaal met een
beter gemengd; gehalte der muntspeciën; in 't alg.
gehalte.
allopaath', m. voorstander der allopathie', v. geneesmethode, waarbij men door de geneesmiddelen uitwerkingen zoekt voort te brengen, die tegenover de ziekte
-verschijnl
staan, zie: h o m o e p a t h i e.
al iopsychie', V. het overdragen van gedachten, voorstellingen, gevoelens en gemoedsaandoeningen.
allo'quium, (Lat.) o. aanspraak.
allorhythmie', v. abnormale hartslag.
allotment, (Eng.) o. $ toewijzing (bij inschrijving op leningen, enz.).

allo trig
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aloen-aloen

allo'tria, (Lat.) v. mv. bijzaken; van alles wat, allegaartje;

(ook:) ondeugendheden, schelmerijen.
allotropie', v. vormverscheidenheid: eigenschap dat sommige elementen kunnen voorkomen in twee or meer
verschillende vormen, elk met zekere eigenaardige ken merken, zoals kool in: 1 diamant, 2 graphiet, 3 houtskool.
alt' otta'va, (It.) f in de achtste toon, octaafsgewijs.
alloue'ren, billijken, toestaan, inwilligen.
All Peoples' Association, zie A. P. A.

all right, (aol raft), (Eng.) goed, In orde: begrepen.

all round, (Eng.) van zessen klaar.
all's well, (Eng.) alles wel.
allude'ren, toespelen, stekelige zinspelingen maken.
aliume'ren, aansteken, ontsteken, doen ontbranden;
opwinding brengen.

In

ail'uniso'no, (It.) f in één klank, op dezelfde toon.
allure, (Fr.) v. gang, houding; gedrag.
allusie, v. toespeling, zinspeling.
alluso'risch, zinspelend.

alluviaal', aangespoeld, aangeslibd.
allu'vie- recht, o. recht der oeverbewoners om zich hel
aangeslibde land toe te eigenen.
allu'vium, (Lat.) o. aanspoeling, aanslibbing; bovenste,
jongste lagen v. d. aardkorst, gevormd onder dezelfde
klimatische omstandigheden als tegenwoordig.
all-weather, (Eng.) open auto die gesloten kan worden.
alma mater, (Lat.) v. milde voedstermoeder (de universiteit).
almanach' de Gotha, m. te Gotha verschijnend jaarboek
met gegevens omtrent vorstelijke rammen; 1931, 168e
al'manak, rn. tijdwijzer, kalender; jaarboekje. [jaargang.
alman'din, een op robijn gelijkend mineraal v. d. groep
der granaten, ook Adelaïde- robijn genoemd.
alma pa'rens, (Lat.) v. weldoende moeder (d.i. het vader

-land).
al mar'co, $ naar het marktgewicht der munten, d.i. naar
de eigenlijke metaalwaarde.
[kraag.
almavi'va, (Sp.) m. lange mantel met brede, fluwelen
al'mée, V. Oosterse (Egyptische) danseres en zangeres.
a'ioë, v. , tot de leliefamilie behorend plantengeslacht
met tot 12 cm lange, wit gevlekte bladeren in een
krans dicht bij de grond en een daaruit in 't midden
uitkomende lange steel, waaraan rode bloemen; 2 geneeskrachtig sap uit de bladeren getrokken.
a'loen-a'loen, (Mal.) v. groot plein voor Javaanse regen
-tenwoig.

alopecie

38

alterum tantum

alopecie', v. uitvallen van het haar.
Alp, (D.) m. nachtmerrie.
alpa'ca, (Sp.) v. 1 bergschaap (der Andes, In Z.-Amerika)
met voortreffelijke wol; 2 soort namaak-zilver.
al pari, (It.) $ van gelijke waarde, gelijk, zonder opgeld,
zonder aftrek or verlies.
al pe'so, (It.) $ naar het gewicht.
al pez'zo, (It.) $ stuksgewijze, bij het stuk.
al'phabet, o. de letters In volgorde, het A B C.
alpha et omega, (Lat.) eerste en laatste letter van het
Gr. alphabet; het begin en liet einde.
al'phastralen, m. rnv. soort radio- actieve stralen bestaande
uit fijne stofdeeltjes, die na botsing met andere stoffen
positief electrisch worden geladen.
al piace're, (It.) , naar verkiezing; ook: a piace're.
alpi'neras, het ,., is bruinharig met brede schedel, zie
Nordische en Mediterrane ras.
Alpinist', in. beoefenaar van de bergsport.
al river'so, (It.) j omgekeerd, achteruit te lezen.
alruin'wortel, m. wortel der mandragora, van een vorm
die aan een mensenfiguurtje doet denken en waaraan
in de middeleeuwen toverkracht werd toegekend.
Alru'nen, v. mv. waarzeggende, heilige vrouwen bij de
oude Germanen.
al secco, (It.) met lijmverf op droge kalk (geschilderd).
al seg'no, (It.) j van het teken af.
alt, v. f tweede zangstem, lage vrouwenstem; strijkinstrument tussen de gewone viool en de cel; hobo, zie
oboe da caccia.
altaan', m. open uitstek aan een huis, balkon. [tijdmaat.
al tempo, (It.) f volgens tijdmaat, weer i. d. aangegeven
altera'bel, veranderlijk; aan bederf onderhevig.
al'tera pars, (Lat.) het andere deel, de tegenpartij.
altera'tie, v. verandering, verergering; ontsteltenis, schrik.
altera'to, (It.)veranderd.
alterca'tie, v. onenigheid, twist, ruzie.
after e'go, (Lat.) ander, tweede ik.
[ontstellen.
altere'ren, veranderen (veelal ten kwade) ; ontroeren,
alter idem, (Lat.) tweede volkomen hetzelfde iets.
alter ip'se ami'cus, (Lat.) een vriend Is een tweede ik.
alternatie, v. afwisseling, verandering.
alternatief', 1 aj. beurtelings, afwisselend; alternatieve
verbintenis, verbintenis ter keuze (v. e. der partijen) ;
o. gedwongen keus tussen twee moeilijke middelen
alterna'tor, m. M machine voor wisselstromen. [of zaken.
alterne'ren, afwisselen, beurtelings waarnemen.
al'terum tan'tum, (Lat.) Ziet dubbele, nog eens zoveel.
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Altesse

amaurose

Altes'se, (Fr.) v. Hoogheid, Doorluchtigheid (titel).
aithe'a, v. , heemst, witte malve, geneeskrachtige plant,
waarvan ue slijmbevattende wortel een geneesmiddel is
tegen hoest en ook aan kinderen gegeven wordt i. U.
periode v. h. tanden krijgen.
ai'timeter, m. hoogtemeter (werktuig).
alti metri e', v. hoogtemeting.
AI'ting, v. wetgevende vergadering op IJsland.
altio'ra, (Lat.) o. mv. hogere dingen, wetenschappen.
altist', m. bespeler der altviool.

r

altitu'de, V. hoogte boven het zeeoppervlak.

altru ïs'me, o. mensenliefde, onzelfzuchtigheid.
altruïst', m. mensenvriend, onzelfzuchtig mens.
altru ïs'tisch, vol opofferende mensenliefde, onzelfzuchtig.
alumi'nium, (Lat.) o. zeer licht, zilverkleurig metaal ui)

aluinaarde verkregen.

alumnaat', alum'neum, o. kwoek- of kostschool.

alumnus, (Lat.) m. scholier of student, die uit de openbare kas vrij onderwijs en verpleging geniet.
alveolus, (Lat.) ni. kleine holte (longblaasje, tandkas).
ama, (Jap.) parelduikster.
ama'bile, lit.) f lieflijk, beminnelijk.
amabiliteit', V. beminnenswaardigheid.
Amadis' de Gau'Ie, (Fr.) m. (held V. e. Spaanse „heroïsche'' roman) ridderlijk minnaar.
amala'ka, v. vrucht v. d. aan Vishnoe gewijde blauwe
locos of waterlelie, als bouwkundig sieraad voorkomen'.
I. U. gedaante v. e. platte ronde schijf met geribde rand.
amalga'ma, (Lat.) o. mengsel v. een of ander metaal en
kwik ; mengsel; mengelmoes.
amalgame'r-en, vermengen, samensmelten, met kwik ver
-bindeof
behandelen (v. ertsen).
amalga'misch, uit verschillende bestanddelen samengesteld, mengings-.
a'ma nesci'ri, (Lat.) wens niet - bekend (onberoemd) te zijn.
amant', (Fr,) m. minnaar; aman'te, v. minnares, liefje.
aman'tes amen'tes, (Lat.) verliefden zijn niet toerekenbaar.
amanuen'sis, (Lat.) m. helper in een natuur- of scheikun
dig laboratorium.
amarant', I m. t bloem; 2 aj. purperrood.
amaril', V. smergel (harde steen in poedervorm, dienende
tot het polijsten v. metalen, glas, enz.).
amasse'r en, op-, samenhopen, verzamelen.
amateur', (Fr.) m. amatri'ce, V. liefhebber, hij (zij) die
sport beoefent niet als broodwinning, in tegenstelling
met den professional.
amauro'se, v. zwarte staar (blindheid).
,

amazone
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amazo'ne, v. strijdbare vrouw (bij de Grleiken) ; dame te

paard, circusrijdster; damesrijkieed.

ambaan, m. titel v. d. Chinesen vertegenwoordiger in Mongolië, Turkestan en Tibet.
amba'ges, (Fr.) v. mv. omhaal, wijdlopigheden.
ambassa'de, v. gezantschap; gebouw der ambassade.
[loterijen.
ambassadeur', (Fr.) ni. gezant.
am'be, u. twee uitgekomen nommers van de vijf in zekere
amber, welriekende harsige stof, afkomstig uit het darmkanaal V. U. cachelot of potvis; ook: welriekende hars.
ambidex'ter, dubbelhandig, alle verrichtingen, zowel met
de linker- als met de rechterhand kunnende uitvoeren
ambiëren, streven, dingen (b.v. naar een post).
ambi'gu, (Fr.) dubbelzinnig; naam v. e. bekend theater
ambiguïteit', v. dubbelzinnigheid. [te Parijs.
ambilogie', V. dubbelzinnige uitdrukking.
ambi'tie, v. eerzucht; lust, ijver.

ambitieus', eerzuchtig, eergierig; Ijverig.
ambivalent', dubbelwaardig, dubbelgericht, b.v. iemand
tegelijk liefhebben en haten.
amblyopie', v. gezichtsverzwakking.
am'bon, (Lat.) v. spreekgestoelte, soort verhoogde lessenaar in de eerste Christenkerken.
ambro'sia, (Lat.) v. ambrozijn', o. godenspijs.
am bulan'ce, (Fr.) v. veldhospitaal.
ambulant', (Fr.) heen en weer lopend, rondtrekkend;
geen eigen klasse hebbend (van schoolhoofden).
ambuiantis'me, o. stelsel waarbij de schoolhoofden geer
eigen klasse hebben.
ambulato'risch, rondgaand, lopend.
,

a'meldonk, V. stijfselmeel.
ameliora'tie, V. verbetering, verfraaiing.
ameliore'ren, verbeteren, veredelen.
amelioris'tisch, verbetering beogend.
a'm e n, (Gr.) het zij zo!
amen'de, (Fr.) v. geldboete; ~ honorable, eerherstellend o
openbare schuldbelijdenis of erkenning van ongelijk.
amendement', o. verbetering, fnz. voorstel tot wijziging
van een wetsontwerp.
amende'ren, verbeteren, wijzigen; wijzigingen voorstellen.
amene'ren, aanbrengen, aanvoeren; teweegbrengen.
amenit, o. isolatiemateriaal voor radiodoeleinden.
ameniteit', v. minzaamheid, aanvalligheid, liefelijkheid.
amenorrhoë', v. ziekelijk uitblijven der maandstonden.
omeranthropo'ides ioy'si, een In Z. Amerika ontdekte
apensoort, vermoedelijk tot de mensapen behorende.
4mericanis'me, o. eigenaardige Amerik. zegswijze.
,

,
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amortisatie

Americanisa'tion, (Am.) veramerikanisering.
amerij', V. (samentrekking v. Ave Marij, Ave Maria, z. aid.)
ogenblik, ommezien.
amethodist', m. knoeier, kwakzalver.
amethyst', m. en o. veelkleurige edelsteen (in 't volksgeloof geldend als voorbehoedmiddel tegen dronkenschap),
ametropie', V. afwijking v. h. normale zien, bijziendheid
amfioen', o. opium. [of verziendheid.
amiant', n. steenvlas, asbest.
amicaal', vriendschappelijk, als een vriend.

amice, (Lat.) m. vriend! amicis'sime, (Lat.) rn. beste vriend

amici'tia, (Lat.) v. vriendschap. [dragen v. d. H. Mis.
amict', rn. R.K. schouderdoek van den geestelijke bij 't opami'cus, (Lat.) vriend; - huma'ni gene'ris, (Lat.) vriend
van het mensdom; ,,, PIa'to, sed ma'gis ami'ca ve'ritas, (Lat.) ik ben een vriend van Plato, maar nog meer
v. d. waarheid.
amidol', o. hydroehiorid van diainénophenol, als ontwikkelaar in de photographie gebruikt.
amie', (Fr.) v. vriendin; liefje.
amiraat', m. admiraal; (ook:) zeildoekse slapputs om water op te hijsen bij 't schoon-schip maken.
ammonia, v. vluchtig loogzout, een uit stikstof en waterstof bestaand sterk riekend gas.
ammoniak', m. vloeibare ammonia, geest van salm(on)iak.
ammoniet', am'monshoorn, m. schelpverstening in ramsammuni'tie, v. schietvoorraad. [hoornvorm.
amnesie', v. verlies van het geheugen.
amnes'tie, v. algemene kwijtschelding v. straf voor een
bepaalde groep of klasse overtreders of misdadigers.
amnestiëren, vergiffenis schenken, straf kwijtschelden.
amoe'be, (arneu'be) o. wisseldiertje, ééncellig vormloos
slijmdiertje, in zoetwater en als parasiet levende, o.a.
als darmparasiet v. d. tropische dysenterie.
door amoeben veroorzaakte ziekte.
amoebi'asis, v.
amok, (Mal.) o. moordzuchtige razernij, meestal ten gevolge v. opiummisbruik; ,,, maken, i. moordzuchtige razernij rondlopen om ieder te doden, die te bereiken is.
Amor, (Lat.) m. liefdegod, Venus' zoon;,.. patriae, V. vaderlandsliefde; .-.' vin'cit om'nia, de liefde overwint

]r

amoreel', zonder zedelijk besef. [alles.

amoret'ten, v. mv. kleine iiefdegodjes (als versiering).
amore'voie, amoro'so, (It.) f lieflijk, vleiend.
amorph', vormloos.
amortisa'tie, V. ongeldigverklaring, bv. van verloren is
pieren van waarde; inz. rente - delging,, schulddelging
(foor ; f regelrie aflossingen.
,
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amplissimus

amortise'ren, 1 (een document) ongeldig of waardeloos
verklaren; 2 a. d. dode hand verkopen; 3 door aflossing
uitdelgen (inz. staatsschuld).
amortisseur', schokbreker, schokdemper.

amo'tie, v. verwijdering, weg -, opruiming, sloping; ont-

zetting (V. e. ambt).
amourette, (Fr.) v. niet ernstig gemeende minnarij.
amoureus', verliefd.
amour-pro'pre, (Fr.) m. eigenliefde.
amove'ren, slopen, slechten, afbreken, op-, wegruimen;
amovi'bel, afzetbaar. [ontzetten (b.v. van een post).
amovibiliteit', V. afzetbaarheid.
am'pas, (Ind.) V. uitgeperst suikerriet (brandstof).
ampasit, bouwplaten gemaakt v. uitgeperst suikerriet,
gemengd met een bindmiddel.
am'pel, wijdlopig, breedvoerig.
am'per, (Ind.) bijna; N.B. in Nederland is dit: ter nauwer nood. [electrische stroom.
ampère, V. g practische maateenheid voor de sterkte v. e.
amphibie', o. tweeslachtig dier, dat op 't land en in 't water
kan leven en zoogdier noch vis is, koudbloedig longdier (kikvors, salamander enz.) ; jig, persoon die vlees
noch vis is; ,,, tank, v. militaire tank, die zowel te land
als bij het doortrekken van ondiepe rivieren is te gebruiken; ,,,vliegtuig, o. vliegtuig, waarvan het onderstel zodanig is ingericht, dat het toestel geschikt is
zowel o. h. land als o. h. water neer te strijken en
vandaar op te stijgen.
amphibolie', V. begripsverwarring.
amphibra'chysche versvoet, m. drielettergrepige versvoet
met de klemtoon op de middelste.
Amphi'on, V. erenaam voor een groot toonkunstenaar
(naar een beroemd legendarisch lierspeler der oudheid).
amphitheater, o. halfronde schouwplaats met schuin oplopende zitplaatsen tegenover het toneel.
Amphitri'te, v. dochter v. Nereus en Doris en moeder
van Triton, wiens vader Poseidon was.
amphi'tryon, m. gulle, milde gastheer (naar den hoofdpersoon i. e. stuk van Molière).
am'phora, (Lat.) v. kruik of kroes met twee oren.
am'pir, (Mal.) bijna, zie amper.
amplectief', omvattend, omsluitend.
amplia'tie, v. aanvulling, uitbreiding; duplicaat v. e. rekening enz.; n verdaging v. e. rechtsgeding.
amplificatie, v. uiteenzetting, ontwikkeling; vergroting.
amplis'simus, (Lat.) Hoogaanzienlijk, Hoogedel (titel V. e.
aartspriester; ook eretitel aan universiteiten).

amplitudo
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anak

amplitu'do, (Lat.) V. slingerwijdte.
am'po (e) n, (Mal.) vergeving, genade, pardon.
ampul', ampul'Ia, v. buikig flesje bij erediensten in gebruik voor zalfolie, avondmaalwijn; schenkkannetje
voor water en wijn bij de mis gebruikt; steriel (z.d.w.)
glazen kokertje, dat de injectievloeistof bevat.
ampul'lae, (Lat.) bombast.
amputa'tie, v. afzetting van een lichaamsdeel.
ampute'ren, een lichaamsdeel afzetten.

Amtorg-Corpora'tion, v. handelsvertegenwoordiging v. cl.

Sowjetregering in de Veren. Staten.
amulet', v. voorbehoedmiddel v. h. bijgeloof tegen ziekte,
toverij en gevaren; gelukaanbrengend voorwerp.
amusement', o. vermaak, uitspanning, tijdkorting.
amuse'ren, vermaken, aangenaam bezighouden.
amusie', v. gebrek aan muzikaal of kunstgevoel.
amygdali'ne, V. blauwzuurhoudend bestanddeel van amandelen en pruimenpitten enz.
amygdali'tis, v„ ontsteking der amandelen.
emyloled', o. spekachtige ontaarding In lever, milt of
smy'lum, (Lat.) o. zetmeel. [nieren.
anaal', van de anus.
anabaptis'me, o. leer der wederdopers.
anabaptist', m. wederdoper.
anabio'se, v. eigenschap van sommige levende wezens on,
na uitdroging of bevriezing weer tot normaal leven terug
anachoreet', m. kluizenaar. [te keren.
anachronis'mee, o. fout i. d. tijdrekening bij de opgave v.
gebeurtenissen; zaak die niet meer thuis hoort i. d. tijd
of niet meer past bij de omstandigheden v. h. ogen anachronis'tisch, in strijd met de tijdrekening.
[blik.
anaemie', v. bloedarmoede.
[teriën).
anaëro'be, slechts zonder zuurstof kunnende leven (v. bacanaesthesie', V. verdoving v. h. gevoel van pijn.
anaesthe'tisch, verdovend, gevoelloosmakend (middel).
anaesthetise'ren, gevoelloos maken (bij operaties enz.).
anagly'phen, anaglyp'ten, v. mv. half verheven beeld-

werk; ruimtebeelden.
[maken.
antiglyptiek', v. kunst om half verheven beeldwerk to
anago'ge, v. geestverheffing, zielsverrukking.
anagram', o. letterkeer, het lezen v. e. woord of zin van
achteren naar voren of het, uit de letters v. e. woord
(of woorden), vormen v. e. ander woord, een zin of
zinspreuk, b.v. Heer Jan van Oldenbarnevelt, door Vonde l vervormd tot: Bewaerden llollant in eergin.
a'nak, (Mal.) kind.

anak setan
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anatomiseren

a'nak se'tan, (Mal.) duiveiskuul (scheldwoord).
anakathar'tisch, braakwekkend.
anakla'se, v. straalbreking.
[bloemlezing.
analec'ta, (Lat.) analee'ten, o. mv. verzamelde stukken,
snalep'eis, (Or.) v. herstelling der krachten, genezing.
analep'tica, (Lat.) o. mv. versterkende middelen.
analep'tisch, versterkend.
analgesie', analgie', v. ongevoeligheid voor pijn.
analist', m. zie analyst.
analo'gice, door de overeenkomstige toepassing.
analogie', v. overeenkomst.
ana'logon, (Or.) o. gelijksoortig of overeenkomstig geval.
analoog', overeenkomstig, gelijksoortig.
analphabeet', m. iemand, die niet lezen en schrijven kan.
analy'se, v. ontleding; ontbinding, oplossing.
analyse'ren, ontleden; oplossen, ontbinden.
analyst', w,. scheikundig ontleder (aan proefstations).
analytisch, ontledend; oplossend, ontbindend: — verslag,
o. kort verslag inz. v. h. verhandelde in de Tweede Kamer
der Staten Generaal.
anamne'sis, (Gr.) anamnese, v. 1 het terugroepen in het
geheugen; 2 voorgeschiedenis v. e. ziekte.
anamorpho'se, V. omvorming, gedaantevervorming.
ananas, p bom (Veren. Staten).
Ananda, m. de discipel van Boeddha.
anapaest', m. (letterlijk opspringen) versvoet van 3 lettergrepen met de klemtoon op de laatste.
ana'phora, (Lat.) v. herhaling van hetzelfde woord aan het
begin van verscheidene op elkander volgende zinnen ot

versregels. [wanorde.
anarchie', V. regeringloosheid; wetteloze toestand; grote
anarchis'me, o. leer en stelsel der anarchisten.
anarchist', m. voorstander v. omverwerping v. alle bestaand gezag i. d. Staat om tot regeringloosheid te komen; ,,, v. d. daad, anarchist die niet terugdeinst voor
moord op vorsten en regeringspersonen ter bereiking
anasar'ka, V. T huidwaterzucht.
[v. zijn ideaal.
anastomo'se, v. samenvloeiing, verbinding tussen twee
ana'strophe, V. woordverplaatsing.
[holten.
anathe'ma, (Gr.) o. vervloeking; banvloek, kerkban; •estot(e), wees(t) vervloekt; ,,, sit, hij (zij) zij vervloekt.
anathematise'ren, vervloeken; in de kerkban doen.
anatocis me, o. ergerlijke woeker, woeker- interest, rente
van rente; (ook) conversie der rente in kapitaal.
anatomie', v. ontleedkunde.
anato'misch, ontleedkundig.
anatomise'reen, (een lijk) ontleden.

anatomist
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anatomist', anatoom', m. ontleedkundige.
en'ceps, (Lat.) tweehoofdig, dubbel.
anch'io son(o) pittore, (It.) ook ik ben schilder.
anchylostomi'asis, v. wormziekte, veroorzaakt door de
darmparasiet : anchylo'stomum duodena'Ie.
ancienniteit', r . rangorde naar net aantal dienstjaren.
ancien régi'me, (Fr.) o. de oude heerschappij of staatsvorm,
die door een revolutie of hervorming vernietigd is, inz.
de oude monarchie vóór de Fr. revolutie.
Ancient Order of Foresters, (Eng.) v. liefdadigheidsvereniging met hoven en loges in 1745 te Yorkshire in
Engeland gesticht en In 1832 in Amerika ingevoerd
anco'na, V. . soort hoen.
anco'ra, (It.) f nog eens.
andante, (It.) r gelijkmatig, gematigd (te spelen).
andantino, (It.) f enigszins langzaam, iets sneller dan
an'djing ta'nah, (Mal.) m. veenmol, molkrekel. [andante.
andouil'Ie, (Fr.) v. rolronde karo l of spoelvormlg gedraaide
Andre'askruis, o. kruis met schuine balken (x). [tabak.
androgenie', v. mensenschepping.
androgyne, Z mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen
in zich verenigend.
androï'de, V. ledepop, automaat in mensengedaante.
andromanie', V. mansdolheid der vrouw.
androphaag', m. menseneter.
anecdote, (Fr.) V. kleine, korte geschiedenis een aardig
(historisch) voorvalletje betreffend.
anelec'trisch, niet -electrisch.
anemie', V. bloedarmoede.
anemisch, aan bloedarmoede lijdend.
anemologie', v. leer der winden.
anemometer, m. windmeter.
a'nemometrograaf', m. werktuig, dat de windveranderingen
anemoscoop', m. windwijzer, weerhaan. [zelf aantekent.
Anerie', (Fr.) v. ezelachtigheid, groote domheid.
aneroï'de-ba'rometer, m. droge barometer d. 1. zonder
kwik (metalen doos met verdunde lucht).
Aneta, Algemeen Nieuws- en Telegraaf Agentschap.
aneuris'ma, o. T zakvormige slagaderverwijding.
angarie', (Fr.) v. beslaglegging op een neutraal schip om
voor de staat te laden.
an'geheitert, (D.) „vrolijk ", lichtelijk aangeschoten.
angeliek', engelachtig.
en'gelus, (Lat.) m. lett.: engel; K.K. gebed, de groetenis
v. d. engel a. d. H. Maagd; klokje dat driemaal daags
tot dat gebed oproept; ,., tutela'ris, beschermengel.
poef, champagne.
ang'goer, (Mal.) wijn;
,
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animus

angi'na, (Lat.) v.
keelontsteking; --- pec'toris,
kiemming op nethart.
an'gio, in samenst.: vat, bloedvat.
angiosper'men, v. mv. & bedektzadige planten.

V.

be

Anglai'se, (Fr.) v. Engelse dans; vrouw of meisje uit
Engeland.

Anglicaan'se kerk, V. Eng. bisschoppelijke kerk.
anglicisme, (Fr.) o. eigenaardige Eng. zegswijze.
anglise'ren, het doorsnijden v. d. spieren, die de staart
naar beneden trekken, bij paarden wel toegepast;
Engels maken.
anglomaan', m. voorstander, nasper van al wat Engels is.
anglomanie', v. overdreven voorliefde voor al wat Engels
anglophobie', v. haat, afkeer van al wat Engels is. [is.
an'guis Ia'tet in herba, (Lat.) er schuilt een adder onder
angulair', hoekig. [het gras.
angusta'tie, V. vernauwing, beklemming.
enhydrie', V. waterloosheid.
[halm afgesneden wordt.
a'ni-a'ni, V. (N.I.) rijstmesje, waarmede de pads halm voor
anifi'ne, v. een uit steenkolenteer gedistilleerde kleurstof.
anilis'me, o. aniline- vergiftiging.
a'n i ma, (Lat.) v. ziel, geest.
animaal', anima'lisch, dierlijk.
a'nimal dis'putax, (Lat.) strijdlustig persoon; animal scri'bax, schri j flustig man, inktwellusteling.
anim-alise'ren, in dierlijke stof veranderen; verdierlijken.
animalie'me, o. 1 dierlijke levensverrichting; 2 het vereren van heilige dieren door natuurvolken.
animatie, V. bezieling.
animatis'm.e, o. neiging tot p e r s o n 1 f 1 ë r i n g van al
wat zich beweegt en zich daardoor als levend wezen
voordoet.
anima'to, (It.) p opgewekt.
ani meren, bezielen, opwekken, aanmoedigen.
animis'me, o. geestenverering bij natuurvolken, die geloven dat ook levenloze voorwerpen een ziel bezitten;
(spiritistisch) het verklaren v. supranormale verschijnselen uit nog onvoldoend bekende eigenschappen v. d.
ziel v. d. nog levende mens (het medium), i.p.v. deze
toe te schrijven a. e. geest v. e. overledene.
a'nimo, o en v. moed, geest; opgewektheid, lust.
animositeit', v. vijandige gezinaheid.
auimo'so, (It.) f levendig, flink.
animus, (Lat.) m. bedoeling, r-- do'mini, — si'bi haben'di,
wil van den eigenaar; ..., donan'di, wil of bedoeling
om te schenken; .--- i n j u rian'd i, wil of opzet om te beledigen; ," novan'di, wil tot schuldvernieuwing.
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annueel

anion', o.
het negatief electrische bestanddeel, waarin
een electrolyt (z. d. w.) gesplitst wordt, wanneer er

een stroom doorgevoerd wordt.

V. f muziokinstriiment uit de gamelan,
bestaande uit i. e. raam geplaatste bamboekokertjes,
die geleidelijk In lengte opklimmen.
an'isometro'pisch, niet isometropisch (z. d. w.).
ankylo'se, v. gewrichtsstijfheid.
ankylostomi'asis, V. zie anchylostomiasis.
Anlasser, (D.), aanzetter, aanzetmagneet, inrichting voor

an'kloeng, (Jay.)

of hulpmiddel bij tiet op gang brengen v. e. motor.

anna, munt v. Br. Indië, 1/16 roepia (z. d. w.) .
annaal', voor de duur van één jaar.
annalen, o. mv. geschiedwerken, waarin de gebeurtenissen in chronologische volgorde zijn opgetekend.
annaliteit', v. duur van één jaar, éénjarigheid.
anna'ten, v.mv. jaargelden, datgene wat v. d. inkomsten
der eerste jaren v. e. geestelijk ambt i. d. pauselijke
schatkist moet gestort worden; jaarmissen i. d. R. K.
anneli'den, V. mv. ringwormen. [Kerk.
annex', aanhangend, bijbehorend verbonden.
anne'xa, (Lat.) o. mv. aanhangsels, bijlagen; bijkomende

gevolgen.

annexa'tie, v. inlijving (van grondgebied).

annexeren, aanhangen, bijvoegen, inlijven (bij een land) ;
$ beslag leggen op iets.
anne'xie, V. aanhechting.
annexionist', v. voorstander van annexatie.
annexionis'tisch, strevend naar annexatie, (de) annexatie
bevorderend of predikend.
an n i h i la'tor, m. handblustoestel.
annihile'ren, vernietigen, voor nietig verklaren.
an'ni curren't is, (Lat.) van liet lopend jaar.
anniversai're, (Fr.) v. verjaardag; jaarlijkse gedenkslag.
an'no wta'tis su'ae, (Lat.) in het jaar v. zijn leeftijd, in
de ouderdom van (op grafschriften, portretten &).
an'no curren'te, (Lat.) in het lopende jaar.
an'no Do'mini, (Lat.) in het jaar onzes Heren.
an'no mun'di, (Lat.) in het jaar v. d. wereld.
annon'ce, (Fr.) v. bericht, aankondiging (in de krant)
annonce'ren, berichten, aankondigen.
annotatie, V. (ophelderende) aantekening.
annote'ren, aan -, optekenen; van ophelderende aantekeningen voorzien.
annt ai're, (Fr.) annua'r um, (Lat.) o. jaarboek.
annueel', jaarlijks.
,
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annuïteit', V. jaarlijkse betaling v. d. rente v. e. kapitaal, tegelijk met de aflossing v. e. gedeelte v. dat

kapitaal.
annula'tie, v. vernietiging, nietigverklaring.
annuleren, vernietigen; afschaffen; afbestellen.
annunciatie, V. aankondiging, inz. Maria- Boodschap.
an'nus gra'tiee, (Lat.) gunstjaar voor weduwen en wezen
van bezoldigde ambtenaren, inz. het dienstjaar, dat na
het overlijden v. e. predikant ten voordele van de weduwe door de ringbroeders wordt waargenomen.
an'nus mira'bilis, (Lat.) wonderjaar.
ano'a, m. 2. gemsbuffel van Celebes.
anode, v. g positieve electrode (z. d. w.) ; pool, waar de
stroom in een electrolytisch op te lossen vloeistof
[intreedt,
anody'na, o. mv. pijnstillende middelen.
anomaal', van een regel afwijkend, onregelmatig.
anomalie', (Fr.) v. onregelmatigheid, afwijking v. d. regel.
anoniem', naamloos, ongenoemd; zonder naam of onder
-teknig.
anonimiteit', V. naamsverzwijging; het ongenoemd - blijven.
ano'nymus, (Lat.) n i . een ongenoemde of die zijn naam niet
in li'bro non edi'to, een ongewil of durft noemen;
noemde in een niet uitgegeven boek.[kiet.
ano'pheles, v. wetenschappelijke naam v. d. malariamus
aan de achterzijde onbedrukt of on--anopisthgr'c,
anorexie', v. verlies van eetlust. [beschreven.
anorganisch, geen organen hebbend, onbewerkluigd; In
de scheikunde: wat betrekking heeft op de verbindingen
die geen koolstof bevatten.
anormaal', onregelmatig, v. d. regel afwijkend.
[bewoners).
anosm ie', v. verlies van de reukzin.
anoxemie', V. tekort aan zuurstof in het bloed (bij bergAn'sicht(skarte), (D.) V. prent(brief)kaart.
antagonisme, o. tegenwerking, bestrijding, vijandschap.
antagonist', m. tegenwerker, vijand, tegenstander.
antapoplec'tisch, tegen beroerte dienende.
antarc'tisch, tegenover de Grote Beer (sterrenbeeld aan
de Noordpool) staande, Zuidpool.
ante, (Lat.) 1 voor; ," meri'diem, vóór de middag; 2 V.
aan de wand verbonden min of meer vooruitspringend
kapiteel, vooruitspringende muurpijler.
antecedent', o. vroeger gebeurde zaak, voorafgaand geval v,
gelijke aard; woord of zin waarop het betrekkelijk
voornaamwoord terugslaat; iemands —en, iemands verlopen leven, zijn verleden.
antecede'ren, voorafgaan; de voorrang hebben.
anteces'sor, (Lat.) m. voorganger.
,
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antedate'ren, op vroegere dagtekening stellen.
antediluviaans', van vóór de zondvloed; zeer ouderwets.
antelo'quium, (Lat.) o. voorrede; het voorrecht om eerst te
spreken.
anteme'tica, (Lat.) o. mv. middelen tegen het braken.
antenataal', van voor de geboorte.
ontantenne, (Fr.) v. 1 voelhoren der insecten; 2
vang- en zenddraad of - stang.
anterioriteit', v. voorrang, ouder in dienst zijn.
antheimin'tica, (Lat.) o. mv. wormverdrijvende middelen
an'them, (Eng.) kerkcantate.
anthe'ren, v. me. meeldraden.

Anthoesa, traditioneel - mystieke naam voor Rome.
anthologie'. (Fr.) V. bloemlezing.
anthozo'®n, o. mv. plantdieren, poliepen.
anthraciet', o. glanskool, zeer goede steenkoolsoort.
anthrax, (Lat.) in. kool; negenoog, pestkool.
anthropis'me, o. vermenselijking, opvatting dat de mens
het einddoel der schepping is en een op God gelijkend

wezen.

anthropocen'trissch, den mens en
del- en uitgangspunt hebbende.

diens natuur tot mid-

anthropogenie', v. de wording, het ontstaan v. d. mens.
anthropoï'de, 1 m. mensaap; 2 tzj. mensvormig.
anthropologie', v. natuurleer der mensen, menskunde.
anthropoloog', m. menskundige.
anthropometrie', v. het nieten v. d. verhoudingen v (^
menselijk lichaam inz. door de politie ter herkennine
v. misdadigers; vgl. Berti Ilonnage.
anthropomorphis'me, o. anthropomorpho'se, v. de token

ding van menselijke eigenschappen aan de Godheid.
anthropophaag', m. menseneter.
anthropophobie', V. mensenschuwheid.
[schap.
anthroposoph ie', v. mensenkennis als wijsgerige weten an'ti, (Lat.) 1 tegen; 2 m. anti-revolutlonnair; tegenstem
-mer,
stander.
,

anti - annex'ionis'tisch, tegen annexatie gericht.
antice, (ent'aisse), (Eng.) X pasta, gebruikt om ijsafzetting
op vliegtuigen te voorkomen.
anticer, (ent'aisse) (Eng.), installatie om ijsafzetting op

[kamer.
vliegtuigen te voorkomen.
antichambre, (Fr.) v. voorkamer ; wachtkamer: z preek antichambre'reen, wachten eer men toegelaten wordt.
antichre'se, v. genot van het vruchtgebruik van een pand
als rente voor geleend geld.
Antichrist', m. tegen-Christus, bestrijder v.h. Christendom
anticipa'tie, v. het vooruitnemen of vooruitlopen op iets;
4
22e dr.
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vervroeging; beschikking bij voorbaat; vooruitbetaling ;
het hij voorbaat verstrekte of genotene.
anticipe'ren, vervroegen, vooruitnemen, vooruitlopen op;
vooruitgenleten ; vooruitbeschikken (b.v. over de staats inkomsten).
anticiericaal', gestemd tegen de Invloed der geestelijk held, inz. op staatkundig gebied.
[derend.
anticonceptioneel', de ontvangenis, de bevruchting verhinanticonstitutioneel', met de grondwet strijdig.
anticontractueel', In strijd met of tegen de overeenkomst.
anticritiek', V. weerleggend antwoord op een (boek)beoordeling.
anticyclonaal', van een luchtdrukmaximum afstromend
in de richting v. d. wijzers V. e. uurwerk.
antidateren, verkeerd gebruikt voor antedateren, zie ald.
antidotaal' request, m tegenverzoek(schrift).
antidotum, (Lat.) o. tegengif.
antiek', oud, ouderwets, uit of in de trant van vroegere
eeuwen; de men, de oude Grieken en Romeinen.
antifebri'lia, (Lat.) o. mv. koortsverdrijvende middelen.
antifebri'ne, V. hoofdpijn- of koortsverdrijvend middel.
antifo~, tegen fascisme en oorlog.
entilego'mena, mr bijbelboeken, die tegengesproken
antilogie', v. tegenspraak, tegenstrijdigheid. [worden.
antimakassar, V. gehaakt kleedje, boven op rugleuningen
van stoelen enz. gelegd.
antiministerieel', tegen het ministerie gestemd of gekeerd.
antimo'nium, (Lat.) o. spiesglans, een blauwachtig wit
metaal. [v. d. natie.
antinationaal', strijdig met de belangen, met de geest
antinomie', (Fr.) V. tegenstrijdigheid, strijdigheid van
(twee) wetten met elkander.
antipapistisch, den Paus vijandig gezind, tegen de R.K.
Kerk gericht.
antipassaat', m. in tegengestelde richting van de passaat
waaiende wind.
antipathie', v. natuurlijke afkeer of tegenzin.
antipathiek', afkeerwekkend, afstotend, onsympathiek.
antiperistal'tisch, werking van de slokdarm van beneden
naar boven (bij braking).
antiphiogis'tisch, ontstekingwerend.
[of antiphonen.
antiphona'rium, (Lat.) o. R.K. gezangboek der beurtzangen
antipho'ne, antiphoon', V. 1 tegen- of wisselzang, beurtzang; 2 alle geluid tegenhoudend toestel.
anti phonie', V. wisselzang; logische strijdigheid.
anti po'den, m. mv. tegenvoeters; Jig. wederstrevers of
een tegenstelling met elkaar vormende personen.
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antipyre'tica, (Lat.) o. mv. temperatuur-verlagende mid-

delen.

antipyri'ne, v. wit, kristallijn poeder, dat pijnstillend en
temperatuur - verlagend werkt. [waarde
antiquail'Ies, (Fr.) v. mv. kleine oudheden van weinig
antiquariaat', o. winkel, handel in antiquiteiten, In oude

boeken.

antiqua'rius, (Lat.) antiquai're, (Fr.) m. oudheidkenner;
handelaar in oudheden, In oude boeken.
antiquiteiten, V. •rnv. oudheden, voorwerpen die antiek
zijn; wetten, zeden, gebruiken enz. der Ouden.
antirevolutionnair', m tegenstander v. d. omwenteling
en hare gevolgen; lid V. e. Ned. Prot. Christ. staatsparti j
antiroyalist', m. vijand van 't koningschap.
anti-saloon-ligue, (Am.) verbond van drankbestrijders
antisemiet', in joderlhater; anti-semie'tische partij, v. po litieke partij, die de bestrijding van het jodendom ten

doel heeft.

entisep'sis, v. wondbehandeling ter bestrijding van rotting of bederf.
antiseptica, (Lat.) o. mv. (van antisep'tioum), bederf -,

rottingwerende middelen.

antisep'tisch, bederfwerend, rottingwerend.
antispasmo'dica, (Lat.) o. mv. krampstillende middelen.
antistatutair', in strijd met de statuten.
anti'strophe, V. tegenzang.
antithese, v. tegenstelling; de ~, de politieke tegenstelling tussen Christen en Heiden.
antithe'tisch, tegenstellend.
an'ti- toxinen, v. mv. middelen, die de werking der toxinen
(bacterie - vergiften) opheffen.
antca'ci, (Lat.) m. mv. tegenwoners: mensen die onder

dezelfde meridiaan maar onder tegengestelde breedten
van gelijke graden wonen.
antoniem', van tegengestelde betekenis.
Antoniuskruis, o. kruis in de vorm v. e. Romeinse T.
antonoma'sia, v. bet stellen van een eigennaam voor een
soortnaam of omgekeerd, b.v. Cicero voor redenaar.
antonomist', m. tegenstander van de wet.
Anu'bis, m. Egyptische godheid afgebeeld met de kop
van een hond or jakhals.
anurie', v. ophouden der urine- afscheiding of van het uria'nus, (Lat.) m. aarsopening. [neren.
an y I', m. jt indigoplant.
Anzac-day, (Eng.) = herinneringsdag (25 April) van de
landing der Australiërs en Nieuw -Zeelanders op Galaor'ta, v. grote (lichaams\slagader. [lipoli in 1915.
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Apachen, m. mv. 1 N.-A. Indianenstam; 2 8 straatbandieten (inz. te Parijs),
ap'age sata'nas, (Lat.) weg van mij, satan.
apago'gisch bewijs, o. bewijs uit het ongerijmde.
apaise'ren, stillen, bevredigen, doen bedaren.
apana'ge, o. jaarwedde of toelage van niet - regerende
vorstelijke personen. [held.
apathie', v. gevoelloosheid; lusteloosheid, onverschillig apa'thisch, gevoelloos; lusteloos, onverschillig.
apatri'de, m. iemand zonder nationaliteit, staatloze.
Apel'ies post ta'bulam, (Lat.) luistervinken deugen niet.
ap- en dependen'tiën, V. mt). al het aan- en bijbehorende.
apepsie', v. slechte spijsvertering.
[tend idee.
apercep'tie, v. bewuste waarneming.
aperçu', (Fr.) o. kort overzicht, hoofdinhoud ; samenvat
welks wijzer-aperio'dsch,lngvj(.aometr
in elke nieuwe stand onmiddellijk stilstaat).
aperitief', o. eetlust opwekkend middel, middagborrel, bit
[tertje vóór 't diner
apert', open, duidelijk.
aper'to li'bro, (Lat.) met open boek, voor de vuist.
apert'us, (Lat.) m. open orgelregister.
apetaal', 2. zonder bloembladen.
a'pex, (Lat.) spits, top, toppunt.
[v. e. woord.
aphae'resis, (Gr.) v. wegneming V. e. letter a. h. begin
aphasie', v. onmacht zich in woorden tit te drukken.
aphe'lium, (Lat.) o. verste afstand v. e. planeet tot de zon.
aphlogis'tisch, onverbrandbaar.
aphonie', (Fr.) V. stemloosheid, volslagen heesheid.
aphoris'me, o. korte spreuk, kernachtig, pittig gezeg it.
aphrodisi'acum, (Lat.) o. de wellust prikkelend middel.
Aphrodi'te, (Gr.) v. Griekse naam van Venus, de godin
aph'thae, V. mv. spruw, mondzweertjes.
[v. d. liefde.
a'pi, (Mal.) vuur; goe'noeng ,,,, vuurspuwende berg.
Api'ci us, (Lat.) m. smulpaap.
apicultuur', V. bijenteelt.
apirie', v. gebrek aan ondervinding.
Apia, m. heilige stier der Egyptenaren.
aplanatisch, zonder spherische aberratie te veroorzaken
(van lenzen gezegd).
aplane'ren, effenen, gelijkmaken.
aplomb', o. loodrechte stand; fig, nadruk, vastheid van
overtuiging, zekerheid van optreden, durf.
ap'noë, (Gr.) V. het ophouden v. d. ademhaling.
Apocaiyp'sis, V. Openbaring van Johannes.
apocalyp'tisch, geheimzinnig, duister; de ---e ruiters, z!nnebeeldige voorstelling van de pest, de oorlog, de lion
gersnood en de dood.
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apocope, (Gr.) V. afsnijding van letters aan 't eind V. e.
woord. [loof verdienend, verdacht.
apocrief', niet als echt erkend; geen onvoorwaardelijk ge
v. mv. apocrie'fe boeken, o. mv. door de Kerk-aporie'fn,
niet als echt erkende bijbelschriften.
apodictisch, afdoend bewezen, onwederlegbaar, zeer stellig, meesterachtig; ~ bewijs. o. klaar en afdoend bewijs.
apo'dosis, V. hoofdzin, geplaatst achter een voorwaarde
bijzin, b.v. als gij het wenst (protasis), zal ik heen--lijke
gaan (apodosis). [Romeinse baden.

apodyke'ri um, o. ruimte voor het aan- en uitkleden bij de

apogae'um, o. punt in de baan v. e. planeet, waar zij het
verst V. d. aarde verwijderd is.
Apolli'nisoh, van Apollo, op Apollo gelijkend.
Apol'lo, m. god v. d. zon, V. d. dicht- en toonkunst, v. d.
geneeskunst, enz.; ideaal v. mannelijk schoon.
apologeet', apologist', m. verdediger (v. h. Christendom).
apologetiek', v. wetenschap v. d. verdediging, inz. van het
Christendom tegen zijn bestrijders; handboek v. d. apoILlogie.
apologie', V. verweerscllriit; verantwoording.
apoloog', m. leerfabel.
apophtheg'ma, (Gr.) o. zedespreuk, kernspreuk.
apoplectisch, aanleg voor een beroerte hebbend; op een
beroerte wijzend, beroerte -.
apoplexie', (Fr.) v. beroerte.
aposio'pesis, v. het plotseling afbreken van de zin.
apostaat', in. geloofsverzaker, afvallige.
apostasie', (Fr.) V. geloofsverzaking, afvalligheid.
apos'tel, m. geloofsbode, naam van Jezus' jongeren; voort planter en verdediger v. e. leer, v. e. stelsel; (ook:) V. kD
boegstuk, verlengstuk v. d. steven voor de boegspriet.
aposti I'le, v. kort begeleidend briefje; kanttekening, bericht met kanttekening; kantbrief.
apostolaat', o. apostelschap; — des gebeds, R.K. broeder
bevordering van inniger godsvrucht.
-schapter
apostolicis'me, o. de onaantastbare kerkelijke heerschappij
apostoiiciteit', v. overeenstemming v. d. Kerkleer met die
v. d. apostelen.
aposto'lisch, van de apostelen (komend) ; op de apostelen
betrekking hebbend; —e kamer, v. beheerders van
's Pausen inkomsten te Rome; Zijne .-.-e majesteit, v.
de voorm. koning van Hongarije; ~e stoei, m. pauselijk

hof, pauselijke macht.
V. afkappingsteken (') voor een of meer
weggelaten letters; (ook:) toespraak; scherpe vermaning,
apothe'ma, (Gr.) o. loodlijn, uit liet middelpunt v. e. regel
veelhoek neergelaten op een der zijden.
-matige

apostro'phe,

apotheose
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apotheose, V. vergoding, verheerlijking; schitterend slottafereel van een optocht, opvoering, opera, enz.

apparaat', o. toestel, toerusting; verzameling van bouw stoffen voor een woordenboek enz.
apparent', ogenschijnlijk, duidelijk; waarschijnlijk.
apparen'tie, v. uitwendig voorkomen; (ook:) waarschi jnappari'ti e, V. verschijning.
[ li jkheid.
appartement', o. vertrek, gedeelte van een woning.
appassiona'ta, (It.) V. f naam v. e. bekende sonate v. V.
Beethoven, die hartstochtelijk voorgedragen moet wor[den.
appassiona'to, (It.) f hartstochtelijk.
appèl', o.
oproeping, (sein tot) verzamelen voor do
soldaten;
het verzamelen of aantreden; r , beroep, inz.
op hogere rechtbank; vernieuwde inzet bij het spel,
om andermaal in dezelfde partij te mogen meespelen;
nominaal, afroepen van namen.
appella'bel, n voor een hogere rechtbank kunnende ge
-troken
worden, vatbaar 'voor appellatie.
appellatoir' adres', o. M bezwaarschrift bij hoger beroep.
appellant', m. ra in appèl gekomene, wie in hoger beroep
appella'tie, v. m beroep op hogere rechtbank. [gaat.
appellatief', m. van eigennaam afgeleide soortnaam (ais
een Nero).
appellatoir' adres', o. n bezwaarschrift bij hoger beroep.
appelle'ren, n in hoger beroep gaan; opnieuw inzetten
(bij verloren spel).
appenda'ges, mv. g bijbehorende onderdelen.
appendan'ce, v. bijgebouw (inz. V. e. hotel).
appendici'tis, (Lat.) v. ontsteking van het wormvormig
aanhangsel van de blinde darm.
appen'dix, (Lat.) o. en mv. aanhangsel, toevoegsel;
vulslurf, onderdeel v. e. vrije ballon, waaraan de gasleiding wordt aangesloten.
appercep'tie, v. zie aperceptie.
appertinen'tiën, v. mv. bijbehorende zaken, toebehoren.
appeten'tie, V. natuurdrift, geslachtsdrift; lust, begeerte.
appetijt', m. eetlust, tr.k.
appetissant', (Fr.) smakelijk, aanlokkelijk.
applane'ren, gelijk maken, effenen; in orde brengen, uit
den weg ruimen (van geschil of moeilijkheid).
appiaaud isse'rren, toejuichen, in de handen klappen.
applaus', o. toejuiching, handgeklap.
applica'bel, applicatief', toepasselijk.
applica'tencur'sus, m. U wetenschappelijke aanvullingscursus voor reeds aangestelde officieren, (lie nog niet
geheel zijn afgestudeerd.
,
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appunto

applica'tie, v. toepassing; ijver, vlijt; oplegging

V. uitwendige geneesmiddelen; verband.
[viool enz.).
applicatuur', V. f vingerzetting (bij pianospel of op de
applice'ren, op-, aanleggen; aanwenden (inz. een middel);

toepassen; zich

r--,

zich toeleggen, bevlijtigen.

appliqué', (Fr.) o. op nieuw - zilver gelijkend metaalmengappoggiatu'ra, (It.) v. f voorslag.
[gel.
appoint', (Fr.) o. 1 pasmunt; 2 $ som, die op 't gehele
bedrag v. e. rekening te kort komt; (ook:) remise uit
vele kleine wissels bestaande als gedeelte v. e. grotere;
a. e. bank ter incasso toegezonden wissel.
[king.
appointement', o. bezoldiging; n rectitsbescheid, beschik
bezoldigen; de partijen bescheiden; een re--apointe'r,
kening met de boeken vergelijken.
apport, o. het brengen v. voorwerpen op s u p r a n o rm a 1 e wijze; ook dit voorwerp zelf.
apporte: (Fr.) breng hier (tegen een hond).
apporte'ren, aanbrengen, halen.
appositie, V. oplegging, aanhechting (b.v. der zegels) ; (in
de spraakkunst:) bijstelling.
apprecia'tie, V. schatting, waardering.
appreciëren, schatten, waarderen; op prijs stellen.
apprehende'ren, aanhouden, gevangen nemen; (.luchten
vrezen.

[begripsvermogen.

apprehen'sie, V. gevangenneming; bezorgdheid; vrees;
apprehensief', bezorgd, vreesachtig uit inbeelding.
apprete'ren, toebereiden, gereedmaken, inz. waren toerichten, glanzen, pappen enz.
appretuur', v. toebereiding; glanzing van stoffen; datgene,
wat tot het appreteren der weefsels dient, pap.
approbatie, v. goedkeuring; vergunning.
approba'tur, (Lat.) wordt (kerkelijk) goedgekeurd.
approbe'ren, goedkeuren, billijken.
approche'ren, naderen; X naderingsloopgraven maken.
appro'ches, (Fr.) v. mv. X naderingsloopgraven.
approfonde'ren, verdiepen; dieper ingaan op (een quaaestie) ; grondig bestuderen of onderzoeken.
appropriëren, behoorlijk inrichten; in overeenstemming
brengen met, gepast of geschikt maken voor; zich toeapprouve'ren, goedkeuren, goedvinden. [ëigenen.
approviande'ren, van leeftocht voorzien.
approximatief', bij raming, benaderend, geraamd.

appui', (Fr.) m. steunpunt; steun, leuning; .-.--main, handsteun, schilderstok; ^---tête, hoofdsteun (bij fotogr.)
appun'to, (It.) o. $ wissel v. bepaald bedrag; slotwissel ter
verzekering v. d. verschuldigde som.
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appuye'r en, drukken, de nadruk leggen op; ondersteunen;
aandringen op.
après nous Ie délu'ge, (Fr.) na ons de zondvloed: als het
onheil komt zal het ons niet meer treffen.
après tout', (Fr.) alles wel beschouwd, per slot v. rekening
aprioris'tisch, vooraf opgevat.
apropos', van zijn - raken, v. zijn onderwerp afdwalen,
aprose'xie, V. vergeetachtigheid. [v. zijn stuk raken.
apsis, V. (mv. apsiden), 1 gewelfde boog; 2 uiteinde van
de lijn tussen zonsnabijheid en zonsverheid.
a'ptera, (Gr.) o. mv. vleugelloze insecten.
aptitude, (Fr.) v. aanleg, geschiktheid.
apurement', (Fr.) o. $ het nazien en afsluiten v. e. rekening.
apy'risch, vuurvast, onbrandbaar.
aqua destilla'ta, (Lat.) gedistilleerd water.
aquaduct', in waterleiding, leidingskanaal.
a'quam a pu'mice postuiai're, (Lat.) water eisen v. e.
puimsteen, veren willen plukken v. e. kikvors.
aquamarijn', zeegroen; ---, o. zeegroene edelsteen, herd;
zeegroene verf of kleur.
aquapla'ning, (Eng.) watersport, waarbij men zich moet
trachten staande te houden op twee, tot een zeer stompen hoek verenigde planken, die door een motorboot
voortgetrokken worden.
aquapunctuur', v. huidprikkeling door middel v. e. fijne,
zeer krachtige waterstraal.
aquarel', V. waterverfschilderij.
aqua'r ium, (Lat.) o. waterkom voor levende dieren en
planten; (ook:) gebouw, waarin waterdieren worden
gehouden.
Aqua'rius, (Lat.) m. Waterman (v. d. dierenriem).
aquatin'ta, (It.) v. een soort van waterkleur in de graveer.
kunst, geëtste nabootsing van een sepia-tekening.
a'qua Toffa'na, (Lat.) zeer langzaam dodend giftwater.
aqua vi'tae, (Lat.) v. (afgetrokken en verzoete) brandewijn.
a'quila non cap'tat mus'cas, (Lat.) een arend vangt geen
vliegen.
a'ra, m. k Zuidamerik. papegaaiensoort.
Arabische versiering aan huizen, meubearabeske« t'.
len enz.; loofwerk in Arabische stijl.
arabist', m. geleerde kenner van het Arabisch.
arachni'den, v. mv. dieren van het spinnengeslacht.
arachnologie', v. wetenschappelijke kennis der spinnen.
arak', V. rijstbrandewijn.
Aramees', o. oude Westaziatische taal van Aram of Syrië,
noordelijke tak der Sernietische taalfainilie.
,

,

arbiter

57archipel

arbiter, m. scheidsrechter;. elegantia'rum, (Lat.) M.
kunstrechter, toonaangever in wereldse zaken, kleding,

arbitraal', scheidsrechterlijk. [enz.

arbitra'ge, (Fr.) I scheidsrechterlijke uitspraak; 2 $ alle
transacties te zamen, die ten doel hebben, voordeel te
trekken (lit de op een bepaald oogenbilk bestaande
prijsverschillen v, eenzelfde artikel aan twee of meer
beurzen of markten. [houdt of belast.
arbitrageant', ut. $ persoon, die zich met arbitrage bezig
arbitrageur', rn. die als scheidsrechter optreedt.
-

arbitrair', ( w i llekeurig, elgenrnacntlg; 2 scheidsrechterlijk.

arbitra'tor, in . zie arbiter.
arbitre'ren, I $ geld- of wisselkoersen berekenen; 2 als
scheidsrechter optreden of uitmaken; 3 naar billijkheid
5db ttencl bepalen. [rum, vrije wil, wilsvrijheid.
arbi'trium, (Lat.) o. beslissing v. d. scheidsman; Ii'bearboes, Itussische meloen.
arbore'tum, (Lat.) verzameling v. winterharde houtgewas
[sen.-arboicult',
V. boornkweekkunst.
arca'de, (Fr.) V. booggewelf, verwelfde boog; overwelfde
gang tussen zuilen. [zijn een paar sukkels.
Arca'des am'bo, (Lat.) liet zijn belden Arcadlirs, Iron.: bet
Arca'dia, o. het klassieke land v. d. herderlijke eenvoud
en het rustig geluk in Griekenland; prozawerk of verhaal dat het leven schildert als een herderlijke idylle.
Arca'disch, herderlijk, landelijk; boers; Idyllisch, vreetlzaam. [de steen der wijzen.
arca'num, (Lat.) o. (mv. arcana), geheim geneesmiddel;
arca'to, (II.) j' met de strijkstok (te spelen).
arcatu're, (Fr ) V. halfcirkeiboog (aan bouwwerk).
arce'ren, hij 't graveren en tekenen met evenwijdige
streepjes vullen ter aanwijzing van cie schaduw enz.
archae'icum, 0. (Lat.) aardvorming aan het C a m b r i U in
voorafgaand.

archaïse'ren, op verouderde wijze voorstellen.
archa'is'me, o. verouderde uitdrukking, verouderd woont
archeologie', V. oudheidkunde.
archeoloog', m. oudheidkenner.

archeo'pteryx, m. voorwereldlljke
archet', (Fr.) in. strijkstok.

hagedisstaartvogel.

[duidt; aart --,

ar'chi, voorvoegsel, dat de hoogste trap van lets aan
archidia'konus, m. eerste (geestelijke) ambtshelper.
archief', o. bewaarplaats van schriftelijke oorkonden, acten
(Griekse kerk
enz.; verzameling van zulke stukken.
archimandriet', in. hoofd v. een of moer kloosters I. ii
archipel, m. 1 eilandenzee; 2 eilandengroep.
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architecto'nisch, bouwkunstig, van de bouw.
architectuur', v. bouwkunst, bouwstijl.
architraaf', v. onderste gedeelte v. d. kroonlijst of kornis;
onder- of bindbalk liggende op de deksteen V. e. zuil.
archiva'lia, (Lat.) o. mv. archiefstukken.

archivaris, m. beheerder van een archief.
archivolt', V. boogwelving.
archont'en, m. de 9 opperbestuurders v. h. oude Athene.
ar'co, (It.) f strijkstok; streek met de strijkstok.
arc'tisch, noordelijk, pool-.
arctogae'a, een dierengeographisch gebied, dat Europa,
Azië, Afrika en N. Amerika omvat.
ar'cus seni'1i8, (Lat.) m. ouderdomskring om de pupil van
ardente, (It.) f vurig, gloeiend. [het oog.
ardi'to, (It.) stoutmoedig.
arduin', o. hardsteen.
a're, V. vlaktemaat in het metrieke stelsel, = 100 ma.
areaal', o. oppervlakte.
aren', (Jay.) m. , suikerpalm.
a'reng, (Jay.) houtskool (wordt veel gebruikt om op te
are'na, (Lat.) v. kampplaats, strijdperk. [koken.
arende'ren, pachten.
.a'reometer, m. toestel ter bepaling v. h. soortelijk gewicht
van vloeistoffen, vochtweger.
areopagus, (Gr.: Arei'os pa'gos of heuvel van Ares) m.
w oud gerechtshof te Athene; fig. vergadering van
wijzen, geleerden.
Ares, m. Griekse naam voor Mars.

aretologie', v. deugdleer.

,Aretijns', van Arezzo; ,.,e lettergrepen, f ut, re, mi,

fa, sol, la, (si), zijnde de beginlettergrepen van een Latijns vers op den H. Johannes door Guido van Arezzo
ingevoerd ter benoeming van de noten, daar elke nieuwe
regel met de opvolgende hogere toontrap begint op een
der bovengenoemde beginlettergrepen.
Argand'se lamp, v. lamp met eene holle rolvovmige pit
en een glazen buis rondom de vlam.
argentaan', o. kunstzilver, nieuw zilver (mLgsel van
koper, zink, Ijzer en nikkel).
argent' comptant', (Fr.) contant geld, klinkende munt.

aargente'ren, verzilveren.

argenterie',

V. zilverwerk.
Argentijnse weg, de grote straatweg, die de verbinding
vormt tussen Lima en Callao.
argen'tum vi'vum, (Lat.) kwikzilver.
.Argi'ven, bewoners van Argos; j Grieken.
[ontdekt.
argon', o. element der dampkringslucht (0.937 %) In 1894
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argonaut', m. soort koppotig weekdier.
Argonau'ten, m. mv. 1 Griekse zeehelden, die het Gulden Vlies gingen veroveren; 2 de eerste Californische
goudzoekers (1848).
argot', (Fr.) o. groeptaal.
argument', o. bewijsgrond.
argumentatie, v. bewijsvoering, betoog.
argumenteren, betogen, bewijzen, (be)redeneren.
argumen'tum ad ho'minem, (Lat.) een argument op den
man af, een weerleggend argument, genomen uit de
eigen beginselen v. d. tegenstander; - ad invi'diam,
(Lat.) bewijsgrond, waarbij men zich op de lagere hartstochten beroept; ,.., bacu'linum, (Lat.) stokslagen i.p.
v. argumenten; ,., ex analo'gia, (Lat.) argument of
bewijsgrond ontleend aan de overeenkomst der gevallen;
, e silen'tio, (Lat.) uit 't stilzwijgen opgemaakt bewijs.
Ar'gus-o'gen, o. mv. altijd open, waakzame ogen, waar aan niets ontsnapt. [h. hart.
arhythmie', V. T stoornis 1. d. regelmatige werking V.
a'ria, (It.) v. lied, gezang, zangstuk voor één stem ot partij
mei instrumentale begeleiding.
Ariaan', m. aanhanger v. h. arianis'me of de leer van
Arius (ode eeuw), die Jezus' godheid loochende.
Ariad'ne (draad van), middel om uit een netelige omstandigheid te geraken, of om een Ingewikkeld vraagstuk op
aried', dort.
[te lossen.
ariditeit', V. dorheid, nroogheid, magerheid.
A'riër, m. Indo-Europeaan; in engere zin: Aziaat v. a.
Indo -Eur. stam; in Duitsland: blanke v. zuiver arisch
bloed.
Aries, (Lat.) m. . Ram (sterrenbeeld v. d. dierenriem).
ariet'ta, (lt.) v. kleine meestal minder dramatische aria.
A'riman, m. geest v. h. kwaad (in de leer v. Zoroaster).
Ari'on, m. loonkunstenaar die zijn hoorders zeer aangrijpt.
ario'sa, draagbaar draaiorgeltje.
ario'so, (lt.) f zangerig (te zingen).
A'nisch, van de Ariërs, Indo - Europees, Indo-Germaans ;
de ,,,e talen zijn o.a. Sanskrit, Zend, Perzisch, Grieks,
Latijn, Keltisch, Germaans, Slavonisch; in beperkte zin
de talen v. Indo - Germaanse stam in Indië en Perzië.
Aristarch', m. streng, maar rechtvaardig beoordelaar.
aris'ton me'tron, (Gr.) maat Is het beste.
aristocratie', V. heerschappij der adellijken of voornamen:
(ook: de gezamenlijke aristocraten) ; aristocratisch bestuurde staat; de eersten, de vertegenwoordigers der
hoogste standen in een stad of plaats; (Ie besten of uit
wetenschappelijk gebied enz.
-muntedsop
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aristocratisch, wat tot de aristocratie behoort of daaraan eigen Is, zeer voornaam en fijn beschaafd.
arithme'tica, (Lat.) v. rekenkunde.
arithme'ticus, (Lat.) m. rekenkundige.
arithme'tisch, rekenkunstig; rekenkundig.

arith'mometer, m. rekenmachine.
arlecchi'no, (It.) ariequin', (Fr.) m. harlekijn, potsenmaker.
arma'da, (Sp.) v. uitgerust leger, krijgsvloot, Inz. de z.g.
onoverwinnelijke Spaanse vloot In 1588.
gordeldier.
armad i 1', o.
armadi'a, (Sp.A V. kt. eskader. kleine vloot.
Armageddon, Harmageddon, B waarschijnlijk een plek
onder de muren v. Jeruzalem, waar Christus de tegen
hem verenigde vijandelijke machten versloeg (Openbaring 16, vs. 113); fig. een slagveld.
armatuur', V. 1 X bewapening; wapenrusting; 2 X de
ijzeren banden, het beslag, waardoor de delen V. e.
machine enz. samengehouden worden; 3 g anker van
armée', (Fr.) v. leger, heir. [een magneet.
armee'- korps, o. legerafdeling, uit een aantal divisiën

armeren, wapenen, uitrusten, toerusten. [bestaande.
armes parlant'es, (Fr.) ® sprekend familiewapen, b.v. een
hoofd voor de familie Hooft.
Armi'da, v. bij uitstek schone en verleidelijke vrouw.
arm i l' Ia, (Lat.) V. armband, armtooisel.
Arminiaan', m. aanhanger van Arminius, Remonstrant.
armonio'so, (It.) f welluidend.
armoriaal', o. ® wapenboek, boek met geslachtswapens.
Armo'rica, o oude naam voor Bretagne.
Arnaut, m. Albaniër.
er'nica, v. wolverlet (een krachtig geneesmiddel).
aroma, (Gr.) o. geurstof der planten en kruiden; geur
aromaliet', in. soort edelsteen. [van spijzen of dranken.
aroma'tisch, kruidig, specerijachtig; geurig.
arpeggia'to, (It.) ' als arpeggio gespeeld.
arpeggiatu'ra, (It.) V. f het snel opéén laten volgen der
tonen v. een accoord. [gespeeld.
arpeg'g i o, (It.) o. f gebroken accoord in snelle opvolging
arpent', (Fr.) m. morgen lands (van 34 tot 51 are naar de
verschillende streken).
arrache'ren, uitrukken, losrukken, wegscheuren.
arrangement', (Fr.) o. schikking, regeling, vergelijk; f zet
-ting
(voor piano. orkest enz.)
arrangeren, in orde brengen, rangschikken; een schikking
of rereling maken; f zetten of omwerken voor piano,
orkest of andere Instrumenten.
arrest', o. verzekerde bewaring; beslaglegging; z. o. arret.
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arrestabiliteit', V. n vatbaarheid voor beslag(legging).
arrestant', m. aangehouden persoon;
beslaglegger.
arrestatie, v, aanhouding. gevangenneming; beslaglegwing.
erreste'ren, aanhouden, vastzetten; beslag leggen; vaststellen, goedkeuren en bekrachtigen (bv. raadsbesluiten,
notulen enz.).
(v. d. Hoge Raad, vonnis.
arrêt', (Fr.) o. ook arrest', uitspraak v. e. gerechtshof of
arrêté', (Fr.) o. ministerieel besluit.
arrière-pensée', (Fr.) v. bijbedoeling, bijoogmerk.
arrière-saison', (Fr.) v. laatste deel van het seizoen.
arrima'ge, (Fr.) V. 4, het stouwen der scheepsgoederen.
arrime'ren, kj stuwen of stouwen, schikken, stapelen.

arrivé', (Fr.) m. iemand die er gekomen is, die zich opgewerkt heeft tot de hoogste positie.
arrive'ren, 1 aankomen; 2 gebeuren.
arrivis'te, (Fr.) m. persoon, die zich met alle, ook minder
kieskeurige middelen een goede positie scheppen wil,
arrogant', (Fr.) laatdunkend, aanmatigend. [strever.
arrogan'tie, v. laatdunkendheid, aanmatiging.
arroge'ren, zich aanmatigen.
arrondissement', o. 1 afronding; 2 onderafdeling van een
provincie, van een departement of van een schooldistrict.
arrose'ren, 1 bevochtigen, besproeien, begieten; 2 $ mei
kleine sommen afbetalen, kleine bedragen op afbetaling
storten.
arro'sie, V. het wegvreten, afknagen van de oever.
ar'rowr 00t, (Eng.) o. zetmeel v. d. Indiaanse pijlwortel.
arsenaal', o. tuighuis, wapenmagazijn.
erse'nicum, (Lat.) o. enkelvoudig zeer vergiftig metaal:
een zijner verbindingen, het arsenigzuur, of wit-arsenicum-oxyde draagt In de wandeling de naam van rattenkruid. [stem- of toonverheffing.
ar'sis, (Gr.) V. het opheffen v. d. hand bij het maatslaan;
ar'sjin, v. Russische el (0.711 meter). [kort.
ars lon'ga, vita bre'vis, (Lat.) de kunst is lang, het leven
Ar'solraad, m. Arbeiders- en soldatenraad.
Arsonvalisa'tie, v. behandeling met hoogfrequente wissel
hoge spanning; o.a. toegepast bij adipo--stromenva
,

salgie. (z. d. w.).
[j acht.
artefakt', o. kunstvoortbrengsel; kunstledemaat.
Ar'temis, (Gr.) v. Griekse naam voor) Diana, de godin v. cl.
Artemi'si a, V. gemalin v. Koning Mausolus op wiens graf
zij het Mausoleum, een v. d. zeven wereldwonderen, in
,

arte'r , ie, v. slagader.

]r

[ ± 350 v. Christus liet oprichten.

arteriosclero'se, v.
verkalking der slagaderen.
artesische put, m. geboorde welput, die tiet water uit een

diepliggende ader opbrengt.

artes liberales

62

ascese

ar'tes libera'Ies, (Lat.) de vrije kunsten, n.l. grammatica,
rhetorica, dialectica, geometria, musica, arithmetica,
arthri'tis, v. ]r gewrichtsontsteking, jicht. [astronomia.
arthropo'da, mv. geleedpotige dieren.
Ar'thurroman, rn. ridderroman uit de Middeleeuwen v. e.
soort, waarin Koning Arthur en (of) de ridders. V. d.
Ronde Tafel de hoofdpersonen zijn.
articola'to, (It.) f duidelijk uitgesproken.
articulatie, v. geleding, gewrichtsverbinding; duidelijke
afschelding der letterklanken bij de uitspraak.
articule'ren, iets van lid tot lid ontwikkelen of uiteenzetten; duidelijk de afzonderlijke letterklanken uitspreken.
artificieel', kunstmatig, kunstig.
artificieus', listig, sluw.
artillerie', v, l geschut; een der wapensoorten V. e.
leger; troep, die 't geschut bedient; .-.park, o. opstel lingsplaats der artillerie-voertuigen In een kantonneartillerist', m. soldaat v. d. artillerie. [ment of bivak.
Ar'tis, naam van de dierentuin te Amsterdam, naar de
zinspreuk natura ar'tis magis'tra, de natuur Is de leermeesteres der kunst.
artisjok', v. 1 als groente gekweekte distelsoort met vlezige bodem en schubben. (kunstenares.
artist', in. kunstenaar; speciaal toneelspeler; artis'te, v.
artisticiteit', v. kunstvaardigheid, kun sIzin.
artistiek', naar de regels of eisen v. d. kunst; kunstlievend, aanleg hebbend voor de kunst.
ar'tium (libera'lium) magister. (Lat.) meester der vrije
kunsten, zie artes liberales.
artolatrie', v. louter dienst om den brode, aanbidding van
aru'pa, zonder lichaam, vormloos. [het brood.
arvicultuur', v. graanbouw.
arythmie', v. onregelmatige hartslag.
las, V. f la door een mol verlaagd.
tas, (Lat.) v. pond koper ± 450 V. Chr. als munteenheid
te Rome ingevoerd. [plant.
a'sa foe'tida, (Lat.) duivelsdrek, harsig sap v. e. Perzische
asbest', o. vezelsteen, steenvlas, bergvlas (onverbrandbaar),
[ses oefent.
ascari'de, v. spoelworm.
asceet', in. hij die zich in onthouding of doding des vleascendent, (astrologisch) het op het ogenblik v. d. geboorte boven de horizon verschijnend teken v. d. dierenriem.
ascendenten, m. mv. verwanten in opklimmende lijn.
ascenseur', (Fr.) m. lift (z. a.).
ascen'sie, V. opstijging, klimming; R.K. Hemelvaart.
asce'se, v. strenge onthouding, doding des vleses.
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ascetiek', v. leer van een onthoudzaam, godzalig leven.
ascetisch, streng-vroom; ~e schriften, stichtelijke schrifasci'tes, v. buikwaterzucht.
[ten.
ascomyce'ten, V. mv. & lagere zwammen voorzien v. sporenzakjes (asei), bv. morilles, bekerzwammen.
asceiteit', v, volkomen zelfstandigheid.
aschkoko, V. klipdas (Ethiopische regio).
[koekjes.
asem, (as'sem), (Mal.) V. tamarinde; ~koekjes, tamarinde
(Osen), m. mv. in de Noorse fabelleer: het van-A'sen,
Odin afstammende godengeslacht. [infectie.

asep'sis, v. wondbehandeling met voorkoming van alle
asep'tisch, bederf voorkomend of werend.

As'gard, (Oosgard), o. woonplaats der Asen.
asialie', V. gebrek aan speeksel.
asicter iet', meteoorsteen, waarin geen ijzer voorkomt.
asiel', o. toevluchtsoord, vrijplaats; bewaarschool; gesticht
ter verpleging v. hulpbehoevenden, of v. opgevangen
dieren.
Asinel'li, scheve toren in Bologna.
[de Bijbel.
a'sinus ad ly'ram, (Lat.) een ezel bij de lier, een os voor
a'sinus a'sinum fri'cat, (Lat.) de ene ezel prijst de andere.
asitie', V. het vasten; gebrek aan voedsel.
Aska'ro, m,. (mv. Aska'ri) negersoldaat uit Erytlirea.
askelen, jl handelen, handeldrijven, kopen en verkopen.
Askena'zin, m. de Joden uit de Duits - sprekende landen,
ook uit Polen, Nederl., Engel. enz., in tegenstelling
met Sephardim, z. d. w.
,

askenen, pl stelen, bestelen.
As'modee, (Fr.) Asmode'us, (Lat.) m,. vorst der demonen in
liet boek Tobias; duivel v. d. onkuisheid; thans: onthuller van alle verborgenheden, ook de intiemste (naar
den hoofdpersoon in Le Sage's Hinkende Duivel).
asoma'tisch, onlichamelijk, zonder lichaam.

aspect ', o. aanblik, voorkomen; voorteken; uitzicht in de

toekomst; (astrologisch) de betrekking v. e. planeet tol
een andere, vooral tot de aarde; -_en, verschillende
standen der planeten onderling; ,-.,ra'tio, v. aspectverhoudingen, slankheid, verhouding v. d. grootste
lengte of vlucht tot de gemiddelde breedte.
asperiteit', V. ruwheid, scherpte, hardheid.
asper'sie, v. besprenkeling (vooral met wijwater).
asphagie', v. onvermogen om te slikken.

as'phalt, o. aardpek, jodenpek; berg- or steenhars.
asphalte'ren, met asphalt bestrijken of bestraten.
.^s'phaitpapier, o. in pek en teerolie gekookt papier,

as'phastolie, V. o.a. in Mexico gewonnen ruwe aardolie.
die raar zeer weinig brandpetroleum bevat.
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asphe'risch, niet spherisch of bolrond.
asphyxie', zv, verstikking.
[vis'ses, kreeft in lil.
asphyxiëren, doen stikken.
aspic', (Fr.) m. koud vlees of visgerecht in ill; .,, d'écreaspirant', m. dinger (naar een post, graad enz.).

aspira'tie, V. inademing; aangeademde uitspraak (zoals
in: huis) ; het streven, trachten naar hoger.
aspirator, (Lat.) in. opzuiger . zuigmachine .
aspire'ren, met aanademing uitspreken; naar iets streven.
aspirine, z,. geneesmiddel tegen koorts In poeder- of

tabletvorm.
assagaai', (Ar. az zaghayah), in. werpspies der Kaffers.
assa'i, (It.) f zeer.
assaine'ring, v. verbetering v. d. gezondheidstoestand; fig.
ook van de geldmiddelen enz.
assaisonne'ren, toebereiden, kruiden, sausen, peperen enz.
assalam, zie salaam.
[ring.
assaut', (1^ r.) o. ^ bestorming; openbare schermuitvoeassemblée', (Fr.) v. vergadering; inz. de jaarlijkse alge
vergadering v. d. Volkenbond te Genève.
-men
asscn'su cm'nium, (Lat.) met aller instemming.
assente'ren, toestemmen, goedkeuren.
assermente'rera, beëdigen.
assertie, v. bewering; verzekering; het beweerde.
assertoir', asserto'risch, bewerend, bevestigend; .---e eed,
bekrachtigingseed na afgelegde getuigenverklaring.
assess'ment, (Eng.) o. $ bijbetaling op aandelen.
aeses'sor, (Lat.) ra. bijzitter in een rechtbank, gemeente
genoeg.
[raad enz.-asez',(Fr.)
assidu', (Fr.) aanhoudend; vlijtig, volhardend.
assien'to-compagnie', v. maatschappij tot slavenhandol.
assiet'te, (Fr.) v. tafelbord, kleine schotel; jig gemoedsstemming; hij Is niet in zijn gewone (ordinaire) •---^,
hij mist zijn gewone opgeruimdheid, Is niet in zijn
gewone doen.
assignaat', (Fr.) n. papieren geld tijdens de Fr. revolutie.
assignant', in. n aanwijzer.
aangewezen persoon, (de) aangewezen *'.
assignata'ris, m.
assigna'tie, V. $ schriftelijke aanwijzing op betaling, zichtwissel; cheque op de Nederlandse Batik; r& aanwijzing.
assigne'ren, $ een aanwijzing op betaling geven.
sssimila'tie, v. I gelijkmaking; 2 opneming en verwer-

king van voedingsstoffen; 3 gram. lettergelijkmaking,

waarbij de voorafgaande medeklinker gelijk wordt aan
de volgende of de volgende aan de voorafgaande.
assimile'ren, vereenzelvigen; aanpassen; in voedingsstof
ulfiLettrh.
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assi'ses, (Fr.) V. mv. openlijke rechtszittingen; hof van —
(cour d'—), hof van gezworenen ter lijfstraffelijke rechts
Frankrijk).
-zitng(
assistent', m. 1 helper, hulp; toegevoegd persoon; 2 N.I.
toeziende en administrerende plantage-employé (Suassisten'tie, v. hulp, bijstand; onderstand. [matra.)
assistent'- resident', m. N.I. onderresident.
assiste'ren, helpen, bijstaan.
assooi a'ti e, v. verbinding; vereniging, vennootschap.
associé', (Fr.) m. deelhebber; $ handelsgenoot, compagnon.

associëren (zich), zich verenigen; in een handelsgenoot schap treden, een vennootschap aangaan.
assonan'tie, V. gelijkheid van klinker in 2 woorden.

assone'ren, samen ( en assonantie vormen.
assorte'ren, naar soorten uitzoeken (sorteren) ; bijv. zich
—, zich ruim van waren voorzien.
assortiment', (Fr.) o. warenvoorraad; uitgezochte verzameling van bij elkander behorende of passende dingen.
assume'ren, zich toevoegen.
assum(p)'tie, V. bij- of opneming, toevoeging; MariaHemelvaart. [hagelslag, zee enz.
assuradeur', (Fr.) m . verzekeraar tegen schade van brand,
assurant', oorspronkelijk woord van astrant.
assuran'tie, v. verzekering tegen schade; verzekerdheid,
driestheid, brutaal zelfvertrouwen.
assure'ren, verzekeren, waarborgen tegen schade.
assurélijn, v. wissellijn (op rekeningen).
Assyrioloog', m. kenner v. Assyrische oudheden en taal.
Astar'te, v. Godin v. d. liefde bij de Phoeniciërs, overeenkomende met de Rom. Venus.
[noemd.
asta'tisch, wankelbaar, niet standvastig.
aste'ria, v. variëteit v. d. saffier, ook o'culis ca'ti, geas'terisk, (Eng.) astéris'que, (Fr.) v. sterretje * (verwijzingsteken) ; courantartikel met sterretjes getekend.
asteroï'den, v. mv. kleine planeten tussen Mars en Jupiter.
asthenie', V. krachteloosheid, zwakte.
asthenisch, krachteloos, zwak.
asthenopie', V. gezichtszwakte.
asth'ma, (Gr.) o. aamborstigheid, kortademigheid.
asthma'ticus, (Lat.) m. asthmalijder.
asthma'tisch, aamborstig, kortademig.
As'ti (spuman'te), (It.) m. Italiaanse schuimwijn uit de
buurt van Asti.
astigmatisme, o. onduidelijk zien door verschillen in de
kromming der onderscheiden delen V. h. oog.
astraal'-lamp, v. sterren- of glanslamp (zonder schaduw).
astraal' -lichaam, o. (spiritistisch) geestelijk lichaam v. d.
5
22e dr.
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mens, dat het stoffelijk geheel doordringt en er iets
As'trae, v. godin der gerechtigheid. [buiten gaat.

astragaal', v, o kraallijst, parelsnoerornament.
as'trakan, o gekruld zwart bont afkomstig van jonge

steppenschapen uit Astrakhan in Rusland, wier huid in

astrant', vrijpostig, brutaal, driest. [teer gedrenkt wordt.
astrein'te, V. dwangmiddel.
astringe'ren, & zie adstringeren.
astrola'bi um, (Lat.) o. sterren- of poolshoogtemeter.
astrologie', (Fr.) v. sterrenwichelarij.
astrologist', astroloog', m. sterrenwichelaar.
astrometer, m. sterrenmeter, werktuig ter meting van de
grootte der sterren.
astronautiek', V. ruimtevaart, heelalvaart, voortbeweging
van daartoe geschikte vaartuigen door de wereldruimte;
zie: Raum-fahren en spaceship.
astronomie', (Fr.) v. sterrenkunde.
astrono'misch jaar, o. jaar welks duur naar uren en mi astronoom', m. sterrenkundige. [nuten wordt berekend.
astrophy'sica, v. onderdeel v. d. sterrenkunde, dat zich
bezighoudt met het bestuderen der natuur- en scheikundige eigenschappen der hemellichamen.
astroscoop', m. sterrenkijker.
astroscopie', V. sterrenkijkerskunst.
astutiëus', geslepen, sluw.
asyl', toevluchtsoord; vrijplaats voor door de wet vervolgden; ..,recht, recht om asyl te verlenen. [held.
asy'lum ignoran'tiee, (Lat.) toevlucht voor de onwetend asymmetr i e ', v. wanverhouding in de afmetingen, oneven
niet symmetrisch. [redigheid.-asyme'trïch,
asymphonie', V. wanklank, wanluidendheid.
asymptoot', m. 1 steeds nader komende, maar nooit rakende
lijn; het onbereikbare; 2 S U Iemand die op de K.M.A.
voor de 2e maal in hetzelfde „studiejaar" blijft.
asyn'deton, (Gr.) V. zinsverbinding zonder voegwoorden
zoals in vend, eidi, vici.
asystolie', v. gebrekkige hartwerking.
atac'tisch, onregelmatig.
ataman', m. zie heiman.
[alang-alang.
a'tap, (Mal.) V. dakbedekking v. gedroogde palmbladen or
atavisme, (Fr.) o. overerving v. lichaamsvormen en ver standshoedanigheden, inz. gelijkenis op voorouders;
teruggang in ontwikkeling.
a'tax, m. afkorting voor: taxameter - automobiel.
ataxie', (Fr.) v. wanorde; stoornis In de willekeurige bewegingen.
[ging v. kinine.
atebri'ne, V. malariabestrijdend geneesmiddel ter vervan-
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atelier', o. werkplaats, inz. van een kunstenaar.
athanasie', (Fr.) v. onsterfelijkheid.
atheïsme, o. atheïsterij', V. godloochening.
atheïst', m. godloochenaar.
athenaeum, (Lat.) o. doorluchtige school of Inrichting voor
hoger onderwijs (voorloper van het Gymnasium).
Athe'ne, (Gr.) v. godin der wijsheid bij de Grieken.
athermaan', geen warmte doorlatend.

atheroom'cyste, v. brelachtig gezwel onder de huid.

athleet', m. kampvechter, worstelaar (bij de oude Grieken);
zwaar gebouwd sterk man.
athietiek', V. krachtsport in al haar vertakkingen.
[receptie; ontvangdag.
athle'tisch, als of v. e. athleet.
at ho'me, (Eng.) i te huis, in eigen land; 2 (huiselijke)
at'jar, (Mal.) o. allerlei in azijn ingelegue stukjes groenten,
als jonge bamboe, augurkjes, uitjes enz.
A'tjehjasje, o. N.-I. gesloten kort jasje met staande kraag.
atlant', m. steunpilaar in de vorm V. e. mannenfiguur.
Atlan'tis, o. dichtbevolkt, zeer rijk, groot eiland dat door
de Atlant. Oceaan verzwolgen zou zijn vóór -1-12000 jaar.
atlan'tisch, reusachtig, groot en sterk.
atlantosau'rus, m. reusachtig voorwereldlijk reptiel.
Atlas, (Gr.) m. fabelachtige drager v. d. wereldbol; gebergte in N.W. Afrika.
at'las, (Gr.) i m. verzameling van landkaarten: 2 le halswervel, draaier; 3 o. zware zijden stof.
[v. d. mens.
at'm a(h), (Sanskriet) de geest, het hogere goddelijke zelf
atmologie', V. leer van de verdamping v. h. water,
at'mometer, m. verdampingsmeter.
[omgeving.
atmosfeer', v. dampkring (die de aardbol omgeert) ; lig.
atmosfe'rische druk, m. drukking, door de dampkring
op de lichamen uitgeoefend.
atmosferologie', V. dampkringskunde, weerkunde.
a'toeran, (Mal.) m. F regeling, inpikkerij.
,

atol', V. ringvormig koraaleiland.

atomis'me, v. leer v. d opbouw der dingen uit atomen.
atomist', m. aanhanger van het atomisme.
atonaal', benaming v. d. muziek, die iedere betrekxing
der tonen tot een grondtoonaard afwijst. [zwakte.
atonie', v. het niet gespannen zijn; verslapping, lichaamsatoom', ato'me, o. als volstrekt ondeelbaar gedacht lichamelijk bestanddeeltje; de atomen bestaan intussen uit
nog kleinere stofdeeltjes, de electronen.
ato'xisch, niet giftig.
at'que ergo, (Lat.) en derhalve, en dus...
atrabilair', atrabileus', zwartgallig.
atrabiliteit', v. galzucht, zwartgalligheid.
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[chaamsopening.
atrament'steen, m. inktsteen.
atresie', v. atretis'me, o. afsluiting V. e. natuurlijke lia'tri u m, (Lat.) o. voorhof, voorzaal, harteboezein.
atrociteit', V. afschuwelijkheid, ijselijkheid, gruwel.
atrophie', v. wegkwijning, uittering, verschrompeling.
atrophiëren, wegkwijnen, uitteren door onvoldoende voeding. [donna bereid vergift.
atropi'ne, V. i. d. vorm v. witte kristallen uit de bellaA'tropos, (Gr.) v. één V. d. drie Parcen of schikgodinnen,
die i. h. bijzonder belast was met het doorsnijden V. d
levensdraad.
attac'ca, (It.) f begin dadelijk ! dadelijk doorgaan!
attaché', (Fr.) m. de aan een gezantschap of legatie toegevoegde onbezoldigde leerling -diplomaat of militair.
attachement', (Fr.) o. verkleefdheid, gehechtheia, genegenheid.
attache'ren, aankleven; zeer genegen zijn; lief krijgen.
attaque, (Fr.) V. 1 X aanval; aanval van beroerte of ziekte ; 2 f beste der eerste of 2de violen in een orkest.
attaque'ren, aanvallen, aantasten, aangrijpen.
attein'te, (Fr.) v. lichte aanval van een ziekte.
attela'ge, (Fr.) V. bespanning, span paarden; paardentuig.
attende'ren, acht geven op; opmerkzaam maken op.
attenoj, (Hebr. adonaj), T god allemachtig, hemel, zeg,
kijk.
[sten te bewijzen.
attent', oplettend, opmerkzaam, erop uit om kleine dienattentaat', o. inbreuk op de rechten v. e. ander, aanranding, gewelddaad ; mislukte moordaanslag.
attente'r en, een aanslag doen.
[heidsdienst.
atten'tie, v. opmerkzaamheid, aandacht; kleine beleefd attenue'ren, verzwakken.
attest', o. attesta'tie, v. getuigschrift.
attest,a'tie de vi'ta, v. verklaring van in leven zijn van een
bepaalden persoon; — de mor'te, V. overlijdensacte.
atteste'ren, getuigen, verklaren.
Atticts'me, o. Attisch spraakgebruik; geestige of vernuftige zeggingswijze.
at'tila, m. x van tressen voorziene militaire uniformjas.
At'tisch, met de goede smaak der bewoners van Attica
(de Atheners) overeenstemmend, smaakvol, vernuftig;
~ zout, o. fijne scherts, vernuftige taal, geestigheid.
attitude, (Fr.) V. houding, lichaamsstand.
attor'ney, (Eng.) m. gemachtigde; procureur; Attorney
General, procureur-generaal. (het pianospel).
attouchement', (Fr.) o. aanraking, betasting; aanslag (bij
attractie, V. aantrekking; aantrekkingskracht; aantrekkeattrahe'ren, aantrekken. [lijkheid.
,
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attraits', (Fr.) mv. bekoorlijkheden, aanlokselen.
attra'pe, V. valstrik, misleiding; op — spelen, iemand in
de val trachten te lokken.
attrape'ren, betrappen, beet hebben; misleiden.
attribue'r en, toeëigenen; toeschrijven; wijten.
attribu'tie, V. toeschrijving; verleening.
attributief', als attribuut dienend.
attribuut', o. 1 zinnebeeldig kenteken, onderscheidingsteken (b.v. de knots is een attribuut van Hercules) ; 2
Gram. bijvoeglijke bepaling.
attri'ti e, V. wrijving van 2 lichamen tegen elkaar.
attroupement', (Fr.) o. oploop, samenscholing, volkshoop.
atypisch, ongeregeld, onregelmatig.
au, (Fr.) lidw. met het voorz. à, met, in, enz., ~ besoin',
(Fr.) in geval v. nood; — contrai're, (Fr.) integendeel;
,.., courant', (Fr.) in de loop (b.v. der maand) ; $ tegen
de lopende prijs; courant' zijn, o. d. hoogte zijn; .
fait', (Fr.) ter zake; ,,, fait' zijn, o. d. hoogte, deskundig zijn, i. e. geheim ingewijd zijn; ," fond', (Fr.) I. d.
grond, i. h. wezen der zaak; grand complet', (Fr.)
(zo) voltallig (mogelijk) ; ,,, pair', (Fr.) gelijk tegen
gelijk; à pari; kost en inwoning genietend voor huiselijke diensten; ,,., por'teur, (Fr.) a. d. brenger, aan
toonder;res'te, (Fr.) overigens, voor 't overige; ,
revoir', (Fr.) tot weerziens;
sérieux, (Fr.) in ernst.
aubade, (Fr.) V. ochtendhulde met muziek en zang.
aubergi'ne, (Fr.) v.
eiervrucht, tèrong.
auc'tie, v. openbare verkoping, veiling.
auctionaris , ire. veilinghouder.
auction brid'ge, (Eng.) o. soort van gewijzigd bridge.
auctionne'ren, bij opbod verkopen, veilen.
auctor, m. n rechtsvoorganger.
auctor delic'ti, (Lat.) hij die de misdaad begaan heeft.
auc'tor intellectua'lis, (Lat.) m. geestelijke vader.
auc'tor o'pus lau'dat, (Lat.) de meester looft het werk.
aucuba, (Lat.) V. & sierstruik uit Japan met lange glanzige bladeren en roode besjes.
auda'ces (of auden'tes) fortu'na ju'vat, (Lat.) die waagt,
au'dax cau'tus, (Lat.) stoutmoedig en voorzichtig. [wint.
audia'tur at altera pars of audi'te al'teram par'tem, (Lat.)
men lore ook de andere partij.
audiën'tie, V. gehoorverlening; n rechtszitting.
audiën'tiezaal, V. r& zittingzaal.
au'dlometer, m. gehoormeter.
[sterker.
au'dion, (Eng.) m.
drie -electrodenlamp als geluidveraudiphoon', m. oorhoorn voor doven.
auditeur', (Fr.) m. toehoorder; raad en bijzitter in ge,
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rechtshoven; — militair, X openbaar aanklager bij een
krijgsraad.
audi'tie, v. muzikale bijeenkomst v. uitgenodigde (niet
betalende) toehoorders, waarop meestal één (onbekend)
kunstenaar optreedt; n rechtsgebouw v. e. auditeur.
auditionne'ren, f zich laten horen (voor een engagement).
audito'ri um, (Lat.) o. gehoor, gezamenlijke toehoorders,
gehoorzaal.
Au'erhoen, o. . boshoen.
Auf'klárung, (D.) v. opheldering; geestesverlichting.
Auf'schwung, (D.) m. opleving, (grote) vlucht.
Augi'as -stal, m. zeer onaangenaam, schier ondoenlijk opruimingswerk.
augiet', o. delfstof (bestanddeel v. h. basalt).
augmenta'tie, v. vermeerdering, versterking.
augmente'ren, vermeerderen, bijvoegen, verhogen.
au'gur, (Lat.) m. vogelwichelaar, waarzegger uit de vogel[teken.
vlucht.
augu'rium, (Lat.) o. waarzegging uit de vogelvlucht; vóbrau'la, (Lat.) o. grote vergaderzaal aan universiteiten enz.
auld lang sync, (Schots) de goede oude tijd.
au'ne, (Fr.) V. oude Parijse el (= 1,18845 m).
au'ra, (Lat.) v. 1 hetgeen een lijder aan vallende ziekte
gevoelt voor de aanvang van een toeval; 2 (spiritistisch)
fijne onzichtbare astrale stof, die de lichamen omgeeft.
aurami'ne, v. als bederfwerend middel gebruikte anilineau'rea bul'la, (Lat.) v. gouden bul. [kleurstof.
au'rea medio'critas, (Lat.) gulden , middelmaat.
aureool', V. stralenkrans om 't hoofd der heiligen.
au'res ha'bent et non au'd iënt (Lat.) B zij hebben oren
en zij horen niet.
au'reum sae'culum, (Lat.) gouden eeuw.
auriculair', het oor betreffende, oor -.
auripigment', o. koningsgeel (verfstof).
au'ri sa'cra fa'mes, (Lat.) verwenste gouddorst.
auriscoop', m. werktuig voor ooronderzoek.
Auro'ra, (Lat.) v. godin van de dageraad; morgenrood.
aurora borealis, (Lat.) noorderlicht.
Aurora Mu'sis ami'ca, (Lat.) de morgenstond is geliefd bij
de Muzen, heeft goud in de mond.
auscultant', m. hoorder, toehoorder, inz. jong rechtsgeleerde, die de rechtszittingen tot zijn vorming bijwoont.
auscultatie, v. onderzoek door 't gehoor (bv. v. e. borst ziekte)
.
[ gehoor.
auscuite'ren, toehoren, luisteren; onderzoeken door 't
Aus'dauer, (D.) m, taaiheid, volhardingsvermogen.
aus ei'nem Guss, (D.) uit één stuk.
,
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Aue'gleich, (D.) m. vergelijk, overeenkomst; meer speciaal
het vroegere tractaat tussen Oostenrijk en Hongarije,
dat elke tien jaar kon hernieuwd worden.
aus'nutzen, (D.) partij trekken van, gebruiken.
Auso'ni8, o. Italië.
auspiciën, o. mv. voortekens; bescherming, toezicht.
auspi'ciis tuis, (Lat.) onder uw leiding of bescherming.
aus'elchtsios, (D.) zonder (gunstige) vooruitzichten.
Aus'ter, (Lat.) m. Zuidenwind.
austeriteit', v. strengheid, stugge ernst.
austraal', zuidelijk.
Australopi'thecus Africa'nus, m. mens uit het vroegp 1 e i s t o e e e n van wien in 1924 een schedel gevonden werd bij Taungs in Betschoeanaland; Transvaiensis, m. mens uit het laat-p 1 e i s t o c e e n, in 1936
gevonden bij Sterkfontein in Transvaal.
Aus'triae Eet Impera're Or'bi Universo', (Lat.) Alles Erdreich 1st Oesterreich Untertan, (D.) Oostenrijk is bestemd om over de gehele wereld te heersen.
Austria E'rit In Or'be UI'tima, Oostenrijk zal alles op
aarde overleven.
Auswärtige Amt, Das (D.) Het Ministerie van Buitenland
[se Zaken.-au'tr,o.
altaar.
autarchie', autarkie', V. zelfheerschappij, zelfbeheer sing; zelfbestuur; streven om door zoveel mogelijk
zelf voort te brengen onafhankelijk te worden v. invoer.
out Cm'sar, aut ni'hii, (Lat.) of Caesar of niets (zijn), alles
of niets.
[oorzaak; zie ook autor.
auteur', (Fr.) n. schrijver, maker van een boek; bewerker,
authenticiteit', V. echtheid; geloofwaardigheid.
authentiek', echt; geloofwaardig; n in de wettelijke vorm
door een bevoegd ambtenaar opgemaakt, ambtelijk.
autis'me, o. bet een (zijn) eigen leven leiden.
autista, (It.) m. chauffeur.
auto, v. rijtuig met eigen beweegkracht.
autobiographic', V. eigen-levensbeschrijving.
autochro'me plaat, V. lichtgevoelige plaat ingericht voor
kleurenphotographie. [land.
autochtho'nen, m. mv. oorspronkelijke bewoners v. e.
autochthoon', op de bodem zelf ontstaan, uit het land zelf
afkomstig, zuiver inheems, oorspronlinlijk.
autocla've, v. zichzelf afsluitende pot ter sterilisering van
cultuurbodems op een temperatuur van 100 à 120' en
ter verduurzaming van levensmiddelen. [persoon.
autocraat', m. ,,zelfbeheerser", eigenmachtig vorst or
autocratie', V. eigenmachtige of absolute heerschappij;
staat door een autocraat bestuurd.
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[ten.
autocra'tisch, eigenmachtig.
autocritiek', v. zelfcritiek, beoordeling v. eigen geschrifauto da fe, (Port. auto + Sp. da fé), o. letterlijk: geloofsdaad, ketterverbranding bij de Inquisitie.

autodi'al,

toestel dat teleroonabonné's in staat stelt ande

ren op te roepen door aan een nummerschijf te draaien.
autodidact' (us), m. iemand, die alleen door zelfoefening
[geleerd heeft.
autod y n a' m i sch, zelfwerkend.
autofertiei', zelfvruchtbaar (v. ooftbomen, die vruchten
vormeii door bestuiving met eigen stuifmeel).
autogaam', .. zeifbevruchtend, zelfbestuivend.
au'togarage, v. stalling voor automobielen.
autogeen', vanzelf plaats vindend; ,-, lassen, doen samensmelten door middel v. e. hete steekvlam van waterstof of acetyleen en zuurstof.
autogiro, V. molenvliegtuig, het houdt het midden tussen
een vliegtuig en een helicoptère (z.a.) en wordt gedragen door een draagmolen.
autogno'sie, v. zelfkennis.
autograaf', V. copieer-machine, zelfschrijver: (ook:) eigen-

handig schrift.
autogram', eigenhandig geschreven stuk.
autogra'phisch, door de autograaf vermenigvuldigd;
(ook:) eigenhandig geschreven.
auto- infectie, V. zelfbesmetting.
auto- intoxicatie, V. zelfvergiftiging.
autoli'ne, v. benzine voor automobielgebruik.
automaat', m. machine, in welke alles zich vanzelf schijnt
te bewegen; onzelfstandig, willoos mens, die zonder
eigen initiatief, als een machine handelt, ledepop.
automa'tisch, zich van zelf bewegend; vanzelf, werktuig
piloot, , stuurautomaat.
-lijk;,.e
automatis'me, o. onwillekeurige beweging buiten het
[van Achilles).
dagbewustzijn om.
auto' meson, «ur.) Koetsier (naar den wagenbestuurder
automobilis'me, o. automobielsport.
[regering.
autonomie', V. het recht om zelf wetten te geven, zelf autopathie', V. zelfervaring, eigen gewaarwording.
au'toped, autopè'de, m. (motor)voertuig bestaande uit een
lage treeplank, op 2 kleine wielen en een lange stuurstang, waarop één persoon staande kan plaats nemen.
autoplastiek', v. herstel v. e. geschonden lichaamsdeel
met een ander lichaamsdeel van denzelfden persoon.
autopsie', V. lijkschouwing; lijkopening.
au'tor, m. dader, vervaardiger, schrijver.
autorisatie, v. volmacht, machtiging, vergunning.
autoriteit', v. gezaghebbende geloofwaardigheid of in de
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wetenschap gezaghebbende persoon; gezag, gestelde
macht; getuigenis (uit schriften).
autoscopie', het zien v. eigen lichaam i. e. geval v. bilocatie (z.a.) ; ook wel genoemd zelfprojectie, helderziend
zichzelf van binnen bezien.
autospirit, v. brandstof voor motoren bestaande uit 80 pct.
spiritus en 20 pct. benzine, ter vervanging van zuivere
benzine. [loze natuur.
autostasie', v. evenwichtstoestand in levende en leven autosteriel', zelfonvruchtbaar (v. ooftbomen, die slechts
vrucht kunnen vormen na bestuiving nwt stuifmeel v.

of zelfs van andere soorten).
autostrada, (It.) v. bijzondere weg voor het snelverkeer;
zie: elevated motor highway.
autosuggestie, V. dwangvoorstelling van eigen maaksel,
zelf-opgedrongen overtuiging.
autotype, v. zelfafdruk; eerste of oorspronkelijke afdruk.
autotypie', V. hoogetsen op zinken platen.
autumnaal', herfstachtig, van de herfst, herfst -.
aut vin'cere, aut mo'ri, (Lat.) overwinnen or sterven.
aux, (Fr.) lidw. (meerv.) met het voorz. à, met, in enz. ;
b.v. - confitures, met confituren.
aux ar'mes, (Fr.) te wapen.
auxiiiair', hulp verlenend, hulp -.
aval', o. $ wisselborgtocht.
avalant', m. $ wisselborg.
avale'ren, 1 inslikken; 2 $ voor aval tekenen.
avalist', m. zie avalant.
avance, (Fr.) v. avans', o. winst; voorschot; vooruitbetaling; ~s maken, de eerste schreden (b.v. tot een
verzoening of toenadering) doen.
avancement', (Fr.) o. bevordering; rangverhoging.
avanceren, voorwaarts gaan, vooruitkomen; voorschieten (van gelden); bevorderen; bevorti* rci wordden.
avanguardi'sta, (It.) m. fascistisch jongeling, te oud voor
de padvinderij en te jong voor de militie.
avanta'ge, (Fr.) o. voordeel, winst.
avantage'ren, bevoordelen.
avantageus', voordelig.
avant'-gar'de, (Fr.) V. 1 x voorhoede; 2 groep van
andere bomen

,

jonge, vooruitstrevende kunstenaars.

avan'ti, (It.) voorwaarts.
avant' la Iet'tre, (Fr.) v. gravure, afgedrukt voordat de
plaat v. op- of onderschrift is voorzien; uitstekende
afdruk; ook genoemd: épreu've d'artis'te, vaak voorzien
v. d. naam v. d. kunstenaar.
avant'- propos', (Fr.) o. voorrede.
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avant -scè'ne, (Fr.) v. voorgedeelte van het toneel.
avarie', (Fr.) m. beschadigde, door venerische ziekte voor
het leven lichamelijk ontredderd, te gronde gericht mens.
a've Cae'sar, moritu'ri te salu'tant, (Lat.) vaarwel Caesar,
sterven gaan groeten u.
die
[onderschrift.
avec' Ia 1et'tre, (Fr.) v. afdruk van koperen plaat met het
A've Maria, (Lat.) o. Wees-gegroet, Maria; bekend, ook
Ave genoemd, klein gebed der R. K. Kerk; zie amerij.
A've ma'ris stel'la, (Lat.) wees gegroet ster der zee, R.K.
hymne ter ere van Maria.
avenant', minzaam, innemend; zie advenant.
avenue', (Fr.) v. brede laan met bomen.
a'verage, (ev'vereedz j) (Eng.) gemiddeld(e).
avers', v. voor- of beeldzijde V. e. muntstuk of penning.
aversie, v. afkeer, tegenzin, walging.
averti'ne, een verdovingsmiddel.
[wing.
avertissement', (Fr.) o. bericht, kennisgeving; waarschuaviateur, m. vlieger, bestuurder, vliegtuigbestuurder.
aviatiek', v. vliegkunst, luchtvaartkunst, vliegwezen.
aviatri'ce, V. vliegster.
avicultuur', V. vogelfokkerij.
Avico, Aviation Code, c o d e voor de luchtvaart.
aviditeit', v. begerigheid, gretigheid; belustheid.
avilissement', o. verlaging, vernedering.
Avio Linee Italiane, de Italiaanse luchtvaartmaatschappij.
avis', (Fr.) o. $ bericht, tijding.
avi'so, (It. avviso), o. 4j, kruiser, dienende om vlug berichten over te brengen, adviesjacht.
avitaminose, v. ziekte ontstaan door ondervoeding met
of onvoldoende opname van vitaminen (z. U. w.).
avi ve'ren, verlevendigen; helderder maken.
avocasserie', v. rechtsverdraaiing, haarkloverij.
avoce'ren, afroepen, terugroepen.
(boeken).
avoi,', (Fr.) hebben; have, goed, credit (in Fr. handels avoir-du-poids', (Fr.) o. Eng. handelspond = 0.4536 kg.
avoué', (Fr.) m. pleitbezorger; zie procureur.
avoue'ren, bekennen, erkennen.
avul'sie, v. af- of losscheuring.
avun'kel, m. voorvader.
Avus, grote autorenbaan bij Berlijn.
awas, (Mal.) kijk uit;andjing, pas op voor den hond;
kawat lestri k, gevaarlijk! electrische draden.
axiaal', van de as, In de as liggend.
axillair', oksel -.
[vorderende waarheid.
axioma, (Gr.) o. grondstelling, onomstotelijke, geen bewijs
a'xiometer, m. stuurradmeter, koersaanwijzer.
axiopistie', v. geloofwaardigheid v. e. geschrift.
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axolotl, salamander, voorkomend I. d. golf v. Mexico,
wordt veel gebruikt voor hormoonproeven.

Axmin'ster, (e/s'minste) (Eng.) o. soort van tapijt.
ayaca, oudejaarsavondgerecht op Curacao, hoofdbestand-

deel: fijn gehakt kippenvlees, wordt opgediend verpakt

in bananenbladeren.
A'ya So'phia, letterlijk „heilige wijsheid ", naam van da
in de 1 ste helft v. d. 6e eeuw door Keizer dustinianus
gebouwde beroemde hoofdkerk van Constantinopel.
ay-ay, vingerdier, luiaard.
Ay'redaie, (er'deel) (Eng.) m. soort Eng. terrier.
ayuntamiënto, (Spa.) gemeenteraad.
azimuth, (Fr. azimut), o. boog v. d. horizon, begrepen
tussen de meridiaan v. e. plaats en een of andere ver ticaal- of hoogte - cirkel, toppuntshoek.
azo'isch, zonder overblijfselen van dierlijk leven.
azo'tometer, m. stikstofineter.
azo'tum, o. stikstof, stiklucht, stikgas.
Azte'k'en, m. mv. krachtig Mexicaans ras; bij de ontdek ding van Mexico door de Spanjaarden aldaar aangetroffen en met moeite onderworpen.
azuleja, gekleurde Moorse aardewerktegel.
Azur-Océan, naam v. d. luchtlijn Nice—Bordeaux.
azuur', (Oud Fr. azur) o. 1 hemelsblauw; 2 ® blauw.

B
B. A. = Burgerlijk Armbestuur.
B. A. N. S. = Bond v. Ambtenaren b. d. Ned. Spoorwegen.
B. A. R. C. = Bond v. Ambtenaren b. d. Rechterlijke ColB. A. S. = Bond van Anarcho- Socialisten. [leges.
B. B. = Binnenlands Bestuur (in N.- Indië).
B., Bc., Bco. = banco. (z. a.).
B. B. C. = British Broadcasting Corporation, (bie, bie,

sie = brit'tisj brood'haasting korporees'jen), Britse
omroepmaatschappij.

B. B. N. = Bond v. Bedrijfsautohouders in Nederland.
B. c. D. = Bo'no cum De'o, (Lat.) met den Goeden God,
met Gods genade.
B. C. G. serum, serum tegen tuberculose, genoemd naar
de medici Billé, Calmette en Guérin.
B. D. VI. = Bund deutscher Mëdel, (D.) Verbond der
Duitse Meisjes.

B. E. = Bizondere Eisen, de afdeling der gebrekkige,
dove, doofstomme enz. padvinders.

B. E. G. E. T. U.
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B. E. G. E. T. U. = (Ver, tot Behartiging der Belangen van
Ned. lijders aan) Been- en Gewrichtstuberculose.
B. E. N. A. S. = (Vereen. tot) Behartiging van Nationale

Scheepvaartbelangen.

B. E. N. 1. S. 0. = Bond van Eigenaren van Ned. Ind. Sui-

kerondernemingen.
b. I. = bouwkundig ingenieur.
B. 1. A. P. = Bond v. Internationale Autoparasieten (gratis
meerijders met passerende auto's).
B. 1. B. = Bank v. Internationale Betalingen.
B. 1. M. = Bataafse Import Maatschappij.
B. K. 1. = (Nederlandse) Bond voor Kunst in Industrie.
13. L. = Benevo'le Lec'tor (z. a.).
B. M. = bea'tae memo'riae, zaliger gedachtenis.
B'Ne B'Rith = Benaiberiss, z.d.w.
Bo-Ac -Za = Bond van Actieve Zakendrijvenden.
B. O. V. A. G. = Bond v. Autohandelaren en Garagehouders.
B. O. W. ` Burgerlijke Openbare Werken (N. Indië).
B. P. M. = Bataafsche Petroleum Maatschappij.
B. R. A. C. = Bond van Religieuze Anarcho- Communisten.
Base = Baronesse.
B. S. G. D. G. = breveté sans garantie du gouvernement,
gepatenteerd zonder waarborg der regering.
B. T. A. = Bataviaas Telegraaf Agentschap.
bto. =: bruto (z. a.)
B. U. M. A. — Bureau voor Muziek Auteursrecht.
B. V. 1 = Beata Virgo, R.K. de gelukzalige Maagd; 2
N.I.

buitenlandse vijand.

B. V. L. = Bijzondere Vrijwillige Landstorm.
Ba'á1, (Hebr.) m. „heer ", god; zonnegod door de Phainiciërs vereerd.
baar, m. nieuweling, groen, onbevaren matroos.
baat' je, o. Z. A. jas.
b a'ba, m. 1 in Indië geboren Chinees ; 2 (Turks) vader,
Ba'bei, Ba'bylon, (spraak)verwarring. [ook: bedelaar.
Babelsberg, ook Neu-Babelsberg, centrum der Duitse
babi, (Mal.) varken; fig, dikzak.
[filmindustrie.
babi'che, (Fr.) 1 klein, ruigharig schoothondje; 2 riem,
vervaardigd uit de huid van de kariboe (z. d. w.).
hertzwijn.
babi roe'sa, (Mal.) o.
Ba'bittmetaal, o. legering van koper, tin en antimonium.
ba'boe, (Mal.) V. Indische kindermeid of lijfmeid; zee~,
die de zeereis al gemaakt heeft en niet onderhevig is
,

aan zeeziekte.

babolise'ren, het waterproof maken van tennisrackets.
babou'ches, (Fr.) o. mv. Oosterse muiltjes zonder hak.
baby, (beei'bie) (Eng.) m. en v. klein kind, kindje, kleintje.
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ba'by-box, (Eng.) v. verplaatsbaar schut, hek waarbinnen
kleine kinderen kunnen spelen.

baby-farming, (Eng.) het „engeltjes maken ".
baccalau'ret s, (Lat.) m. gelauwerde; iemand die de laagste) academische graad heeft gekregen (in opklimmende
orde; baccalaureus, licentiaat, magister, doctor).
baccarat', (Fr.) o. 1 hazardspel met kaarten; 2 soort
kristal. [enk. bacchanaal.
bacchana'Iiën, o. mv. Bacchus- feesten; drinkgelagen,
bacchan'te, v. (in vervoering zijnde) priesteres van Bacchus ; losbandige, dronken vrouw.
bacchan'tisch, uitgelaten dol, tierend.
Bao'chus, (Lat.) m. god v. d. wijn; (ook:) de wijn zelf.
ba'chelor, (Eng.) m. jongmens, ongehuwd man, oude
bachsji, Boeddhistisch priester, wonderdokter. [vrijer.
baci I', m. staaf j esbacterie.
bacili'ne, v. een tuberculose-vaccin.
bacillair', door bacillen (staafjesbacteriën) veroorzaakt.
bacil'lendrager, m. persoon, die de kiem v. e. besmettelijke ziekte in zich omdraagt, zonder zelf door die
ziekte te worden aangetast.
back, (Eng.) achterspeler bij het voetbalspel.
Back'fisch, (D.) m. bakvisje, jong meisje.
backwarda'tion, (Eng.) v. rente die de baissier nog betalen moet als hij de levering van verkochte effecten tot
de volgende termijn verschuiven wil.
backwoodsmen, (Eng.) m. mv. blanke bewoners en ontgin
backwoods (wouden achter of in 't binnenland)-nersd
in 't verre Westen van N. Amerika. [-I- 200 pond..
bacon, (bee'ken) (Eng.) snel- en lichtgezouten varkens van
bacove, v. Westind. banaan.
bactericide-lamp, v. met een speciaal gas gevulde lamp,,
die wanneer er een electr. stroom door gevoerd wordt,
stralen uitzendt, die vernietigend werken op sporen
en bacteriën.
bacte'riën, v. mv. microscopisch kleine planten (splijt
ziektekiemen, naar de vorm verdeeld in-zwamen);
kogelbacteriën of coccen, staafjesbacteriën of bacillen
en schroefbacteriën of spirillen.
bacteriologie', v. leer der bacteriën.
bacterioloog', m. geneesheer die zich in 't bijzonder wijdt
aan bacteriologisch onderzoek.
bacteriolysi'ne, V. bacterieoplossende stof.
bacteriophaag', m. = bacteriolysine.
[riën.
bacterioscopie', V. microscopisch onderzoek der bactebacula'tie, v. afrossing met de stok (baculus).
ba'dak, (Mal.) m.
neushoorn.

badinage
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badinage, (Fr.) v. kortswijl, scherts, grap, schalkerij;
~ à part, alle gekheid op een stokje.
badi'ne, (Fr.) V. dun wandelstokje, rottinkje.
badine'ren, kortswijlen, schertsen, boerten.
Badinguet', m. bijnaam van Napoleon III.
ba'd j i n g, (Jay.) m. u klapperrat, soort eekhoorn.
ba'djoe, (Mal.) o. baadje, buis; jurk(je).
badjra . (Bali) vijfpuntige knots.
badminton, (bed'minten), (Eng.) soort tennis, waarbij een
lichter racket, een lichtere bal en een kleiner veld
of groot lokaal gebruikt worden. [Leipzig.
bae'deeker, m. reishandboek van de firma Baedeker, te
baffle plate, (Eng.) plaat, welke dient om lucht te geleiden ter bevordering v. e. goede motorkoeling. (Het

woord wordt ook bij locomotieven gebruikt).

bag, (Eng.) zak, tasje; het geschoten wild.
baga'ge, V. reis -, passagiersgoed.
bagagetrein, m. l de ,gezamenlijke wagens enz. voor het
vervoer van de bagage van een te velde trekkend leger.
bagas'se, (Fr.) uitgeperst suikerriet.
bagatel', o. v. kleinigheid, nietigheid.
bagij'nen, V. mv. zie begijnen.
bagno, (lt.) o. badhuis; gevangenis der galeislaven;
galeistraf (in Constantinopel) .
bagoes, (Mal.) mooi.
baguet'te, (Fr.) V. roetje, gardje; toverstok (v. een goodivinatoi're, wichelroede.
chelaar); laadstok;
baguio, wervelstorm (Philippijnen).
ba'hoe, (Jay.) zie bouw.
baht, nieuwe Siamese munteenheid i.p.v. de tikal (z.d.w.).
bahut', (Fr.) in. antieke koffer, kist. [schouwburg.
baignoire, (benjwaar') (Fr.) V. loge in 't parterre v. d.
baing, Z. A. veel, zeer.
bain-marie', (Fr.) V. heet waterbad, vat (pot, bak) met
heet water, waarin men een ander vat ter verwarming,
uitdamping enz. plaatst.
Bai'ram, (Turks) feest op de eerste drie dagen der 10de
maand na de Ramadan of vastentijd in de 9de maand.
baise-main', (Fr.) m. handkus. [gebakje.
baleer', (Fr.) 9n, kus; van schuimbeslag gemaakt suiker bais'se, (Fr.) V. $ daling der prijzen van effecten en koop waren; a la ,._., op daling der prijzen (speculeren).
baissier', (Fr.) m. $ speculant op daling der effecten. uit
bajade'r e, V. 1 Oostindische of Oosterse danseres; 2
-

gitten bestaand lang afhangend halssnoer.

bajaz'zo, in. (It.) hansworst, potsenmaker.
ba'jert, m. zoveel als chaos (z. a.).

bajes
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ba'Jes, (Hebr. baJt), v. p 1 huis, winkel ; 2 gevangenis.
bajonet', V. X geweersabel, geweerdolk.
ba'kau ba'kau, ba'koe ba'koe, (Mal.) alg. naam voor mangrovesoorten of wortelbomen ; strandwoud van manbakeliet', o. soort kunsthars. [groven.
bakkeleien, vechten, elkaar in het haar zitten.
bak'sjisch, (Turks) fooi.
baladin', (Fr.) m. balletdanser, hansworst.
balalai'ka, v. r driehoekig Russisch tokkelinstrument
met 2 of 3 snaren.
balancé', (Fr.) m. danspas, waarbij men zich v. d. ene
voet op de andere in evenwicht houdt of balanceert.
balance'ren, zweven, het evenwicht houden; weifelen,
besluiteloos zijn; $ een rekening afsluiten.
balans', v. evenwicht; weegschaal; 5§ houten of ijzeren
raamwerk boven op het gebint v. e. ophaalbrug ; $ slotrekening, afsluiting der rekeningen of handelsboeken.
bala'ta, v. soort caoutchouc uit het melksap van bomen
uit West- Indië. [rok.
balayeu'se, (Fr.) v. strook a. d. binnen - onderkant v. e.
bal'bes, (Hebr. baal + bait) m. p& heer des huizes, huis balbutiëren, stotteren, stamelen. [baas.
bal champê'tre, (Fr.) o. bal buiten, In een tuin, op een
weide enz.
baldakijn', baldaqui,n', m. troonhemel; draaghemel.
Balder, m. de lichtgod (in de Germaanse godenleer).
balea'goeng, (Mal.) adviserende raad voor de zelfbestuba'le ba'le, (Mal.) V. lig -, rustbank.
[ren.
ba'le dessa, (Mal.) dorpsvergaderplaats.
Balfour- verklaring, v. de op 2 Nov. 1927 door Lord B. In
naam der Eng. regering afgelegde verklaring, dat deze
bereid was de Inrichting v. e. „national home" In Palestina voor de Joden te bevorderen.
balie, V. leuning, hek ter afsluiting; de — de rechterlijke
macht; 2. mand, bak.
baliJ'e, V. j riaderschap, riddergenootschap.
balilla, (It.) m. (lid der) fascistische padvinderij.
baljaren, stoelen; razen en tieren.
baljuw, m. m landrechter, drost, schout.
balkon', o. uitstek of buitentred vóór aan de buitengevel
v. e. huis; open voor- of achterstaanplaats aan trams
enz.; zijplaats in een schouwburg.
ballade, V. verhalend gedicht over een avontuurlijke ge-

beurtenis.

ballast, m. waardeloze belasting v. schepen; tegenwicht aan beweegbare brug; grind, zand, steen enz.
gebezigd bij zinkwerken; steenslag, zand- of grind-

ballasten
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bedekking V. d. baan bij spoorwegen; zandvoorraad om
uit te werpen v. e. ballon.
bal'lasten, met ballast laden of bezwaren.
bal'laster, m. schop.
[meester.
ballerina, (It.) v. balletdanseres.
balleri'no, (It.) m. beroepsdanser op het toneel; dans
(Fr.) o. in koor uitgevoerde toneeldans.
-balet',
balleteu'se, (Fr.) v. ballet- danseres.
ballet'ten, v. mv. zeer dikke hagelkorrels voor de jacht.
Bail'platz, (D.) aanduiding v. h. voorm. Ministerie van
Buitenlandse Zaken te Wenen.
ballistiek', V. X leer van de kogelbaan.
ballon', (Fr.) m. luchtbol; ~ captif', kabelballon; —
d'essai', proefballon om de windrichting te bepalen;
proefballonnetje, courant- artikel om de openbare mening te leren kennen. [tuigen).
ballone'ren, opspringen (bij landen van vlieg- of zweer ballonet', (Fr.) luchtzak, kleine gasdichte cel 1. e. kabelballon of drukluchtschip, (zie: blimp), dat, met lucht
volgepompt, dient om het luchtvaartuig vorm te geven.
ballotage, (Fr.) v. stemming over de aanneming van personen als lid v. e. vereniging (geschiedde vroeger met
witte en zwarte balletjes).
balloteren, zijn stem uitbrengen nopens de aanneming
van personen als lid v. e. vereniging.
bal masqué', (Fr.) o. gemaskerd bal.
balneologie', v. leer der geneeskrachtige baden.
balneotherapie', v. geneeswijze door baden.
balne'um, (Lat.) o. badhuis, badinrichting, bad.
balsamiek', welriekend; ook: iN*.I. zeer warm.
Bal'tisch, v. van of aan de Oostzee.
bal ustra'de, V. leuning van kleine kolommen of rechtop gaande stijlen.
bamboc'cio, (It.) m. kleine peuter, dreumes; draadpop.
bambocha'de, (Fr.) v. afbeelding van kroeg- of kermistonelen, laaggrappige voorstelling.
bamboche'ren, pierewaaien, lichtmissen, zwieren.
bam'boe, (Mal.) o.. hoog Indisch riet; ,,, doen, (Mal.)
bam'boula, v. negeroom.
[doornbamboe.
bami, (Ind.) v. Chin. spijs bestaande uit varkensvlees
en een soort vermicelli met Ind. groenten enz.
ban, m. (Kroatisch) heer, oude rijkswaardigheid In Kroatië,
banaal', alledaags, plat, afgezaagd.
[Hongarije enz.
banaan', (Port. of Sp. banana) v. pisang.
banaat', zie bannaat.
banaliteit', V. alledaags, afgezaagd gezegde.
[Indië.
banaspa'ti, m. monsterleeuwenkop boven tempelingang in
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ban'co, (It.) m. $ 1 bankgeld, muntvoet, waarnaar het geld
bij de bank berekend wordt; 2 oude Hamburgse rekenmunt; .^... intacce'ren, meer in blanco op zich laten schrijven dan men te vorderen heeft; ~ con'to, o. $ boek, dat
een koopman tot afrekening met een bank houdt.
band, (bend), (Eng.) V. (dans)orkest.
banda'ge, V. zwachtel; verband, windsel, breukband.
[de oren bedekt.
bandagist', m. breukbandmaker.
bandeau', (Fr.) m. band inz. haarband of haarvlecht die
[zijn.
bandelier', m. schouderriem, geweerriem.
bande'ren, spannen, in spanning brengen; in spanning

bande noi're, (Fr.) v. zwarte bende; gezelschap uitdragers, die voor gezamenlijke rekening alles bij veilingen
goedkoop opkopen.
banderilla, (Sp.) u. puntige werpstok met kleurige linten
en vloeipapier er om, bij de stierengevechten gebruikt.
banderi Ile'ro, (Sp.) m. Spaanse stierenvechter, die de
stieren opwindt door hun banderillas in de schoft te
werpen.
bandero'le, v. papieren lintje; kruisband; om sigaretten
geplakte stempelband als bewijs voor be--dosjenz.
taalde belasting.

bandjir, (Mal.) m. plotseling opkomende geweldige alles
meeslepende stortvloed of overstroming In Ned.- Indië.
bandouliè're, (Fr.) v. zie bandelier.

bandy, (Eng.) o. soort hockeyspel (op het ijs).
bang'sat, (Mal.) m. schelm, schurk.

bania'nen, m. my onderhandelaars en tolken in Indië, die
tot de handelskaste behoren; ba'nian, Br.- Indisch mabanier', V. vaandel, vendel, standaard, veldteken. [kelaar.
ban'ja, ban'je, (Z. A.) veel.
ban'jak, (Mal.) veel.

ban'jerheer, m. baanderheer, groot heer; pronker.

banjir, zie bandjir.

ban'jo, V. Amerik. negerinstrument, soort guitaar met
geheel rond tamboers jnvormig lichaam en 5 tot 9 snaren.
bank, slagzij, dwarshelling t.o. v. d. horizon v. e. lucht-

vaartuig.

bank'-bill, (Eng.) v. $ wissel getrokken op een bank.
bank'-clearing, (Eng.) v. $ onderlinge verrekening der
vorderingen, die verschillende bankiers op elkaar hebben, welke men tegen elkaar laat opwegen, zodat alleen de saldi In geld uitbetaald worden.

banket', o. 1 groot gastmaal; 2 zeker soort gebak.
bank'noot, V. bankbiljet.
bankroet', o. $ staking der betalingen en handelsverrichtingen v. e. koopman of handelshuis, wegens onvermogen
22e dr.5

bank -valuta
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om zijn schulden te betalen. (Bij geveinsd onvermogen
spreekt men van frauduleus' bankroet).
ban k -val u'ta, V. $ bankgeld als gefingeerde rekenmunt.
baniieue', (Fr.) v. grondgebied v. e. stad buiten de wallen.
bannaat', o. het onder een ban of ban(n)us staand staats gebied, inz. in Hongarije, Kroatië enz.
bannissement', (Fr.) o. verbanning, ballingschap.
ban'(n) us, zie ban.
banquerou'te, (Fr.) o. zie bankroet.
banquette'ren, smullen, brassen; een groot feestmaal
[houden.
banteng, (Jay.) M. wild rund.
Ban'tingkuur, v. vermageringskuur van Banting.
ban'zai, (Jap. eig.: 10.000 jaren) hoera.
baobab', m. 1 apenbroodboom„ zeer dikke tropische boom
met verfrissende vruchten.
baptist', m. 1 doper; 2 doopsgezinde.
baptiste'rium, o. (Lat.) doopkapel.
bar, (Eng.) v. sluitboom; n balie; in Engeland: bierhuis,
waar men het bestelde voor de toonbank nuttigt; fijn en
duur drinksalon (met of zonder muziek).
barak', (Fr.) bara'que, V. veldhut, houten soldatenhut; kermiskraam; loods; bij een ziekenhuis: geïsoleerde arde ling voor lijders a. besmettelijke ziekten. [goederen,
ba'rang, (Mal.) v. bagage, reisgoed, goed(eren), koopmansbaratte'ren, $ waren tegen andere omzetten, verruilen;
(ook:) op tijd kopen en terstond beneden de koopprijs
verkopen.
baratterie', (Fr.) v. $ warenvervalsing; bedrog der schippers met de handelswaren ; elk feit ter benadeling der
reders of assuradeurs.
barat'to, (It.) m. $ ruilhandel.
barbaar', in. (bij Grieken en Romeinen:) ieder buitenlander; thans: gevoelloos, ruw, wreed mens, woesteling.
barbaca'ne, (Fr.) v. schietgat; wachttoren. [wijze niet.
bar'ba non fa'cit philo'sophum, (Lat.) de baard maakt den
Barbares'ken, m. mv. de Barbarijse of Noordafrikaanse
landen; de bewoners daarvan.
[woordvorming.
barbarisme, o. fout tegen de zuiverheid der taal, onzuivere
Barbarijs', van Barbarije.
barbecue, (Eng.) (dans)feest, dat 1. d. ochtend begint in
de zuidelijke staten der Veren. Staten.
barbet', (Fr.) X platform voor overbarkvuur.
barbouille'ren, fig, bekladden; kladden, kladschilderen;
stotteren.
barcarol'(Ie), (Fr.) v. f Venetiaans gondellied.
barchan', m. halvemaanvormig duin in de woestijn.
barchent', o. wollen stof met linnen ketting.

bard
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bard, m. priester, zanger, dichter der oude Kelten; dichter.
bardo, het vroegere paleis V. d. Bey van Tunis.
bareback, (Eng.) op het ongezadelde paard.
barb'ge, (Fr.) v. en o. wollen, ongekeperde stof voor sjaals
uit de stad Barèges. [katenmuts; doctorshoed.
baret', v. muts der R. K. geestelijken; riddermuts; advobar'ge, (Fr.) bar'gie, v. soort luxe- trekschuit in Nederland;

pakschuit.
bargoens', o. geheime, voor oningewijden onverstaanbare taal, gesproken door boeven, dieven, landlopers,
marskramers, venters e. d. Bevat verschillende elementen aan het Joods en de Zigeunertaal ontleend, bene
nieuwgevormde woorden. Verschillende woorden-vens
zijn In de omgangstaal overgegaan.
uit het
ba'ribal, zwarte beer (ur'sus america'nus) ; bullebak, bul bariet', zie barfijt.
[derbast.
ba'rin, m. (Russ.) heer, landjonker.
bariola'ge, (Fr.) v. bont allegaartje; bonte schilderij.
ba'risan, (Mal. & Jay.) m. mv. door Eur. officieren geoefende lnl. troepen van Javaanse en Madoerese vorsten.
b a'riton, v. 1 f stem, die het midden houdt tussen bas
en tenor; 2 m. hij, die zulk een stem zingt; 3 koperen
blaasinstrument.
ba'rium, o. een wit glinsterend, zwaar metaal.
barkan', o. gladde stof geweven uit geitenhaar en wol.
barkas', v.
de grootste boot van een zeeschip.
barkeeper, (Eng.) m. buffethouder, bediende in een bar.
barmaid, (Eng.) v. schenkster in een bar.
bar-mits'wo, (Hebr.) kerkelijk meerderjarig.
Par'num, m. iemand, die uitstekend de kunst van reclame
maken verstaat, inz. handig impresario.
ba'roe, (Mal.) nieuw, pas aangekomen; nieuweling.
barograaf', m. toestel, dat de barometerstanden zelfaantekenend aangeeft op om een rol bevestigd papier.
barok', vreemd, wonderlijk, grillig.
barokstiji, m. samenstel van kunstvormen ontstaan in het
tijdvak, dat volgt op de Renaissance en uitloopt I. d.
periode v. d. Rococostijl; kenmerken o.a.: sterke lichten schaduweffecten, grootsheid, rusteloosheid, zwaar ba'rometer, m. weerglas. [held.
baronet', (Eng.) m. hoogste erfelijke titel der Engelse
gentry; de baronet heeft Sir vbbr zijn doopnaam en
Bart. achter zijn familienaam.
baro'phon us, m.
baszanger met zeer zware stem.
baroscoop', m. 1 soort weerglas; 2 natuurkundig toestel
om de opwaartse druk der lucht aan te tonen.
barouchet', v. licht rijtuig met 2 wielen, halve koets.
,

,

barquerolle
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barquerol'le, V. pleizierschuitje zonder mast; 2 barcarol(le) z.a.
spervuur.
barra'ge, v. 1 afsluiting, stuwdam; 2
barreau', (Fr.) m. n balie; gerechtshof; de gezamenlijke
rechters.

barrel, (Eng.) o. vat van 36 gallons = 163,6 liter.
barrica'de, V. straatversperring ter verdediging.
barricade'ren, versperren, met straatverschansingen verdedigen.
barrib're, v. slagboom, hek; grensweer, grensvesting.
barri'que, (Fr.) V. okshoofd.
bar'rister, (Eng.) m. voor de rechtbank pleitend advocaat.
bar'-room, (Eng.) v. koffiekamer, buffetkamer.
baryt', o. zwaarspaat; zwaaraarde.
bar'zoi, m.
zie borzoi.
basalt', o. grauwe rotssteen.
basalti'ne, o. cementbeton vermengd met een zeker percentage fijne basaltsteenslag.
bas-bleu', (Fr.) V. blauwkous, geleerde vrouw.
bascu'le, v. wip; brugweegtoestel.
bascu'le- stelsel, o. het weifelen in de grondstellingen der
staatkunde; het dienstbewijzen op hoop van wederdienst.
baseball, (Am.) zie honkbal.
Ba'sedow, ziekte van —, door Basedow beschreven aan doening gepaard met uitpuilende ogen, gezwollen schildklier, hartkloppingen en versnelde pols.
b'ase'ren, grondvesten, gronden; de grond leggen tot.
basement', o. onderbouw.
basilica, (Lat.) basiliek', V. 1 oorspronkelijk de koninkli jke of vorstelijke hal, waarin de archon-basileus te
Athene rechtspraak hield; bij de Romeinen wat wij de
Beurs noemen, met aansluitende ruimte, het tribunaal
voor de rechtspraak; 2 langwerpig gebouw met op zuilen
of pijlers rustend middengedeelte, in welke verhoging
rechts en links vensters aangebracht zijn; 3 1. d. eerste
eeuwen v. h. Christendom kerkgebouw v. vorstelijke
stichting, terwijl de naam ook als eretitel door den
Paus aan sommige kerken werd (wordt) verleend, al
hebben zij ook niet de basiliekvorm.
basi'licum, o. 1 koningskruid; 2 ettermakende zalf.
basilis'cus, (Gr.) basilisk', m., fabelachtige door zijn blik

dodende koningsdraak.
(Gr.) V. grondslag, grondvlakte; zuilvoet, voetstuk;
grondlijn; grondgetal; hoofdbestanddeel v. e. scheikundig preparaat; X terrein, waarvan de operatién uit
[heeft.-gan.
basisch zout, o. zout, waarin metaal -oxyde de overhand
basis,

Basjkieren
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Basjkie'ren, m. mv. in Oost-Rusland wonende Mohamedaanse volksstam van Tartaarse oorsprong.
Bas'ken, m. mv. volksstam I. h. N.O. v. Spanje.
bas'ket, (Eng.) korf, mand.
bas'ket-ball, (Eng.) soort korfbal(spel), waarbij de bal
geworpen moet worden door een, aan een bord bevestigde ring, waaraan een, van onder open, net; dit spel

wordt binnenshuis gespeeld.
verheven beeldwerk of gietwerk.

bas-relief', (Fr.) o. half
bas'sa, zie pacha.
basse-cour', (Fr.)

V.

achtererf, hoenderhor.

basse-I is'se, (Fr.) v. tapijtweverij met waterpas liggende
ketting, met ingewerkte figuren; vgl. haute-lisse.
basses'se, (Fr.) v. laagheid, gemeenheid, gemene streek.
basse-tail'le, (Fr.) v. f hoge bas of lage bariton.
basset' bra'gue, kortharige, blauw-zwarte takshond;
bleu de Gasco'gne, kortharige, langorige takshond, wit
met bruine vlekken.
basset'hoorn, m,. f klarinetachtige orkesthoren.
bassin', (Fr.) 1. o. bekken, kom; 2 havenafdeling, dok.
bassi'ne, v. vezel v. d. palmyrapalm.
bassine'ren, warmen.
bassist', m. f contrabasspeler.
bas'so, (It.) f bas; — buf'fo, baszanger voor de grappige
rollen in de opera; — continu'o, generale bas; — obIiga'to, basstem met de melodie; .., repie'no, aanvullingsbas; ~ violoncel'lo, basviool.
basson', (Fr.) v. fagot.
basta, (It.) genoeg! halt!; (ook, in sommige kaartspelen:)
de naam v. klaveren aas als derde in rang.
bas'taard, m. onecht kind; dier of plant uit tweeërlei
soort ontstaan; bewoner van Griqualand (Z.- Afrika).
Bastel -funk, (D.) radiopraatje, over radiotechniek.
Oastiaan, m. neger-opzichter over de slaven op een plantage in Suriname.
[vernield.
Bastille, (Fr.) v. voorm. strafgevangenis te Parijs, in 1789
bastion', o.
vooruitstekend gedeelte v. e. vestingfront.
bastonna'de, (Fr.) v. afrossing met stokslagen; slagen op
de voetzolen (Turkse straf).
bastonne'ren, stokslagen geven, afranselen.
bat, (bet) (Eng.) o. slaghout bij het cricketspel.
Bataaf', m. 1 m Batavier; 2 W Nederlander; 3 ta burger
der Bataafse republiek.
bataat', v. L eetbaar knolgewas uit de tropen. [kaartspel.
batail'le, (Fr.) v. slag, veldslag; slagorde; ook: soort
bataljon', o. X troepenafdeling van 4 compagnieën, + 800
bathometer, na. zeediepte- meter. [man sterk.

bathometrie
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bathometrie', bathymetrie', V. zeediepte -meting.
ba'thoe, (Gr.) o. letterlijk: het diepe, verhevene; (nu:)
het lage, platte en kruipende in schrijf -, dicht- en spreek
(Gr.) m. oerslijm uit de diepzee.
[trant.-bathy'ius,
bathy-sphere, holle kogel, waarmee de onderzoeker Dr.
Beebe 921 in onder de zeespiegel is gedaald.
batik, (Mal.) V. weefsel, waarop door een bijzonder wasproces tekeningen in kleuren zijn aangebracht.
ba'tikken, batiks vervaardigen.
batist', o. fijnste linnensoort, kamerdoek, (naam afkomstig
v. d. eersten maker, Baptiste uit Kamerijk (13e eeuw)
of v. h. Ind. woord bastas = wit katoen).
Ba'to, rn. W stamvader der Batavieren.
baton' de maréchal', (Fr.) m. X veldmaarschalksstaf; fig.
hoogste post of rang, die men bereikt.
batonne'ren, met de stok (bAton) schermen; afrossen.
batonnier', (Fr.) m. deken der advocaten (in Frankrijk).
baton n i st', m. stokschermer. [bij 't cricketspel.
batsman, (bets'maen) (Eng.) m. die het slaghout hanteert
battement', (Fr.) o. het tegen - elkander-slaan der in de
lucht opgeheven voeten (bij 't dansen).
batten, (bet'ten) slaan (met het slaghout) bij 't cricketspel.
batterij', v. X afdeling veld- artillerie van 3, 4 of 6 vuur monden; geschutschans; geschutlaag aan boord; g rij
van onderling verbonden elementen tot electrische

,

stroomontwikkeling.

battologie', v. vervelende, nodeloze woordherhaling.
battu'ta, (v.) V. r maatslag.
Bau'ernfanger, (D.) m. Fl kwartjesvinder.
bau'ta, (Oudnoors) m. reusachtig grote gedenksteen.
bauxiet', o. een mineraal, dat in hoofdzaak aluminiumerts
[mens.
en ijzererts bevat.
bavard', (Fr.) m.. babbelaar, snapper, wauwelaar, praatziek

,

-bavarde'ren,

babbelen, snappen, wauwelen, klappeten.

Bava'ria, o. Beieren; .,., V. de Beierse Maagd.
bavaroi'ee, (Fr.) v. warme thee met melk en siroop.
bayade're, v. zie bajadere.
bay'rum, V. uit de bladeren van een W.I. boom getrokken
aetherische olie die als haarmiddel gebruikt wordt.
bazaar', (Fr.) bazar', m. 1 Oosterse overdekte marktplaats; 2 (bij ons) warenmagazijn, grote winkel, ver
[bars; naam v. e. edelgesteente.-kophuis.
bdel'iium, (Lat.) o. 1 wijnpalmboom, zijn geurig gom beachcomber, (bietsj'1umber), (Eng.) (eig.: strandjutter) ;
de in elke grote havenstad levende, zich zeeman noemende vagebonden, die leven v. h. beroven en uitplunderen vooral v. zeelui, landhaai.

beagle

87

Beëlzebub

bea'gie, (Eng.). brak, kleine soort jachthond, gebruikt bij
de jacht op klein wild.
bear, (Eng.) m. beer; iemand die à la baisse, d.i. op daling
der effecten enz. speculeert.
bearish, (bèër'isj) (Eng.) neiging hebbend tot achteruitgang
in prijs (v. fondsen).
bear's grease, (Eng.) berenvet als pommade.
bearskins, (bèë'skins), (Eng.) berenvellen, dikke wollen
Bea'ta Vir'go, (Lat.) Heilige Maagd. [stof.

beatificatie,

V. zaligspreking.
beatifice'ren, zaligspreken.

bea'ti mor'tui, (Lat.) zalig (zijn) de gestorvenen.
bea'ti pau'peres spi'ritu, (Lat.) zalig (zijn) de armen van
bea'ti possiden'tes, (Lat.) zalig (zijn) de bezitters. [geest
bea'tus ii'le qui pro'cul nego'tiis, (Lat.) gelukkig hij,
die ver van (het gewoel der) zaken.
beau geste, (Fr.) V. mooi (fig, edel, grootmoedig) gebaar,
van grootmoedigheid getuigende daad.
beau-mon'de, (Fr.) v. de hogere, deftige stand, de grote
beau-se'xe, (Fr.) m. het schone geslacht. [wereld.
beauté', (Fr.) v. schoonheid; schone vrouw, mooi meisje;
du dia'bie, (duivelse) schoonheid der jeugdige frisesprits', (Fr.) m. mv. van bel- esprit z.a. [heid..-beaux
bea'ver, (Eng.) m. en v. bever.
bea'verteen, (Eng.) duffel(s).
bébé', (Fr.) m. 1 klein kind, zuigeling; 2 hangende kinderjurkachtige peignoir gesneden als een dameshemd.
bebek, (Mal.) eend.
[voor vis.
bécassi'ne, (Fr.) v. L poelsnip.
béchamel', m. dikke melksaus uit boter, bloem, uien enz.
bêche-de-mer, (Fr.) zeekomkommer, tripang.
bechour', (Hebr.) eerstgeborene.
bec-Jaune, (Fr.) m. S groen (lett. geelsnavel).
Becquerel' stralen, m. mv. stralen uitgezonden door zouten,
v. h. uranium, die - onzichtbaar voor het oog - door
allerlei lichamen heendringen en op een gevoelige pho -[ huid.
tografische plaat inwerken.
bedak', (Mal.) V. fijn rijstepoeder als toiletmiddel voor de
Bed'iam, (Eng.) o. krankzinnigengesticht te Londen.
[ren.
bedlamfiet', m. gek, dolleman.
Bedoeïe'nen, m. mv. rondzwervende, roofzuchtige Arabiebedoek', (Mal.) v. moskeetrommel om het uur van 't gebed

aan te geven.

beef, (Eng.) rundvlees; .,.steak, o. runderlapje in Engeland; biefstuk op 't vasteland; ,"steak à la tartare, rauw
[sapajoea
gehakt vlees; .,,tea, v. vleesnat, bouillon.
Beëlzebub, m. opperduivel; (ook:) soort langstaart-aap,

beestiaal
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beestiaal', o. beesten, vee.
beffroi', (Fr.) m. wacht -, alarmtoren in middeleeuwse
beg, zie bey.
[steden.
Begeis'terung, (D.) v. geestdrift, bezieling.

beg'gar, (Eng.) m. bedelaar.
beg'lerberg, m. heer der heren, opperstadhouder V. e. groot
landschap in Turkije.
bégueulerie', (Fr.) v. preutsheid.
begij'nen, v. mv. geestelijke zusters zonder orderegel,
die gezamenlijk op een hofje leven.
behavioris'me, o. psychologische richting, die de gedragslijn (behaviour) der mensen beschouwt als een wissel werking tussen constitutie en organisatie v. h. organisme en zijn toevallige omgeving.
behemoth', o. (uit Hebr. behimah) P beest, dier; vee;,
m. B reusachtig dier (olifant of nijlpaard).
be'hennoot, V. op hazelnoot .gelijkende vrucht v. e. in Afrika en Azië voorkomende boom, rijk aan olie.
bbei'ge, (Fr.) geelgrijs, kleur van ongeverfde wol.
beignet', (Fr.) m. gebak van appel-, pisang- of andere
vruchtenschijfjes met wat meelbeslag.
Bei'ram, o. zie Bairam.
beis, (Hebr.) P, 1 twee; 2 straat, buurt.
beit'sen, hout donkerder kleuren met beits, een kleurmiddel dat gedeeltelijk in de vezels trekt.
bejaunia, v. een tractatie, die de bejaunus (= bec-jaune)
zijn ontgroeners moest aanbieden.
bekat'tering, V. pi berisping, uitbrander; bekeuring.
bekel', (Jay.) m. dorpshoofd.
bel canto, (It.) schone zang, vooral gericht op klank
virtuositeit. [lijke inktvis.-schoneid
belemniet', m. kegelvormige verstening v. e. voorwereldB(e) lan'da, (Mal.) m. Hollander, blanke.
bel-esprit', (Fr.) m. fraaie geest; Iemand, die gemakkelijk
en sierlijk weet te spreken over allerlei onderwerpen.
bel -éta'ge, m. eerste verdieping v. e. huis vóór a. d.
straat.
belfort', beifroot, beifried, o. zie: beffroi.
Belga, (Fr.) 1 Belgisch Nieuwsbureau; 2 Belgische munt
-enhidtr
waarde v. -I- 25 ct.
beigicis'me, (Fr.) o. aan het Belgisch Frans eigen woord of
uitdrukking.
Be'Iiai, m. hellevorst.
Be'lialskind, o. deugniet, doorslecht mensch.
[logen.
bel'la! hor'rida bel'la! (Lat.) oorlogen! afschuwelijke oor belladon'na, (It.) v. letterlijk: schone dame; 1 vergiftige
wolfskers, nachtschade.

bella matribus
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beneplacitum

bel'la ma'tribus detesta'ta, (Lat.) oorlogen (zijn) de moe
Noors kustschip. [ders een gruwel.-belan'd,v.pt
bellefleur', m. appelsoort.
belles let'tres, (Fr.) v. mv. fraaie letteren.
belletrie', v. fraaie letteren, letterkunde.
belletrist', m. beoefenaar der fraaie letteren.
belletris'tisch, wat tot de fraaie letteren behoort.
bellevue', o. schoonzicht, huis of torentje met een school?
belligerent', oorlogvoerend(e).
[uitzicht,
Bello'na, (Lat.) V. (le oorlogsgodin.
[oorlog
bel'lum interneci'vum, (Lat.) moorddadige oorlog, burger-

bel'lum om'nium con'tra om'nes, (Lat.) oorlog van allen
tegen allen.

be l védè're, (Fr.) V. schoonzicht, uitzichttoren.
be'ma, (Gr.) 1 kansel, spreekgestoelte; 2 koor (der Griek
goed.
[se kerken).-lben,(It.)f
2ben, (Hebr.) m. zoon.
Benaiberiss, internat. vereniging, in de Ver. Staten door
Duitse Joden gesticht in 1843, heeft een weldadig doel,
vertoont enige overeenkomst met de vrijmetselarij.
Benas = (Maatsch. tot) Behartiging van nationale scheep [vaartbelangen.
bench, (Eng.) bank; gerechtshof.
bend (e) ha'ra, (Mal.) m. rijksbestierder.
ben'die, V. licht wagentje voor één persoon in Indië.
bendir, soort primitieve trommel (N. Afrika).
bene, (Lat.) goed; , eet, het is goed.
benedictie, v. zegenspreking, priesterlijke zegen.
Benedictijn', m. monnik V. d. in 529 door St. Benedictua
gestichte orde.

[monniken gemaakt.

benedicti'ne, (Fr.) v. likeur, vroeger, door Benedictijner
Benedic'tus, (Lat.) o. R.S. gezegend, gedeelte der Mis
waarbij gezongen wordt: Benedictus.

benedij'en, zegenen, prijzen.
benefice voorstelling, zie benefiet.
beneficiair', r& onder voorrecht van boedelbeschrijving.
beneficiant', m. iemand, die de opbrengst v. e. benefiet

ontvangt; ook: beursstudent, beursscholier.-vorsteling
beneficie, v. weldaad; kerkelijke titel met bondsinkomen;
uit gunst verleend ambt; onder — van inventaris, onder
voorrecht van boedelbeschrijving.
beneficiëren, een weldaad of gunst bewijzen.
benefi'clum,(Lat.) o. voorrecht; ondervoorrecht van vruchtgebruik aan de kerk afgestaan goed; ~ divisio'nis, n
voorrecht van schuldsplitsing; ~ exousslo'nis, r& voor
uitwinning.
[speler of - speelster.-rechtvan
benefiet', v. voorstelling ten voordele van een toneel
(Lat.) o. welgevallen.
-benpla'citum,

bene qui latuit
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bene qui la'tuit bene vi'xit, (Lat.) wie verborgen leeft, leeft
goed; een vergeten burger, een gerust leven.
bene'vole lector (B. L.), (Lat.) welwillende lezer, (als aan
V. welwillendheid. (spreking).-benvol'ti,

Bengaals' vuur, o. mengsel v. zwavel, salpeter enz., dat

een zeer heldere gekleurde vlam geeft.

be'ni, (Ar.) algemene naam voor Arabische volksstammen.
benig'na interpreta'tio, rg ruime uitlegging.
benigniteit', V. goedaardigheid, minzaamheid.
Ben'jamin, m. jongste zoon; lieveling.
benju'in, zie benzoë.
ben'teng, zie benting.
ben'thos, (Gr.) o. aan de zeebodem levende organismen.
ben'ting, (Mal.) V. N.I. inlandse versterking.
ben trova'to, (It.) goed gevonden, zie: Si non e vero.
benzi'ne, V. uit kool- en waterstof bestaande brandbare
vloeistof, die bij destillatie van ruwe petroleum verkregen wordt.
benzi'ne-motor, m. ontploffingsmotor, met benzine ge
[dreven.-ben'zoë,ï.
Indische reukhars.
benzol', o. een koolwaterstof, gebruikt in explosiemotoren
en verkregen bij droge destillatie van steenkolen.
be'o, (Jay) m. Indische spreeuw, die praten kan leren.
.Beo'tier, m. boer van Beótië in Griekenland. welks inwoBeotis'me, o. domheid. [ners voor zéér dom doorgingen.
Beowulf, m. held van het naar hem genoemd Angelsak[de grond rustend vliegtuig.
sische epos.
bequille, (Fr.) staartsteun, achterste steunpunt v. e. op
beras', (Mal.) zie bras.
Ber'bers, m. Hamietische in Afrika wonende volksstam.
bercan', o. barkan: van geitenhaar en wol gemaakte stof.
berceau', (Fr.) o. wieg; bakermat; booggang; gewelfboog;
prieel.
berceuse, (Fr.) v. 1 wiegeliedje; 2 schommelstoel.
bergamot', v. soort peer.
Bergerac', m. witte Fr. wijn uit de omstreken v. Bergerac.
bergère, (Fr.) v. herderin; gemakkelijke ruststoel; zeker
bergeret'te, (Fr.) v. Frans herdersliedje. [kapsel.
bergerie', (Fr.) V. 1 schaapskooi; 2 herdersspel of - stukje.
be'ri-be'ri, v. besmettelijke Ind. ziekte, waarbij de patiënten lijden aan waterzucht, verlamming v. d. benen en
versnelde hartwerking. Is vooral gevaarlijk voor inlan-

ders, die dan aan hartverlamming sterven.

be'ri-be'ri-k (e) ring, v. droge beni-ben, die gepaard gaat

niet buitengewone vermagering.
[kolenwagentje in mijnen.
beril', m. zie beryl.
berli'ne, (Fr.) V. reiswagen, die men kan openslaan; ook:
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Ber'litz-school, V. talenschool, waar de leerlingen bij aan
onderwijs in de te leren taal onmiddellijk-schouwelijk
beginnen zich in die taal uit te drukken.
Berner conventie, V. in 1886 te Bern gesloten en in 1908
herziene overeenkomst ter bescherming van de rechten
beroe'ang, (Mal.) m. Maleise beer. [der auteurs.
ber'rie, v. draagbaar.
bersaglie're, m. X soldaat der Italiaanse lichte infanterie.
Berserker, m. geduchte krijgsheld; ^. woede, v. dolle

alles vernielende woede.
V.
verschillende lichaamsdelen v. misdadigers (ter eventuele herkenning) volgens de methode van Bertillon.)
beryl', o. kostbaar, zeegroen doorzichtig gesteente.
bes, v. f door een mol verlaagde si.
besa(a)r', (Mal.) groot.
besjoe'chem, (Hebr.) P loos, bij de hand.
besjoe'chen, (Hebr.) P verliefd.
besogne, (Fr.) v. bezigheid, (lastig) werk; (in de officiële
of politieke taal) raadpleging van ministers en hoge
besogne'ren, arbeiden; beraadslagen. [ambtenaren.
Bessemerstaal, o. staal, vervaardigd uit ruw ijzer, volgens
de methode v. d. Zweed Bessemer door inblazen van
hete lucht ontkoold en gezuiverd.
bestiaal', dierlijk, beestachtig. [tuurlijke ontucht.
bestialiteit', v. 1 dierlijkheid, beestachtigheid; 2 tegennabestia'ri um, (Lat.) o. middeleeuwse verhandeling, met
mystieke of symbolische uitlegging, over bestaande en
fantastische dieren en hun eigenschappen.
bestia'ri us, (Lat.) m. strijder tegen de wilde dieren bij de
Romeinse spelen.
bestol', o. tegen vocht en drangwater aangewende stof, die
voornamelijk bestaat uit fijn verdeelde paraffine.
best-seller, (Eng.) boekwerk, waarvan een zeer groot
aantal exemplaren verkocht wordt, „hardloper."
bb'ta stralen, m. me. radio- actieve stralen, bestaande uit
met negatieve electriciteit geladen stofdeeltjes 2000 maal
kleiner dan waterstofatomen, welke zich voortbewegen
met een snelheid iets kleiner dan die van het licht.
bête, (Fr.) v. beest; domkop; aj. stompzinnig, bot, stom.
betel, be'telpeper, v. oude naam voor de sirih, het blad
van den Piper bette, omwikkeling van de sirih - pruim.
bg'te noir'e, (Fr.) (eig. zwart beest) voorwerp van afkeer,
Be'thel, o. Huis van God. [het zwarte schaap.
Bethesda, (Hebr.) plaats v. d. barmhartigheid, v. d.
genezing.
Am, volkshuis; ,..., Azarja',
Beth, (Hebr.) het huis van;

bertillonna'ge, (Fr.) v. het photographeren en meten

r.,,
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huis V. A., (lett.: wien Jahveh hielp) koning v. Judaea
(II Kon. XIV, 21) ; Hamadrasch, (Hebr.) leerhuis, huis
v. studie der gewijde boeken.

bbti'se, (Fr.) v. domheid, domme streek.
betoeft', (Hebr.) P goed weg, goed at.
betoeg', (Hebr.) P uit de brand, gered, rijk.
betoel', (Mal.) heus waar!, werkelijk! echt!
betoft', (Hebr.) P onder dak.
beton', o. soort weke metselspecie uit mortel of waterkalk
en kiezelzand, die zelfs onder water steenhard wordt;
gewapend —, beton met ijzeren banden of staven als
ondergrond, ook genoemd Monier-beton.
bet'tet, m. L N.-I. gemakkelijk pratende Indische vogel.
bet'ting, (Eng.) het wedden; ~book, o. boek of lijst van de
weddingschappen ; ~men, wedders; —room, lokaal voor
de wedders.
betuli'ne, V. uit de bast van de witte berk getrokken stof,
die zich naaldvormig kristalliseert, berkenkamfer.
betune'ren, (tabaksbladeren) met een aftreksel uit cie
stronken, nerven en de afval besprenkelen om ze geu[riger en duurzamer te maken.
beurré', m. soort peer.
bévue', (Fr.) v. onhandigheid, flater, bok, vergissing.
Bey, m. titel der vorsten van Tunis, Tripoli en Turkije,
i. h. laatste land in 1934 afgeschaft; (in 't alg.:) heer.
bezl'que, o. (Fr.) een kaartspel.
bezoar', m. steenvormige verharding, die in de maag van
verschillende dieren gevonden wordt.
bhikshoe, m. Thibetaanse monnik.
bi -, (Lat.) als voorvoegsel: dubbel.
biais', (Fr.) v. schuingeknipt oplegsel op vrouwenkledebian'co krediet, o. zie blanco crediet. [ren.
biappen, gratis meerijden met passerende auto; zie B. I.
A. P.
biba'mus, (Lat.) laat ons drinken; bi'be, drink! bi'bete,
drinkt! [kunstvoorwerp.
bibelot', (Fr.) o. snuisterij, ornamentje, klein smaakvol
bibit, (Mal.) V. stek, jong plantje (ter verplanting) van
rijst, tabak, suikerriet enz., zaailing, zaadgoed.
bi'blia, (Gr.) o. mv. (eig. boeken) bijbel; ,.. sa'cra, Heilige
bibliognosie', V. boekenkennis. [Schrift.
bibliograaf', m. boekbeschrijver; geleerde boekenkenner.
bibliographie', V. beschrijvende lijst der boeken, artikelen
enz. over een of ander voorwerp.
bibliogra'phisch, boekbeschrijvend.
bibliolatrie', V. bijbelvergoding, i.h. alg. vergoding v.
heilige boeken, zoals de Koran b.d. Mohammedanen,
de Granth b.d. Sikhs.

bibliomaan
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bibliomaan', m. ijverig boekverzamelaar, boekengek.
bibliomanie', (Fr.) V. hartstochtelijke liefhebberij voor boe
boekenvriend, liefhebber van boeken. [ken.-bilophe',m.
bibliothecaris, sit, beheerder v. e. boekerij.
bibliotheek', V. boekenverzameling, boekerij.
biblistiek', V. bijbelkunde.
[de Kamers.
bicameris'me, o. staatsstelsel met twee vertegenwoordigenbicarbonaat', o. dubbelkoolzuur zout.
bicepha'lisch, tweehoofdig.
bi'ceps, (Lat.) v. tweehoofdige bovenarmspier.
bichon', (Fr.) o. klein, langharig hondje, leeuwtje.

blci'nium, (Lat.) o. tweestemmig zangstuk.
biconcaaf', aan weerszijden holrond, dubbelhol.
bicon vex', aan weerszijden bolrond, dubbelbol. [wieler.
bicycle, (bai'saikel) (Eng.) v. tweewielige fiets, tweebidet', (Fr.) m. en o. hit; wasbekken op poten voor intiem
toilet der vrouw.
bidon', (Fr.) m. blikken veldfles.
bi'duUm, (Lat.) o. tijd van twee dagen.
Biedermayerstijl, stijl van ± 1850.
biën'nium, (Lat.) o. tijdruimte van 2 jaar.
biën public', (Fr.) o. algemeen welzijn, het gemenebest.
biënséan'ce, (Fr.) V. welvoeglijkheid.
biënvenu', (Fr.) welkom.
bietser, ri klalíloper.
bifilai're, tweedradig, aan 2 draden hangend.
[takken.
bifocaal', met twee brandpunten.
bifurca'tie, V. gaffelvormige splitsing, verdeling in twee
bigamie', v. dubbele echt, tweewijverij, tweemannerij.
bigamist', m. Iemand, die dubbel gehuwd is.
big apple, (Eng.) een moderne dans.
bigarre'ren, bontkleurig, veelvervig maken.
bigot', (Fr.) kwezelachtig, domvroom.
bigotterie', V. kwezelachtigheid, domvroomheid.
bijou', (Fr.) o. kleinood, juweel (eig. en fig.).
bijouterie', v. allerlei meer of minder kostbare voorwerpen
tot opschik, juwelen.
bilateraal, tweezij ç1 ig, beiderzijds; wederzijds verbindend; ,., contract, o. wederzijds of wederkerig bindende overeenkomst. [duíkelaartje.
bilboquet', (Fr.) o. vangertje, balvanger (kinderspeeltuig);
JBild'funk, (D.) radio- fotografie.
Bildzauber, (D.) m. zie envoQtement.
biliëus', gallig.
binik, (Mal.) wand.
bilin'g(u)isch, 1 tweetalig; 2 dubbeltongig.
bilirubine, v. rode galkleurstof.

biljarderen
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b iljarde'reen,

2 ballen te gelijk voortstoten; (ook:)
dezelfde bal tweemaal in één stoot met de keu raken;
(v. paard) bij 't gaan de benen buitenwaarts werpen.
biljoen', o. kopergeld; pasmunt van brons; munt van te
,

gering gehalte, slechte zilvermunt.

Bill, Bil'1y, (Eng.) afkorting van William (Willem).
bill, (Eng.) v. voorslag, (ontwerp v. e.) wet; (ook:) geschrift, bewijs, wissel; ~ of credit, (Eng.) kredietbrief;
,.., of exchange, (Eng.) wisselbrief; of lading, (Eng.)
vrachtbrief; of rights, Eng. vrijheidsoorkonde (1688).
billet' de faveur', (Fr.) m. vrijbiljet.
billet doux', billet d'amour', (Fr.) o. minnebriefje.
Ri l' I i ken, o. gelukspoppetje.
biliioen', o. duizendmaal duizend millioen; (bij de Fran schen:) billion, duizend millioen.
billonna'ge, V. handel met verboden geld.
bilocatie, v. toestand v. bewusteloosheid, waarin, naar
veel parapsychologen aannemen, de ziel het lichaam
verlaat, zodat de persoonlijkheid gesplitst is 1. e. stof
lichaam en een soort e t h e r i s c h e n dubbel--felijk
ganger. [(Zuid - Afrika).
bil'tong, v. in repen gesneden, in de zon gedroogd vlees
bimester, o. tijdvak van 2 maanden. [als unt).
bimetailis'me, (Fr.) o. dubbele standaard (goud en zilver
binair', tweedelig, zich in tweeën splitsend; (Scheik.) uit
2 grondstoffen bestaande.
bina'tang, (Mal.) beest.
bin'goeng, (Mal.) de kluts kwijt, verbouwereerd, versuft.
bino'cle, V. kijkglas voor beide ogen, toneelkijker.
binominaal', 1 tweenamig; 2 tweetermig.
bino'misch, tweeledig (in de algebra).
[a + b.
bino'mium, (Lat.) o. algebraische vorm v. 2 termen, bv.
bin'tang, (Mal.) ster; S ridderorde.
biochemie', v. scheikunde der levensverschijnselen.
biogenetische wet, V. leer volgens welke de ontwikkeling
van het enkele individu een door overerving bepaalde
en door aanpassing gewijzigde herhaling is van de ontwikkeling van de stam of van het ras.
biogenie', V. ontwikkelingsgeschiedenis van het leven.
bloglobine', v. soort bloed- en zenuwversterkend geheim
nt. levensbeschrijver. [middel.-biograf',
biographie', V. levensbeschrijving.
biologe'ren, iemand door biologie (z. a.) van alle wilskracht beroven.
biologie', (Fr.) v. levensleer, natuurleer der levende wezens; ook: geheimzinnige hypnotische inwerking
op den mens, waarbij diens wilskracht en zijn zintui-
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gen, zo 't schijnt, geheel onder beheer gesteld worden
van den bioloog' of biologist' den verrichter V. die kunstbiomagnetis'me, o. dierlijk m a g n e t 1 s m e. [bewerking.
biometrie', (Fr.) v. berekening v. d. gemiddelde levensduur uit de gegevens der statistiek.
bioscoop', m. 1 toestel voor het vertonen van bewegelijke
beelden; 2 theater waar bewegelijke beelden vertoond
worden.
biosophie', V. levenswijsheid.
bipla(a)n', m. W tweedekker, vliegtuig met twee boven
elkaar aangebrachte draagvlakken.
bipolariteit', v. grote overeenkomst tussen dieren en
planten in noord- en zuidpoolwateren, terwijl in de
tussenliggende -zeeën die overeenkomst niet valt op te
merken.
bi'quadraat, o. dubbel vierkant, 4de macht V. e. grootheid.
birds-eye view', (buds' af vjoe) (Eng.) o. vogelvluchtperspectief.
biribi', o. 1 It. hazardspel met 64 balletjes, die men uit
een zak trekt; 2 het Franse strafbataljon In Afrika.
bis, (Lat.) tweemaal, nog eens; artikel 5 —, het na artikel
bi'sam, o. zie mus'cus. [5 Ingelaste artikel.
bisbil'les, (Fr.) v. mv. kleine onenigheden, gekibbel, gehaspel, gekijf.
biscuit', (Fr.) o. beschuit; (ook:) onverglaasd porselein;
halfgare stukken bij het kalkbranden. [bel.
bis dat, qui ci'to dat, (Lat.) wie spoedig geeft, geeft clubbiseau', (Fr.) o. schuin geslepen rand (van spiegel, ruit
enz.), scheve kant; lip v. e. orgelpijp.
biset'te, (Fr.) v. goedkope, grove kant.
bisexualiteit', V. het tot beide geslachten behoren.
bis'muth, o. spiegeltin, astin, parelwit.
bison, m. t . Noordamerikaanse buffel.
bisque, (Fr.) v. krachtige gevogelte- of kreeftensoep.
bis repeti'ta pia'cent, (Lat.) wat bij herhaling gevraagd
wordt, bevalt.
bissectri'ce, v. lijn, die een hoek middendoor deelt.
bisse'ren, bis roepen, doen herhalen.
bister, o. roetzwart, roetbruin (tot graveren en tot wassen van tekeningen).
bistouri', (Fr.) v. krom insnijdingsmes der operateurs.
bit'te, (D.) als het u belieft.
bitonaliteit', v. de gelijktijdige heerschappij v. twee
toonaarden in één muziekstuk.
bitu'men, o. in de bodem voorkomende brandbare producten, als aardolie, aardwas, bergteer, asphalt enz.
bitumineus', bitumen bevattend, bitumenachtig.

bitumenweg
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bitu'menweg, m. weg met een geheel vlak wegdek, dat bestaat uit harde steen- of bazaltslag bijeengehouden en
gebonden door eene veerkrachtige bitumineuse stof.

bivak', o. < nachtverblijf in de open lucht.

bivakke'ren, X in de open lucht legeren.

bi'valent, tweewaardig.
bival'va, (Lat.) m. 8 verboemeld student.
bival'ven, m. mv. weekdieren met dubbele (scharnierende)

schelp (bv. een mossel).
bizar', zonderling, wonderlijk, grillig.
bizarrerie', (Fr.) V. zonderling, wonderlijk gedrag, grilligheid. [aftekeningen.
black and tan terrier, (Eng.) zwarte terrier met roodgele
black-bird, (Eng.) m. slaaf.
black-birder, (Eng.) m. handelaar in mensen na de officiële afschaffing der slavernij in de Ver. Staten.
black bottom, (Eng.) moderne dans.
[den- Engeland.
Black Coun'try, lett.: het zwarte land, landstreek in Mid(Eng.)
onderkruiper
(bij
werkstaking).
m
black'leg,
black list', (Eng.) v. zwarte lijst.
black town, (Eng.) v. inlandse wijk V. e. stad.
[malaria.
black var'nish, (Eng.) een soort zwarte lak.
black water fever, (Eng.) zwartwaterkoorts, een soort
blague, (Fr.) v. bluf, grootspraak, opsnijderij.
blama'bel, berispelijk, laakbaar.
blama'ge, v. (verduitst Fr.) wat iemand blameert, schande, oneer. [schande strekken.
blame'ren, in kwaden roep brengen; oneer aandoen, tot
blancbec', (Fr.) m. vlasbaard, melkmuil.
blanche'ren, wit maken, (vlees) stoven.
blanchisserie', V. blekerij, was- en strijkinrichting.
blanc-manger', v. podding v. room, suiker en orgeade.
blan'co, blank, oningevuld; ,,,, verkopen, $ verkopen
zonder te bezitten; ,^.-aan'deel, o. $ aandeel niet op
naam v. e. bepaald persoon; - endossement', o. $ endossement alleen met de naam v. d. endossant op de wisselbrief; ,,, krediet', o. open krediet, geheel op persoonlijk
vertrouwen berustend, waarbij de kredietgever niet gedekt is; bevoegdheid of vrijheid om over een onbepaald

bedrag te kunnen beschikken; in blanco ondertekenen
geschiedt z6, dat men een ruimte tot latere invulling
onbeschreven laat.
blanc-fix, kunstmatig bereid bariumsulfaat, witte verfstof, als bijmengsel gebruikt voor duurdere witte verf
blanc-seing', (Fr.) o. oningevulde volmacht.
blanda, (Mal.) m, blanke, Hollander.

-stofen.

blandaïst
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blanddaïst, blandist, m. Inlander, die niet voldoende antiWesters is In zijn denken en voelen.
Bland-dol'lar, m. door Bland in 1878 In Amerika als standpenning ingevoerde zilveren dollar.
blanket', blanquet', o. oningevulde volmacht of wissel.
blank'-officier, m. opziener op een plantage in West- Indië.
blasé', (Fr.) geblazeerd, door overmatig genieten beu van

iets geworden.

blasonne'ren, familiewapens verklaren of
blaspheme'ren, godslasteringen uiten.

schilderen.

blasphemie', (Fr.) v. godslastering.

Blaud's pillen, V. mv. soort staalpillen. [in Davos.
blauer Heinrich, m. (D.) naam van de zak -sputumfles
Blau'zug, Ueberra'schungszug, (D.), surprisetrein, trein,
die de reizigers gedurende weekend of een paar dagen

naar te voren niet bekend gemaakte plaatsen brengt.
blazoen', o. ® wapenschild, veldteken.
blazoene'ren, zie blasonneren.
blende, V. zwavelverbinding van zink, kwikzilver of mangaan, in 't alg. naam voor mineralen, die een glinstering,
doch geen metaalglans vertoonen. Ze laten meestal het
licht door.
blennorncce'a, V. slijmvloed, slijmontlasting, druiper.
blephari'tis, v. ooglidontsteking.
blepharoplastiek', V. kunst om een nieuw ooglid te vormen.
blesse'ren, wonden, kwetsen; krenken, beledigen.
blessuur', V. wond, kwetsuur; belediging.
bletonis'me, o. kunst om waterbronnen te vinden.
bleu, 1 blauw; 2 bedeesd, schuchter.
bleu-mourant', bleekblauw, matblauw.
blik'vuur, o. nachtsignaal, door aansteken van los kruit.
blim'bing, (Mal.) v. zeer zure Oostindische vrucht.
blimp, (Eng.) drukluchtschip, klein luchtschip v. h. slappe
type, voorzien v. één of meer luchtcellen, waarin een
druk wordt onderhouden, teneinde het schip vormvast
te houden.
blinde'ren, scherf- of bomvrij maken; versterken tegen
inbraak door afsluiting met planken enz.; pantseren (v.
[en rails met aarde bedekt.
auto's enz.).
scherf- of bomvrije dekking van hout
blinde'ring, v.
zonder
dat
hetgeen ik mij voorneem
bli ne'der, (Hebr.)
een gelofte is.
bliz'zard, (Am.) m. hevige sneeuwstorm.
bloc, (Fr.) o. Block, (D.) m. aaneensluiting van politieke
partijen in een parlement, ten doel hebbende het vormen
V. e. meerderheid tot het afwerken v. e. bepaald programma; zie ook en bloc.
7
22e dr.
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blook'house, (Eng.) o. huis gebouwd uit bij elkander gelegde behouwen boomstammen, blokhuis (ook ter verdediging) .
blo (o) k'-systeem', o. stelsel, waarbij een spoorbaan in
vakken is verdeeld, gedekt door signalen, welke op onveilig geblokkeerd blijven staan voor een volgende trein,
zolang zich nog een vorige trein in het vak bevindt.
bioc'notes, v. mv. boekje van witte blaadjes, die langs
een geperforeerde rand afgescheurd kunnen worden.
biokka'de, biokke'ring, V. insluiting v. e. haven, afsluiting
V. e. kust met oorlogsschepen.
blokke'ren, een haven of een kust met oorlogsschepen
afsluiten; aanvullen met gekeerde letters.
bion'de, (Fr.) v. fijne kant v. zijde, naar de vroegere gele
kleur zoo genoemd.
blondi'ne, (Fr.) v. blond meisje; blonde vrouw.
een rechtuit en met forse stoot te
bloqué', (Fr.) m.
maken of gemaakte bal.
een bal met forse stoot maken of In de zak
bloque'ren,
stoten.
blouse, (Fr.) v. kiel, voermansktel; los en ruim damesbovenlijfje bij een rok v. andere stof gedragen; (ook :)
biljartzak.
blues, (Amerik.) volksliedje v. d. Amerik. neger, meestal
in drieregelige coupletten; ook: moderne dans.
blue-stocking, (Eng.) v. blauwkous; zie bas bleu.
bluffs, (Eng.) mv. hoge oeverstreken langs Am. rivieren.
blunder, (Eng.) m. fout, misgreep, domheid, bok.
bo'a, v. 1 reuzenslang; 2 lang damesbont.
bo'a-constric'tor, (Lat.) v. niet vergiftige grote slang met
bijzonder worgvermogen.
Boaner'ges, m. (Gr.) „zoon van de donder", lig. bulderende redenaar of predikant.
board, (baord) (Eng.) plank; tafel; kast; commissie, bestuur; rechtbank; ,.., of Trade, (treejd) departement v.
Handel en Nijverheid.
board'ing-house, (Eng.) o. kosthuis, pension; — school,
(stroel) kostschool.
bob, (Eng.) = bobsleigh, z. d. w.
bobbejaan', m. Z.A. baviaan.
bob'by, (Eng.) m. 3 klabak, diender, politieagent.
bobbed hair (bobd heeë), (Eng.) van achteren kort en recht
afgeknipt haar (van dames).
bobben, het haar (v. dames) van achteren kort knippen.
bobè'che, (Fr.) v. om de kaars passend glazen hoedje van
een kandelaar, dat het afdruipend kaarsvet opvangt.
bobilisa'tie, v. j' het zingen der noten op de zogenaamde
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vo'ces bel'gicae of Belgische lettergrepen: ho, ce, di, ga,
Jo, ma, ni, ho in plaats van do, re, mi enz.
bobi'ne, (Fr.) v. klos, spoel.
bob'let, (Eng.) bobsleigh voor 2 personen.
bob'sieigh, (bob'sleej) (Eng.) v. lange slede voor 2 tot
5 personen met stuurinrichting, gebezigd tot het zeer
snel afglijden van besneeuwde hellingen.
bob-tail, (Eng.) soort hond.
boca'ge, v. klos, spoel.
boc'ca, (It.) v. mond.
Bo'che, (Fr.) m. scheldnaam voor Duitser, Mof.
Bocks'beutel, (D.) m. rijnwijnfles met dikke buik.
bode'ga, (Sp.) V. wijnkelder of wijnhuis.
bodemerl j', v. geldlening op een schip als onderpand.
body, (Eng.) F o. lichaam.
boe, V. F afk. van baboe z. a.
boe'ah, (Mal.) vrucht; — no'nah, (Mal.) Ind. boomvrucht,
behorende tot de anonacaeën.
boe'boek, (Mal.) m. houtwurm.
boe'boer, (Mal.) V. pap, brij.
Boeddha, m. de verlichte, de belichaamde waarheid, stichter V. e. Aziatische godsdienst.
Boeddhis'me, o. verering v. d. Indischen god Boeddha,
de door hem gestichte leer.
Boe'dVi Oeto'mo, (Jay.) V. „schoon streven ", vereniging
van de Javanen, die naast de staatkundige zelfstandigheld van Ned. -Indië ook en vooral de geestelijke verhef
Javaanse volk beoogt.
-fingvahet
boed'jang, (Mal.) m. vrijgezel,
boei, V. 1 N.J. gevangenis; 2 minste soort Indische thee.
boe'kan, (Mal.) neen, geenszins.
boekanier', m. Amerikaanse buffeljager, vrijbuiter.
boe'kit, (Mal.) berg.
)oek'ti, (Mal.) corpus delicti, z.d.w.
)oelan, (Mal.) maan, maand; abis , a. h. eind v. d. maand
(betalen).

[rijsttafel.
)oe'loe-boe'Ioe, (Mal.) v. veren stoffer.
)oem'boe-boem'boe, (Jay.) v. mv. kruiden voor de Ind.
± 0.8 m,
sikkelvormige
houten
staaf
lang
)oe'merang, m.
die de Australische inboorlingen als werptuig dient,,
tot 60 à 70 m gaat en langs een elliptische baan bij
den werper kan terugkeren, indien geen doel getrorren
ioer'ka, V. kozakkenmantel van viltwol. [is, werphout.
toerlak, (Russ.) Wolgabootsieper.
ioer'noes, bur'noe, m. 1 Arabische mantel v. witte wollen
stof met een kap; 2 < overjas v. officieren.
ioeroeng toekang, boeroeng tarah, (Mal.) neushoornvogel.

boeuf bouilli

100

bombar

[vlees.
baeuf bouilli', (Fr.) m. gekookt rundvlees.
boeuf b la mode, (Fr.) m. gestoofd of gesmoord rund boewa'ja, (Mal.) m. krokodil; (ook :) apache-achtige bragerende slampamper, patserige straatdief.

Bo'gor, o. (Soendanees) Buitenzorg.
Bogoroditsa, (Russ.) de Moeder Gods.
bogus, (Eng. Am.) onecht, nagemaakt.
bohea, bohea-thee, (bouhie'), v. theeboei, zwarte thee.
Bohè'me, (Fr.) v. zorgeloze kunstenaars- en studentenwereld in Parijs.
Bohe'mer, m. persoon uit Bohemen.
Bohémiens', (Fr.) m. mv. naam voor Zigeuners; jeugdige
kunstenaars en studenten, die er vrolijk op los leven,
los van maatschappelijke en andere conventies.
boho'rok, (Mal.) m. verschroeiende wind in Deli.
bols durci', (Fr.) m. harde, houtachtige massa, uit zaagsel
en eiwit gemaakt.
bojaar', m,. adellijk grondbezitter in Slavonische landen.
bokaal', v. grote drinkbeker, hanzebeker.
boleet', m. een eetbare paddenstoel.
bo'leh ta'war, (Mal.) er valt op af te dingen.
bole'ro, 1 m. Sp. volksdans met castagnetten begeleid; 2
Sp. ronde hoed; 3 v. kort, nauwsluitend dameslijfje.
bollebof, (Hebr.) m. P baas; uitblinker, knappe kerel.
Boller, (Oostenr.) papierbommetjes.
Bollandis'ten, m. mv. biografen van beroemde bekeerlingen en heiligen, die het in 1643 door den Jezuiet Bolland
begonnen werk hebben voortgezet. [ stuiver.
Bolivar, m. zilveren munteenheid van Venezuela = 40,6
bolsjewik', (Russ.) m. (mv. bolsjewiki), maximalist in de
politiek, wiens hervormingseisen zich uitstrekken tot net
bolsje- of groter deel, tegenover de meensjewiki, z.a.
bolsjewisme, o. leer en practijk der bolsjewiki, het Russische communisme, beogend de dictatuur v. h. proletariaat door middel v. arbeiders- en boerenraden, ontaard
i. e. dictatoriaal gezag v. e. klein getal volksleiders.
bo' I us, 1 V. Lemnische aarde, zegelaarde; 2 m. artseni jballetje, slikbrok; rond gebakje van meel, melk, suiker
en sucade; S kop, hoofd; uitwerpselen.
bombar'de, V. W middeleeuws kanon voor stenen.
bombardement', o.
beschieting met granaten.
bombarderen, met bommen beschieten; fig. bestoken.
bombardier', m. X bommenwerper; kanonnier.
bombardon', m. f zwaar koperen blaasinstrument.
bombast, m. hoogdravende, gezwollen, maar zinledige taal
of woordenpraal.
bom'bax, (Lat.) m.. zijdekapok opleverende boom.
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bombe'ren, (zich) welven; bol maken; bol leggen; opvul

-len(mtkapoz.)
bombija, Argentijns buikig theepotje.
bomo, (Mal.) m. geneesheer, die in verbinding staat met
[levering, enz.
hantoes en diins (z.d.w.).
bon, m. aanwijzing op betaling, bewijs van ontvangst, van
bo'na, (Lat.) o. mv. (van bonum) goederen, vermogen. bebo'na fide, (Lat.) te goeder trouw.
[zitting.
bo'na immobilia, (Lat.) o. mv. onroerende goederen.
bo'na mobi'lia, (Lat.) o. mv. roerende goederen.
bo'nang, v. (Mal.) f slaginstrument van het gamelan - orkest.
Bonapartist', m. voorstander v. e. regering der Bonapartes in Frankrijk.
bo'na ve'nia, (Lat.) met welwillende toestemming.
bonbon', (Fr.) o. suikergoed, snoepgoed, lekkers.
bonbonniè're, (Fr.) v. doos met of voor lekkers; smaakvol
ingericht en gemeubeld zaaltje of huisje.
bon chien chas'se de ra'ce, (Fr.) de appel valt niet ver van
[de stam.
bond, (Eng.) v. schuldbekentenis, obligatie.
[onwillens.
bo'ne deus, (Lat.) goede hemel!
bon gré, mal gré, (Fr.) goed- of kwaadschiks, willens of
bonheur', (Fr.) o. geluk; gelukkig voorval; buitenkansje; i
— du jour', o, pronkkastje met spiegeldeuren in de bovenhelft.

bonhomie', (Fr.) v. natuurlijke goedhartigheid; gulle eenvoud.

bonhom'me, (Fr.) m. goed en eenvoudig mens, goede

ziel; onnozele hals, goede sukkel, sul.
Spaanse makreel.
boniet', m.
bonifica'tie, v. vergoeding, schadevergoeding.
bonifice'ren, vergoeden, schadeloosstellen.
boniseur', m. persoon die, voor een kermistent, het publiek
nodigt binnen te gaan.
boniteit', v. goedheid, deugdelijkheid, degelijkheid.
bonjour', (Fr.) goeden dag, dáág!
bon marché', (Fr.) goedkoop.
bon mot', (Fr.) o. geestige zet, kwinkslag.
bon'ne, v. (Fr.) kindermeid, kinderjuffrouw.
bon'ne bou'che, (Fr.) v. lekkerbeetje.
bonnefooi', v. verbasterd v. bonne foi, goede trouw; op
de —, op goed geluk.
bon'ne fortune, (Fr.) v. goed geluk, buitenkansje; succes
bij een meisje, liefdesavontuurtje met een vrouw.
bonnet', (Fr.) v. 1 muts, kap; 2 R.K. stijf in 3 of 4 opstaancie randen uitlopend hoofddeksel der geestelijken; 3 kD
[deren.
bijzeil, broodwinder.
bonneterie', (Fr.) v winkel in geweven of gebreide goe-
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bon sens', (Fr.) m. gezond verstand.
bonsair', (Fr.) goede avond.
bon ton', (Fr.) m. goede, beschaafde gezelschapstoon; do

grote wereld.
oor ho'minis, (Lat.) goede wijn
verheugt het hart des mensen. [kering.
bonus, (Lat.) m. gratificatie, toegift, premie, extra-uitbonus-marchers, zie hunger-marchers.
bon-vivant', (Fr.) m. vrolijke Frans, losbol, doorbrenger.
bon voyage, (Fr.) goede reis!
bonze, (Port. bonzo), m. Japans en Chinees Boeddha priester ; fig. iem. die de lakens uitdeelt in een politieke
partij enz.
bookmaker, (Eng.) m. houder der weddenschappen bij
wedrennen, makelaar bij wien men op renpaarden wedden kan.
bookmaking, (Eng.) o. gewone wijze van wedden bij wedrennen in tegenstelling met totalisator.
booktest, (Eng.) proef i. e. spirit, séance, waarbij een
boek op een vooraf niet gecontroleerde plaats wordt
opengeslagen en een deel ervan wordt aangewezen.
'boom, m. aanlegplaats v. schepen, tolkantoor in Indië.
zboom, (Eng). m. plotselinge sterke stijging v. prijzen,
plotselinge vraag naar een artikel.
boo'merang, m. zie boemerang.
boost, (Eng.) y aanjaagdruk, verschil v. d. druk 1. cl.
inlaat en de druk v. d. buitenlucht.
bootlegger, (Am.) dranksmokkelaar.
bootleg-liquor, (Am.) gesmokkelde sterke drank.
bor' (r) a, v. koude, noordoostenwind op de Adriatische zee.
boraan, plotseling opstekende hevige storm in Chin. Turkestan.
[chlorid.
boraciet', v. mineraal, bestaande uit borax -I- magnesiumbo'rax, boraxzure soda, v. natuurlijke verbinding van
boraxzuur met soda, inz. smeltmiddel voor metalen.
borboryg'mi, (Gr.) m. mv. rommelingen in de onderbuik.
Bordeaux', (Fr.) m. wijn uit Bordeaux en omgeving;
~scha pap, zie, bouillie bordelaise.
bordeel', o. huis van ontucht.
bordelaise, (Fr.) v. 1 wijnvat of okshoofd van 228 liter;
wijnfles uit Bordeaux; 2 soort wijnhuis; 3 soort vissaus. [smal bloembed.
bor'der, (Eng.) m. rand, zoom, rand v. bloemplanten,
bordereau', (Fr.) o. speciebriefje; lijst der geldsoortén,
waarmede men betaalt op handelsplaatsen, waar ver schillende vreemde munten gangbaar zijn; uittreksel uit
een rekening.
bo'num vi'num laeti'ficat
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borderel', o. lijst van waarden; lijst waarop de door de
post te innen quitanties ingeschreven worden.
bord u'ren, bloem- of loofwerk op een weefsel werken of
stikken; fig, maar wat verzinnen, erbij fantaseren,
overdrijven om de zaak interessanter te maken.
boreaal', noordelijk.
bo'reas, (Lat.) m. noordenwind.
bo'reh, (Mal.) geel Indisch huidsmeersel.
[borax.
bo'ri urn, o. bruin poedervormig metalloïd, bestanddeel van
borne'ren, begrenzen, beperken (zie geborneerd).
borough, (bur`roow) (Eng.) m. marktvlek.

Borus'sia, (Lat.) V. vrouwel. verzinnebeelding V. Pruisen.
bor'zoi, bor'zoj, (Russ.) m. eig. snel; Russische hazewind.
N.B. in Rusland zelf heet het dier borza'ja soba'ka
[snelle hond.
bosq uet', (Fr.) o. bosje.
boss, (Am.) m. baas, voorman, partijleider bij de verkiezingen.
[banden op blokken natuursteen.
bossage, (Fr.) V. uitsteeksel, verhevenheid tussen vlakke
bos'se, (Fr.) v. bult, buil; la - des langues, de taalknobbel.
bosseleren, gedreven werk in goud, zilver enz. maken.
bosse'ren, uit gips, was of andere weke stof verheven

figuren vervaardigen.
boston, (Eng.) o. 1 op whist gelijkend kaartspel; 2 zekere
botanicus, (Lat.) m. plantkundige. [Am. dans.
botanie', v. plantkunde.
botanisch, plantkundig; ~e tuin, m. plantentuin.
botanise'ren, planten of kruiden zoeken.
botry'tis, V. druivenschimmel.
[wijnkellner.
bottelier', m. hofmeester (op schepen) ; keldermeester,
bottler', (Fr.) m. laarzenmaker.
bottine, (Fr.) v. halve laars.
bot'tornland, (Eng.) o. vruchtbare, maar ongezonde vlakten
langs de Amerikaanse rivieren.

botuli'ne toxi'ne, V. worstgif.
boucane'ren, vlees op Indiaanse manier roken.
boucanier', m. Amerikaanse vrijbuiter, buffeljager; ook
= flibustier, z. d. w. [werk enz.).
boucharde'ren, met putjes bewerken (van betonmetselbou'che close! (Fr.) mondje dicht! gezwegen! bouche,
que veux-tu, (mond, wat wilt ge?) allerlei lekkere spijs.
bouchée', V. mondvol, soort pasteitje.
bouche-trou', (Fr.) m. noodhulp, bijloper (op 't toneel).
bouderen, pruilen, mokken.
bouderie', (Fr.) v. gepruil, gemok.
boudoir', (Fr.) o. mooi ingericht damesvertrekje.
bouffan'te, (Fr.) v. lange en dikke manshalsdoek.
bougainvil'le, (Fr.) v. % tropische sierboom.
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bougie', (Fr.) v. kaars (was of stearine) ; buigzame s o n d e
tot onderzoek v. kanalen v. h. lichaam; onderdeel van
een explosiemotor, dienende om door het doen overspringen van een electrische vonk het gasmengsel in cie
cylinder te doen ontploften.
bougisse'ren, oprekken, verwijden; onderzoeken met een
bougie.
bouillabaisse, (Fr.) V. gerecht In Zuid-Frankrijk, bestaande uit gekookte vis, kreeft in warme wijn met specerijen
bouillantss', (Fr.) m. mv. warme vleespastijtjes. [enz.
bouilli', (Fr.) o. gekookt soepvlees.
bouillie', (Fr.) v. pap, brij; papierpap; — bordelai'se, insectendodende Bordeause pap.
bouilloi're, (Fr.) v. waterketel, theewaterketel.
bouillon', (Fr.) m. 1 vleesnat; 2 samengerold goud- or
zilverdraad; 3 opbollende dof aan damesklederen; 4
bouillonné', (Fr.) dot (aan mouw enz.). [soort eethuis.
bo u i l lot'te, (Fr.) V. hazardspel met kaarten.
boulangerie', (Fr.) v. fijn-broodbakkerij.
boulet'pan, V. soort dakpan te Echt vervaardigd.
boulet'te, (Fr.) v. (soep)balletje gehakt.
boulevard', (Fr.) m. oorspronkelijk: bolwerk; walweg als
wandelplaats aangelegd; brede straat met bomen.
boulevardier', (Fr.) m. persoon, die het voornaamste deel
v. zijn leven op de Parijse boulevards slijt.
bouleverse'ren, het onderste boven keren of gooien, om boulimie', V. geeuwhonger.
[verwerpen.
boundary-rider, (Eng.) ruiter, die o. d. grote schapen farms 1. Australië de omrasteringen controleert.
bouquet', (Fr.) m. 1 ruiker; 2 fijne geur v. d. wijn; 3
effectslotnummer bij een vuurwerk.
bouquetié're, (Fr.) v. bloemenmeisje.
bo u q u i n i st', m. handelaar in oude boeken.
bourdon', (Fr.) 1 j brombas, diepste bassnaar; 2 het 16- of
32voets orgelregister; 3 naam v. d. grootste klok in
sommige kerken.
bourgeois', (Fr.) sit. burger, tot de bezittende klasse behorende; (ook:) anti- sociaal gezinde.
bourgeoisie', (Fr.) v. burgerij, tegenover de adel of de
socialistische arbeiders.
Bourgo'gne, (Fr.) V. zware Fr. wijn uit Bourgogne.
bour're de so'ie, (Fr.) V. vloszijde, floretzijde.
bourrée', (Fr.) V. f oud-Franse dans.
bousso'le, (Fr.) V. tot hoekmeetinstrument Ingericht kom bout, m. fl agent van politie. [pas.
boutade, (Fr.) V. geestige uitval.
boutefeu', (Fr.) m. lontstok; fig. (oproer)stoker, roervink.
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boutique, (Fr.) v. winkel; kraam; (ook wel:) boel, warboel, santenkraam (of santenboutiek).
bouton' d'orient', (Fr.) m. oosterse puist, besmettelijke
oosterse zweer.
bouts-ri més', (Fr.) m. mv. gedicht op gegeven eindrijmen;
ook: die eindrijmen zelven.
bouw, V. landmaat in Ned. -Indië (7096,5 m 2 ).
Bovril', v. soort extract van rundvlees.
bo'wie-mes, o. Am. jachtmes met sikkelvormige punt.
bowl, (Eng.) v. grote kom; (ook:) wijn of rum met
vruchten en kruiden, in een grote kom bereid.
bow'Ien, (Eng.) met de bal werpen bij het cricketspel.
bow'Ier, (Eng.) m. balwerper.
box, (Eng.) v. doos; brievenbus; schouwburgloge; stalafdeling voor één paard.
boxcalf, (Eng.) fijn kalfsleder.
box'er, m. 1
op bulldoggen gelijkend hondenras; 2 lid
v. e. geheim Chinees verbond gericht tegen Christenen
en Europeanen, dat in 1900 de boxersopstand ver
-wekt.
boy, (Eng.) m. jongen; inlands huisbediende in Midden en Oost-Azië en in Zuid -Afrika.
boycot, (Eng.) m. uitsluiting van commercieel of maat
(Eng.) m. padvinder.
[schappelijk verkeer-boy'scut,
Brabangon', m. Belgische hond uit Brabant, smoushond.
Brabangon'ne, (Fr.) v. Belgisch volkslied (van 1830).
bracelet', (Fr.) m. armband; de ~ten, Ps de handboeien.
brachylogie', V. Ineengedrongen stijl.
[gen.
brachygraaf', m. snelschrijver door middel van verkortinbrachycephaal', kortschedelig.
braconna'ge, (Fr.) v. wilddieverij, stroperij.
braconne'ren, (Fr.) stropen, op verboden grond jagen.
bracteaat', in. aan slechts éne zijde gestempelde munt.
braderie', (Fr.) bradery, (Z.N.) volksfeest met f o o r
en optocht, ook: ongeregelde markt met verrassingen.
bradycardie', v. langzame hartwerking.
bradypepsie', v. trage spijsvertering.
[godenleer.
Bra'ga, Bra'gi, m. god v. d. dichkunst 1. d. Germaanse
brage'ren, zich groot voordoen, bluffen, pochen.
braggiet, zo genoemd naar Sir William Bragg, nieuw
met x- stralen ontdekt mineraal, in hoofdzaak bestaande
uit platina en palladium.
Bragiaan'tjes, o. mv. soort van hekeldichtjes eerst ver
1. h. satyrisch letterti. tijdschrift Braga (1842--sefn
Brah'ma, m. oudste godheid der Hindoes. [43).
Brahma'nen of Brahmi'nen, m. mv. Brahmapriesters, hoogste kaste der Hindoes.
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Brahmo Samaj, godsdienstig genootschap in 1828 gesticht
te Calcutta uit reactie tegen het orthodoxe Hindoeïsme.
braille'rben, 1 luidruchtig, veel en te onpas spreken,
schreeuwen; 2 in Brailleschrift overbrengen.
Brail'le-schrift, o. blindenschrift, waarbij elke letter wordt
voorgesteld door op bepaalde wijze geplaatste punten,
die in zwak relief op papier worden gedrukt, zodat men
ze met de vingers voelen kan.
bramar'bas, m. grootspreker, windbuil, snoever.
brancard', m.. draagbaar voor ziekentransport.
brancardier', (Fr.) m. zieken(baar)drager.
bran'che, (Fr.) v. tak, vak, afdeling, inz. V. e. geslacht,
wetenschap, handelszaak; sur la — leven, geen eigen
huishouden hebben, in hotels of „en pension" wonen.
bran'dal, (Mal.) m. muiter ; F ondeugend kind, rakker.
branda'ris, m. vuurtoren.
brandebourg', m. knooplus, lus als knoopsgat.
brandpiket, o. X soldaten met de handhaving der orde
bij brand belast;
wachthoudend schip bij een vloot.
brandy, (Eng.) v. 1 brandewijn; 2 In Ned. -Indië : cognac;
soda, v. cognac met sodawater.
bra'ni, (Mal.) 1 aj. dapper, durvend; 2 m. durfal; praats'
bran'le, (Fr.) m. rondedans. [maker; (mijn)heer.
bras, (Mal.) v. gepelde rijst.
bras dessus', bras dessous', (Fr.) arm in arm, gearmd.
brase'ro, (Sp.) V. komfoor om te warmen.
brasili'ne, v. kleurstof uit het fernambukhout getrokken.
brassard', (Fr.) m. band om de arm als kenteken.
brasserie', (Fr.) V. bferbrouwerij ; bierhuis, café.
brat, (Mal.) zwaar, moeilijk (v. werk, opgave enz.).
Brëu, (D.) 1 at. bierhuis; 2 o. brouwsel; bier.
braune Haus, das ,,,, o. (D.) het bruine Huis, vroeger
hoofdkwartier te München, van Hitler.
brava'de, (Fr.) v. snorkerij, snoevende uitdaging.
brave'reen, trotseren, tarten.
bravissimo) opperbest!, uitmuntend!
bra'vo, (It.) 1 m. gehuurd sluipmoordenaar in Italië; 2
goed zo! uitstekend'; 3 o. toejuiching.
[ger(es).
bravour'-a'ria, v. moeilijke aria voor een meesterzanbravou're, (Fr.) V. dapperheid, onverschrokkenheid.
ibreak', (Eng.) v. brik, vierwielig licht rijtuig met achter
-ingae
banken op zij.
2break, (Eng.) pauze, rust; in de b 1 u e s is een pauze, die
begint bij de 3de maat in iedere groep; de pauzes
worden gevuld door breaks, d.w.z. door een frasering,
van karakter gelijkwaardig a. d. melodie, geïmproviseerd door de uitvoerenden.
.

1

breakfast

107

Bright

(Eng.) o. ontbijt.
bredouil'le, (Fr.) V. verlegenheid; platzak (van jagers).
breeches, (brit'sjiz), (Eng.) mv. korte (rij)broek.
bref- délaai', (Fr.) m. (dagvaarding) op korte termijn.
breio'que, (Fr.) v. sierlijk hangertje aan horlogeketting.
bretailieur', (Fr.) m,. snoeshaan, opsnijder, vechtersbaas.
bretel', v. broekdraagband.
Breton', (Fr.) m. inwoner van Bretagne.
Bre (t)'zei, (D.) v. krakeling.
bre've, (Lat.) v. pauselijk schrijven (aan vorsten of staten),
kalender der R.K. geestelijken; vrijbrief.
brevet', o. open oorkonde, waarbij Iemand een gunst, een
titel, een pensioen enz. wordt toegestaan; uitvindingspatent, octrooi; getuigschrift; bewijs v. geschiktheid;
d'invention, (Fr.) m. uitvindersoctrooi, patent.
brevete'ren, een uitvindersoetrooi verlenen.
breviatuur', v. verkorting, kort begrip.
brevier', brevia'ri um, (Lat.) o. getijboek, kort Latijns ge
geestelijken.
-bednokrR.K
bre'vi ma'n u, (Lat.) kort en goed, zonder complimenten.
bre'vis, (Lat.) v. noot van het oude notenschrift.
brevita'tis cau'sa, (Lat.) kortheidshalve.
bric -à-brac', (Fr.) m, oude rommel, oud roest.
brick, (Eng.) baksteen; .-house, huis uit baksteen; — tea,
theebriket(ten).
terugsprong, terugstuiting v. d. bal
brico'Ie, (Fr.) v.
tegen de bil j artband.[ook: oneerlijk handelen.
door afstuiting V. d. band een bal maken;
bricoie'ren,
bride'ren, gevogelte oppinnen en de poten samenbinden
brid'ge, (Eng.) o. bekend kaartspel. [om te braden.
bridgen, bridge spelen.
brie, (Fr.) soort zachte roomkaas uit Brie (Frankrijk) ;
chien -ede Brie, kleine, kroesharige herdershond.
bries, (Eng. breeze), V. fijn gruis van cokes.
briga'de, (Fr.) v. X legerafdeling uit enige regimenten
bestaande; kleine afdeling marechaussée, politie, personen van de ontsmettingsdienst, enz.
brigadier', m. X 1 aanvoerder v. e. brigade; 2 korporaalsrang bij rijksveldwacht en politie en tot 1915 bij
break'fast,

de marechaussée.
brigand', (Fr.) m. rover, struikrover.

brigantijn', V. 1 galeivormig schip met laag boord.
kuiperijen vooruit trachten te komen;
najagen, uit alle macht streven naar.
brig'ges, m. y S brigadier = korporaal.
(right, ziekte van ~, v. acute waterzucht met afscheiding
brige'ren, door

van eiwitstofhoudende urine.
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1Brigittanes', v. R.K. kloosterzuster
Brigitta.

brontosaurus
van de orde der H.

(enz. in baksteenvorm.
briket', V. blokje van geperst steenkolengruis, turf, zout
brillant', 1 aj. schitterend, voortreffelijk; 2 m. diamant,
die zodanig is geslepen, dat zijn bovendeel een vlak
(tafel) heeft, dat door vele vlakken is omringd.
brillanti'ne, (Fr.) v. glanzig makende haarolie.
bri l le'r en, blinken, schitteren; uitmunten.
brimborlons', (Fr.) o. mv. kleinigheden; snuisterijen.
bri'o, ill.) v. j' vuur, levendigheid.
brioche, (Fr.) v. dun rond zoet boterkoekbroodje.
brio'so, (It.) j' levendig, vurig.
brisant' -granaat', m. granaat (bom) gevuld met hevig werkende springlading.
brisement' forcé', (Fr.) o. gewelddadig breken en rechtmaken van kroiiime beenderen of vergroeide gewrichten.
Bristol- papier, o. soort geglansd fijn bordpapier.
Brittan'nia- metaal, o. Duits mengsel van tin, antimonium en een weinig koper.
Brit(t)an'nië, o. Engeland.
broadcasting, (brood'kaasting), (Eng.) o. * M omroep.
brocaat', o. brocade, v. zijden stof met goud of zilver ge
soort Italiaanse bloemkool. [borduurti,-broc'li,(It.)v
bro'che, (Fr.) v. borst- of doekspeld van dames.
[weinig omvang.
broche'reen, innaaien (van boeken).
brochure, (Fr.) v. vlugschrift, gelegenheidsgeschrift V.
brodequin', (Fr.) m. halflaarsje, toneellaars.
[N. Amerika.
broderie', (Fr.) v. borduurwerk.
broeder Jo'nathan, m. personificatie v. d. Ver. Staten v.
broken-down', (Eng.) neergestort (v. renpaarden).
bromatologie', v. leer V. d. voedingsmiddelen.
bromi'depapier, o. broomzilverpapier (in de photographic).
bromis'mus, (Lat.) m. broomvergiftiging.
bro'mium, o. vergiftige chemische grondstof, die in vloeibare vorm uit zeewater getrokken wordt, met sterke,
onaangename geur en roodbruin van kleur.
bronche'ren, struikelen, een misstap doen.
bronchi'tis, v. ontsteking der grotere luchtpijptakken
bron'cho, (Am.) halfwild paard. [(bronchiën).
bronchopneumonie', v. ontsteking van de longen gepaard
gaande met en gewoonlijk volgend op ontsteking van het
slijmvlies der luchtpijptakken.
bronchoscopie', v. inwendige bezichtiging v. d. luchtpijp
met behulp van ingebrachte electr. lampjes met spiegel.
brontophobie', v. vrees voor 't onweder.
voorwereldlijke donderhagedis.
brontosaurus, m.
brik, v. zie ibreak.

-
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bronze, (Fr.) V. bronzen kunstvoorwerp.
bronzi'no, (It.) v. bronzen vaas.
broo'cher, (Hebr.) m. pi man.
broom, o. zie bromium.
broo m ka' I i u m, o. verbinding van bromium met kalium.
broom'zilver, o. olijfkleurige verbinding van zilver met
bromium in de photografie gebruikt.
brougham, (broem), (Eng.) m,. rijtuig met één paard voor
twee personen, genoemd naar lord Brougham.
brouhaha', (Fr.) o. woest geschreeuw, wild gejuich.
brouil'Ie, (Fr.) v. onenigheid, blijvende ruzie.
brouille'ren onenig maken, verwarren, onrust verwekken; gebrouilleerd zijn, overhoop liggen.

brouilierie', (Fr.) v. onenigheid, ruzietje.
brouillon', (Fr.) o. ontwerp, klad; planttekening.
browning, (Eng.) m. soort zelflaad- of automatisch°
pistool, genoemd naar den fabrikant.
brumai're, (Fr.) V. nevelmaand (23 Oct.-21 Nov.).
brunch, S combinatie van b r e a k f a s t en 1 u n c h.
brunet', (Fr.) bruinharig, donkerharig.
brunet'te, (Fr.) v. vrouw of meisje met bruin, donker haar.
Brunhil'de, v. één der Walkyren, dochter van den Koning
van Issland (in het Nibelungenlied).
brusk, brus'que, (Fr.) opvliegend; onverhoeds.
brusque'ren, ruw bejegenen, toesnauwen; met geweld
doorzetten.

-

[tegenover.
brusquerie', (Fr.) v. barsheid; belediging.
brutalise'ren, onbeschoft, brutaal bejegenen of optredens
brute, (Fr.) m. beestachtig ruw mens, woesteling.
bru'to, brut'to, $ ruw; 't gewicht der handelswaar met.
verpakking; ,.., bedrag, o. beloop zonder aftrek der onbruusk, zie brusk.
[kosten.
bryologie', V. , kennis der mossen.
Bu'bikopf, (D.) m. eig. jongenskop, zie bobbed hair.
bu'bo(n), (Fr.) m. ontsteking van de liesklieren.
bubo'nenpest, v. builenpest. [schip v.d. doge v. Venetië.
b ucent au r', m. monster; half mens, half stier; pronk bucephaal', m. lievelingspaard, staatsiepaard (eigenlijk het.
paard v. Alexander den Groten).
Bicherfunk, (D.) boekbespreking per radio.
bucket-shop, (Am.) onbetrouwbaar effectenkantoor or
gokkantoor, dat door het gemakkelijk maken der speculatie klanten zoekt te krijgen.
buck'skin, (Eng.) o. (eig. bokkevel) soort wollen broeken
(Eng.) v. boekweit.
[stof.-buck'wheat,
buco'Iisch, herderlijk; — gedicht, o. herdersgedicht.
budget', (bud'zjet) (Eng.) o. raming of begroting v. cl.
,
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waarschijnlijke ontvangsten en uitgaven (op de staatsof gemeenterekening) ; kas;clay, (Eng.) dag waarop
de Engelse minister v. financiën zijn begroting indient.
bu'en reti'ro, (Sp.) lustoord (oorspronkelijk lustverblijf bij
bue'nas dras, (Spa.) goede dag. [Madrid).
bufeta'ria, v. zie cafetaria.
[Batavia.
buf'fa, (It.) V. grap, kiuc'ht.
Buffeltje (het), vroegere naam van het Koningsplein te
buffer, (Eng.) verend stootkussen, aan spoorwagens e. d.
buf'ferstaat, m. kleine staat gelegen tussen twee grotere,
onderling op elkaar naijverige landen.
buffet', o. schenktafel, aanrechttatel, tafelkast; verver
koffiekamer.
-singloka,
buffeting, (Eng.) X staartschudden, ongewenst schudden
v. d. staart v. e. vliegtuig tijdens de vlucht.
buf'fo, buffo'ne, (It.) m. de komische zanger in de It.
bugel, m. f koperen blaasinstrument. [opera.
buggy, (Eng.) v. licht open rijtuigje.
bu'glehorn, (Eng.) m. jacht -, waldhoren.
Biih'nenfieber, (D.) o. plankenkoorts, angst om voor het
voetlicht te treden. [boter.
buk, benaming v. e. niet - meer - bestaande soort plantenbul, v., bul'ia, (Lat). v. open brief v. e. Paus; gezegelde
perkamenten oorkonde v. e. vorst, v. e. academische
bulb, (Eng.) bloembol. [senaat.
bulb'farm, (Eng.) bollenkwekerij.
bul'bul, m. 1. Oosterse zanglijster.
bulkartikelen, o. mv. $ los in het schip geladen goederen,
zoals erts, graan enz.
bulkhead, (Eng.) y spant, schot.
bull, (Eng.) m. hausse - speculant te Londen en New-York.
bull'-dog, (Eng.) m. bullebijter.
bulletin', o. dagbericht omtrent de toestand van een
zieke; X legerbericht omtrent een of ander krijgsbedrijf; X dagorder. [wedrennen, Ierse wal.
bull'-finch, (Eng.) v. aarden wal met heg als hindernis bij
bump, (Eng.) y luchtstoot, windstoot.
bumper, (Eng.) schokbreker aan een auto.
buna, (in Duitsland) uit koolstof en krijt vervaardigde
kunstmatige rubber.
bunda, (Hong.) grote pelerine v. schapenhuid met de
wol naar buiten gekeerd.
bungalow, (Eng.) tn. huis v. bamboe of planken en matten met vooruitstekend dak, Indisch huis (met één verdieping of Indisch huis in 't algemeen; ook in Engeland en Amerika), landhuisje, optrekje.
kolenruim.
bunker, (Eng.) m,.

bunkeren

111

butyrine

bun'keren, 4j, machinekolen aan boord nemen.
buran', m. sneeuwstorm in Siberië en Mongoliè.
bureau', o. schrijftafel; schrijfvertrek, kamer voor de
ambts- bezigheden. kantoor.
bureaucraat', m. heerszuchtig ambtenaar, aan vormendienst
gehecht en slechts de letter der wet kennend ambtenaar.
bureaucratie', v. willekeurige ambtenaarsheerschappij,
overdreven vormendienst en hangen aan de letter van
voorschriften en bepalingen. [gen enz.
bureaulist', m. kaartjesverkoper In stations, schouwburbureau'-minis'tre, (Fr.) o. schrijftafel met knie -opening
zonder opstaande kast of cylinderslulting.

Bureau' Ve'ritas, o. in 1828 in Antwerpen opgericht bureau,
dat zich ten doel stelt de goede eigenschappen en
gebreken van alle schepen in de wereldvaart op te
geven, welke schepen naar hun zeewaardigheid in klassen ingedeeld worden, aangeduid door s /a, 5/d, s/ 1/,.
Sedert 1872 is zijn zetel te Parijs gevestigd.
bureel', o. kantoor of bureau van administratie.
burei'Ia, v. soort grove stof.
buret', V. (scheik.) maatglas, maatbuisje.
burin, (Fr.) burijn, V-vormig beitelachtig gereedschap,
door houtgraveurs gebruikt, graveerstift.
burine'ren, met de graveerstift bewerken.
burlesk', (Fr.) : buries'que, koddig, kluchtig, belachelijk.
buriet'ta, v. kluchtige operette.
burnett(is)e'ren, hout duurzaam maken door het I. e.
oplossing v. chloorzink te dompelen (naar den uitvin bur'nou (s), m. zie boernous. [der Burnett).
burschikoos', (D.) studentikoos, op zijn students.
bursitis, v. knieaandoening (mijnwerkersziekte).
bushei, (Eng. en Am.) schepel, korenmaat (= 36,35 liter).
bushido, (Jap.) het ongeschreven wetboek van zedelijke
beginselen, die de handelingen besturen van de ridder[rover, woudloper.
(de samurai) van Japan.
schap
bush'ranger, m. ontsnapte galeiboef in Australi8; struik`,

business, (biz'nis) (Eng.) V. zaak, zaken.
business-man, (biz'nismaen) (Eng.) m. zakenman.
buste, V. 1 borstbeeld (hoofd, schouder en borst) ; 2
euphemistisch: vrouwenborst.
but, (Fr.) o. doel, oogmerk, wit, voornemen.
butaan', kleur- en reukloos gas, waarvan de molecule
bestaat uit 4 koolstof- en 10 waterstofatomen.
Butte IViontmarhre, v. (Fr.) hoogte aan de buitenkant van
Parijs, waarop de wijk M. gelegen is.
but'ler, (Eng.) m. chef- huisknecht.
butyri'ne, v. vetbestanddeel van de boter.
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C. G. S.

bu'tyrometer, m. werktuig tot het meten v. h. botergehalte
[van melk.
buvard', (Fr.) o. vloeiboek, onderlegger.
omloopleiding, hulpleiding 1. h. bedrijfsbypass, (Eng.)

stofsysteem.

Byroniaans', als van den dichter Byron.

byrrh, o. eetlust opwekkende bittere drank, waarin kina.
bys'sus, (Lat.) o. soort fijn lijnwaad der ouden. [tijnen.
Byzantinis'me, o. slaafse vormelijkheid als die der ByzanByzantij'nen, m. mv. 1 inwoners v. Byzantium of Constantinopel; 2 gesc'hiedschrijvers V. h. Oostromeinse
rijk V. d. 5de tot de 15de eeuw; 3 munten v. d. Byzan-

tijnse (Griekse) keizerrijk; 4 fig. slaafse hovelingen,
ogendienaren en vleiers v. vorsten.

C
(Zie ook K)
C. als Romeinsch getalmerk bet. 100.
c. a. = cum annexis, (Lat.) met het bijbehorende.
ca. = circa, (Lat.) ongeveer, omtrent; rondom.
c. b. d. = c'est à dire, (Fr.) dat wil zeggen, dat Is.
C. A. M. B. O. = Comité v. Actie u. d. Bond v. Marineschepelingen.
C. A. O. = Collectieve Arbeids Overeenkomst.
C. A. O. C. = Centraal Anti Oorlogs Comité.
C. B. P. T. T. = Centrale Bond v. Post. Telegr. en Teleph.
personeel. [Amerik. Omroepver.
C. B. S. (sie bie es) = Columbia Broadcasting System,
C. B. Z. = Centrale Bond van Ziekenfondsen.
C. C. = Corps Consulaire.
C. C. C. = Civilian Conservation Corps, niet - militaire corporaties in de Ver. St. V. N. Amerika tot behoud en
vermeerdering der nationale (grond)waarden; een soort

arbeidsdienst.

C. C. 1. R. = Comité Consultatif International des Communications Radioélectriques, Internationaal raadgevend

Comité voor draadloze verbindingen.

C. D. = Corps Diplomatique.
C. D. U. = Christelijk - Democratische Unie.
C. F. = can'tus fir'mus, z.a.
of. of conf. = confer, conferatur, (Lat.) men vergelijke.
C. G. P. F. = Confédération Générale du Patronat Frang ais, de Franse werkgeversorganisatie.
C. G. S. = centimer-gram-secundestelsel voor bepaling
van eenheden In de natuurkunde.

Zie oo k K.
11 3
Ch. G. S. = Chef v. d. Generale Staf.

Ch. G. S.

c. q .

C. G. T. (U.) = Confédération génerale du travail (unitaire),
algemeen arbeidersverbond (naar eenheid strevend).

C. H. = Christelijk Historisch.
c. i. = civiel - ingenieur.
C. 1. A. = Comité International d'Agricuiture, Internation.
Landbouw Comité.

C. I. A. P. = Comité International des Arts Populaires,
weréldbond tot bestudering en bevordering der volks
-kunste.
C. 1. B. = Commission internationale du Bois.
C. 1. B. P. P. = Confédération Internationale de Balie
Pelote Paume, Internation. Verbond van Kaatsers.
C. I. C. 1. = Commission Internationale de Coóperatian
Intellectuelle = Internationale Commissie voor Intellectuele samenwerking.

C. 1. C. S. A. = School voor Christelijk Sociale Arbeid.
C. 1. D. A. L. C. = Comité International pour la Diffusion
Artistique et Litteraire par Ie Cinématographe.
C. 1. E. = Confédération Internationale des Etudiants, Studentenwereldbond.

c. i. f. (Eng.) cost, insurance, freight, (Kost, lnsjoe'rens,
(reejt) (Eng.) onkosten, verzekeringspremie en vracht
in de prijs begrepen.
C. 1. 0. = Committee for Industrial Organisation, Comité
i. d. Ver. Staten v. N. Amerika, dat tracht de arbeiders
in vakverenigingen bijeen te brengen.
C. J. B. = Christen Jeugd Bond.
C. J. M. V. - Christelijke Jonge Mannen Vereeniging.
C. M., Cand. Min. = Candida'tus Ministe'rii, (Lat.) candidaat 1. d. godgeleerdheid, proponent.
C. L. = cita'to loco, (Lat.) te aangehaalder plaatse.
C. N. A. = Christel. Nationale Actie.
C. N. A. C. = Confédération' Nationa'le des Anciens' Combattants, Nationaal Oud-Strijders Verbond (België).
C. N. R. = Canadian National Railway.
C. N. T. = Confederacion' Nacional del Trabajo, (Spa.)
nationaal verbond v. d. arbeid.
C. N. V. = Christelijk Nationaal Vakverbond.
Co. of Comp. = compagnie, (zie aid.).
c. o. = care of, (père of) (Eng.), per adres. [vergeleken.
coil. = colla'tis, gecollationeerd, met het oorspronkelijke
C. P. H. = Communistische Partij Holland.
C. P. N. = Communistische Partij Nederland.
C. P. R. = Canadian Pacific Railway.
c. q. = ca'su quo, (Lat.) in (welk) geval eventueel.
8
22e dr.

Zie ook K.
C. s.
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C. s. = cum su'is, (Lat.) met de zijnen.
C. S. = Centraal Station.
C. s. s. R. = Congrega'tio sanctis'simi Redemp'toris, (Lat.)
orde v. d. allerheiligsten Verlosser; v. d. Redemptoristen.
Ct. = courant, (zie aid.); ook cent of centime (Ned. en Fr.)
Ctr. = centenaar (zie aid.).
Cts., cents.
C. V. = Commandant v. h. Veldleger.
cab, (Eng.) v. soort huurrijtuig met één paard.
cabaal', o. geheim verbond, samenspanning, geheime aan
slag tegen Iemand, geheime sluwe tegenwerking.
cabale'ren, arglistige plannen maken, samenspannen, kuicaballe'ro, (Sp.) m. ruiter, ridder; heer.
[pen.
caballe'ros, (Sp.) v. soort Spaanse wol.
caban', (Fr.) m. schoudermantel, cape.
caba'ne, V. y vleugelbok, baldakijn, uit stijlen samen
verbindingselement tussen vleugel en romp V.-gestld
e. vliegtuig.
cabaret', (Fr.) v. herberg, kroeg; artistiek café-chantant;
ook te Parijs: (fijn) restaurant; — artistl'que, artistiek
café-chantant, waar dichter -zangers e.d. optreden, soort
fijner café-chantant.
cabas', (Fr.) m. biezen vijgenkorfje; platte biezen vrouwentas, karbies.
cabbage, (kae'bidzj), (Eng.) kool.
cabbala, v. mondeling overgeleverde leer der Joden, geheimleer, geheime wijsheid. [(inz. v. schrift).
cabbalis'tisch, geheim; onbegrijpelijk voor oningewijden
caballe'ro de industri'a, (Sp.) m. gelukzoeker.
cabi'ne, (Fr.) v. hut; kajuit; plaats, waar in de bioscoop
de film gedraaid wordt; plaats v. d. piloot of waarnemer I. e. vliegtuig; ruimte i. e. verkeersvliegtuig,
bestemd voor de reizigers.
cabinet' d'affai'res, (Fr.) o. „zakenkabinet ".
cabinet' (particulier') séparé', (Fr.) m. of o. afzonderlijke
kamer om te dineren in groot restaurant.
ca'ble, (Eng.) v. 1 kabel; 2 kabelbericht; 3 telegraphische
ca'blegram, (Eng.) o. overzees telegram. [uitbetaling.
ca'ble transfer', (Eng.) m. $ kabelwissel: langs de onderzeese telegraafkabel overgeseinde wissel.
cabochon', (Fr.) na. schoenspijker; edelgesteente in natuurlijke vorm; narrenkap.
cabota'ge, v. , kustvaart, kusthandel.
cabote'ren, 4 kusthandel drijven.
cabotin', (Fr.) m. reizend komediant, (slecht) toneelspeler.
cabret' (leer), o. jonge-geitenleer (voor handschoenen).
cabriolet', (Fr.) V. 1 sjees, licht rijtuig met één paard en

ook
cadaverine
K.
twee wielen; 2 voorste zitplaats in diligence; 3 gesloten
auto, waarvan de kap ook kan worden opengeslagen.
cacao'boter, v. gezuiverd vet uit cacaoboonen, dat niet
caché', (Fr.) verborgen, geheim.
[licht rans wordt.
cachelot', m.
potvis (walvis, in wiens kop inz. het
z.g. walschot [spermaceti] gevonden wordt).
cachemir', o. zeer fijne en zachte wol v. d. haren der
Kashmir-geit. [dekken moet.
cache-misère, (Fr.) m. overjas, die versleten kleding becache-nez', (Fr.) m. (eig. neusbedekker, neusverberger)
grote (winter)halsdoek.
cachepot', (Fr.) m. omhulsel V. e. bloempot.
cache-poueeiè're, (Fr.) m. stofmantel.
cache'ren, verbergen, verhelen; geheim houden.
cachet', (Fr.) o. (zegel)stempel; signet, briefsluiter; fig.
[stempel.
cachete'ren, dichtlakken, verzegelen.
cachexie', v. slechte bloedmenging; ongezondheid.
cacholong', m. soort paarlopaal.
cachot', o. diepe, duistere kerker, gevangenis.
eachoterie', (Fr.) v. geheimdoeneriJ.
cachou', v. katsjoe: Japanse aarde (samentrekkend, maag sterkend aftreksel uit de pinang-noot) ; (ook:) middel
tegen onwelriekende adem.
cachu'cha, v. soort Spaanse dans in 3/4 maat.
caci'que, m. 1 stamhoofd der oude Z. Am. Indianen (Inca's) ; 2 politieke baas of hoofdman, die het Spaans
caciquisme toegedaan is.
caciquis'me, o. Sp. politiek stelsel van in alles den baas
spelen, zowel in gemeentelijke zaken als I. h. landsbestuur, door middel v. omkoperij, geweldsgebruik en
vuur diets terugdeinzende listigheid, waardoor de besten
1. h. land door de caciquen In bedwang gehouden en de
minder flinken tot huurlingen of aanhangers verlaagd
cacode'mon, m. boze geest. [worden.
eacographie', V. 1 stuk dat gelden kan als toonbeeld van
slechte schrijverij ; 2 verzameling v. foutieve opstellen
(ter verbetering door de scholieren).
cacophonie', cacofo'nia, V. wanklank [stekelige bladeren.
cae'tus, (Lat.) v. & tropische plant met zeer dikke, harde,
cadance'ren, een volzin afronden of welluidend maken.
cadans', caden'ce, (Fr.) caden'za, (It.) v. rhythmische gang
of maat i. h. dansen, zingen; rhythmische stemval; toon
kunstige, rijkversierde, al dan niet door den-afsluitng;
solist geïmproviseerde inlassing i. e. concertstuk.
cada'ver, o. lijk, dood lichaam.
cadavereus', lijkachtig.
cadaveri'ne, V. lijkengift.

cacaoboter

Z1e
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cad'd i e, (Eng.) m. persoon, die de slagstokken draagt bij
het golfspel.
cadeau', (Fr.) o. 1 geschenk; 2 kunstige pennetrek.
cadet', (Fr.) m. jongere zoon;leerling v. e. militaire
school, die officier moet worden; ,, leerling; lid v. e.
vooruitstrevende partij in het Tzaristische Rusland: de
Constitutioneel - Democraten.
cad'mi um, o. een blinkend wit metaal.
ca'dre, (Fr.) V. ook o. lijst; rand; plan V. e. werk.
cadre'ren, vierkant maken; passen, voegen, uitkomen,
[krukkend...
kloppen.
cad uc', (Fr.) bouwvallig, vervallen; broos; oud en zwak,
caduceus, (Lat.) m,. herautstaf, gevleugelde slangenstaf
van Mercurius.
caduciteit', v. vervallen toestand, bouwvalligheid; gebrekkigheid van de ouderdom, afgeleefdheid; vervalbaarheld van erfenis of legaat.
Caeci'lia, v. martelares der 3e eeuw, patrones der kerk
[muziek.-cae'um,
(Lat.) o. blinde darm.
caelatuur', v. half verheven werk; vormsnijkunst.
caelibaat', o. zie celibaat.
caesaris'me, o. op geweld berustende alléénheerschappij.
caesaropapie', V. gezagsaanmatiging v. d. wereldlijken
vorst in kerkelijke aangelegenheden.
aasuur', V. verssnede, stemrust bij het lezen v. e. vers na
een zeker getal lettergrepen.
cae'tera desideran'tur, (Lat.) de rest wordt begeerd, d. 1.
de rest ontbreekt.
cae'tera de'sunt, (Lat.) het overige of het vervolg ontbreekt.
cae'teris paribus, (Lat.) onder overigens gelijke omstancafé', (Fr.) o. koffiehuis. [digheden.
café' chantant', (Fr.) o. café'-concert', o. groot café, waar
men zang, muziek, e.d. kan horen, zittende aan tafeltjes
als in een koffiehuis.
café' complet', (Fr.) m , koffie met alles wat er bij hoort.
cafeine, v. scheikundig giftig bestanddeel der koffie.
café'-restaurant', (Fr.) o. koffiehuis tegelijkertijd restauratie of fijnere eetgelegenheid.
cafeta'ria, V. restaurant naar Amerik. voorbeeld, waar de
gasten zich zelf bedienen en het personeel dus tot een
minimum beperkt is, terwijl het geven v. fooien ool
vervalt; zie bufetaria.
Caglios'tro, m. berucht kwakzalver (18e eeuw).
Cagoulards, revolutionaire organisatie in Frankrijk.
cahier', o. schrift, schrijfboek; — des charges, lastenlijst,
lijst der geldelijke verplichtingen.
ca'id, Ar. gaid, m. leider, hoofdbestuurder.
caddie
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K.

Calderari

ga ira', (Fr.) (woorden van een bekende volksdeun tijdens
de Franse revolutie:) dat zal gaan!
cairn, (kèn), (Eng.) m. steenhoop uit de Keltische tijd
(inz. in Schotland) ; steenhoop, die Poolreizigers oprichten om er mededelingen omtrent hun reis in te plaatsen,
voor eventueel na hen komenden; 2 soort hond.
CaTe'sa, „Godin" v. h. schaakspel.
cais'se, (Fr.) v. kas; ~ d'épar'gne, spaarkas, -banx.
caissier', (Fr.) m. kassier.
caissiè're, (Fr.) v. kashoudster, kassajuffrouw.
caisson', (Fr.) V. patronenkar; artilleriemunitiewagen;
kistje onder de bok v. e. rijtuig; grote ijzeren kist
met gecomprimeerde lucht om onder water te metselen,
zinkkuip, kistdam; uitholling, verdiept vak aan zolde[ring, verdiept paneel.
cajole'ren, flikflooien, flemen.
cake, (keeik), (Eng.) v. koek, inz. Engels gebak.
(Eng.)
in.
staand rekje met
cake-stand, (heeik'-staend),
regalen voor bordjes met gebak.
cake-walk, (heeik' woak), (Eng.) m. Amerik. negerdans,
met als prijs een cake.
cake-walk road, (rood) (Eng.) v. loopplank, die machinaal
in een op- en neer- en voor- en achteruitgaande beweging wordt gebracht (kermisvermaak).

cala'dium, (Lat.) v. & tropische knol, wortelige stengel
versteend rietgewas. [loze plant.-calmiet',.
calamiteit', v. (algemene) ramp; landplaag.
calamiteus', ellendig, rampspoedig; calamiteuze polder
m. noodlijdende polder in Zeeland, die Rijksonderstane
geniet ter bestrijding v. d. kosten voor de waterai
[wering.-caln=it,z.
calan'do, (It.) f afnemend, wegsmeltend.
calan'ge, (Fr.) V. n bekeuring, aanhaling (v. smokkelaalange^ren, n bekeuren; aanhalen. [waren).
calcant', V. f belletje om den orgeltrapper te waarschuwen.
Cal'chas, m. hogepriester en waarzegger der Grieken, die
met hen ten strijde trok tegen Troe.
calcina'tie, V. 1 verkalking; 2 gloeiing.
calcine'ren, 1 verkalken; 2 gloeien, door gloeiing, oxyderen, of met zuurstof verbinden.
calcium, (Lat.) o. kalkmetaal, grondbestanddeel v.d. kalk.
cal'cium- carbid', o. soort koolzure kalk, die met water be-vochtigd acetyleengas ontwikkelt.
calcul', m. calcula'tie, v. berekening, rekening.
calcule'ren, berekenen, uitrekenen.
cal'dera, vulkaankom.
Caldera'ri, (It.) m. mv. ketellappers, naam v. e. geheim po litiek genootschap in Italië, dat te Napels zetelde.

,

calèche
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calottinocratie

calèche, v. kales, licht open rijtuig, op vier wielen met
beweegbare kap.
Caledo'nië, o. oude (dichterlijke) naam van Schotland.

calefac'teren,

allerlei aan de hand hebben.

calefac'tor, (Lat.) m. verwarmingstoestel; fig. twiststoker.
caleidoscoop', m schoonheidskijker.
calembour', (Fr.) m,. geestige woord- of naamspeling.
calen'dae, (Lat.) v. mv. le dag v. e. maand (bij de Ro-

meinen).
calendarium, (Lat.) o. kalender der kerkelijke diensten.
calepin', (Fr.) m. aantekenboekje.
calico(t)', 1 o. fijn bedrukt katoen; 2 m. S elleridder.
caligo' in so'le, (Lat.) nevelen in de zon; ziende blind
zijn.
calinerie', (Fr.) V. vleiende liefdoenerij, aanhalende fli
calit, o. op porselein gelijkende isoleerstof, gebruikt i. d.

e-

radiotechniek.
ca'lix, rn. . kelk (v. bloemen enz.).
cal'la, V. ,. slangenwortel.
calleus', eeltig, dikhuidig.
calliditeit', V. sluwheid, geslepenheid.
calligraaf', m. schoonschrijver.

calligraphe'ren, in kunstschoonschrift schrijven.
calligraphie', (Fr.) V. schoonschrijfkunst.
callilogie', v. kunst v. fraaispreken, welsprekendheid.
Calll'ope, (Gr.) V. muze v. h. heldendicht.
[voeden.
cal l i paed i e', V. kunst om kinderen mooi ontwikkeld op te
callisthenie', V. kamergymnastiek (inz. voor meisjes).
call money, (Eng). $ per dag opzegbaar, geld op proloncallositeit', V. eeltachtigheid, huidverharding.
[gatie.
callus, (Lat.) m. eelt.
cal'mans, (Lat.) m. pijnstillend of bedarend geneesmiddel.
calma'to, (It.) f rustig.
calme'ren, stillen, doen bedaren.
calomel', o. zoet kwik, chloorkwik, eerste kwik -oxyde.
calorie', v. warmteëenheid, hoeveelheid warmte, nodig
-om 1 gram water 1 0 Celsius te verwarmen; ,..i voedsel,
nieuw voedingsmiddel in gecomprimeerde vorm voor de
Japanse troepen.
calorifère, (Fr.) v. grote kachel; verwarmingstoestel, dat
door buizen de warmte door een gebouw leidt.
calorimeter, m. warmtemeter.
calot'te, (Fr.) v. 1 priestermutsje; 2 soort koepeltje (op
gebouw) ; a bas la —, (Fr.) weg met de priesters of
Roomsgezinden. [gezinde.
calottin', (Fr.) m. scheldwoord voor priester of Roomscalottinocratie', (Fr.) V. priesterheerschappij.

calque

camera
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caf'que, (Fr.) v. doortekening, doortrek (op doorschijnend
papier of linnen) ; fig. slaafse navolging.
calqueren, doortekenen, natrekken (op doorschijnend papier of linnen).
calumet', (Canadees Fr.) v. vredespijp bij de Amerik.
Indianen.
cal u mn i e', v. laster, achterklap.
calumniëren, belasteren.
Calva'rië, v. Calva'rie-berg, m. hoofdschedelplaats; R.H.
kruisheuvel, hoogte, waarop een kruis is opgericht en
werwaarts men In de vastentijd ter bedevaart trekt;
voorstelling van de kruisheuvel van Jezus Christus.
calville, (Fr.) m. Kalvijnappel.
Calvinisme, o. Hervormde leer van Calvijn.
calyp'tra, (Gr.) v. . hoedje, kapje. [kleurig schilderwerk.
camaieu', camayeu , m. veelkleurige camee (zie aid.); één
-camil',.
bisschopsmanteltje; kort damesmanteltje.
camaraderie', (Fr.) V. kameraadschap(pelijkheid); (meestal :) spitsbroederschap, bent, kliek (vgl. clique).
camarilla, (Sp.) V. geheime (kabinets -)raad v. e. vorst;
vereniging of klub v. hovelingen, die invloed op de
staatszaken en de wil des vorsten uitoefent; hofkliel.
eambereur', (Fr.) versterking v. d. voetholte i. e. schoen.
cambiaal' recht, o. $ wisselrecht.
cambia'ta, (It.) V. j wisselnoot.
cambiëren, $ wisselzaken drijven.
cam'bio, (It.) o. $ wissel, wisselbrief.
cam'bium, (Lat.) o. celweefsel der planten tussen hout
cambrai', (Fr.) o. kamerdoek, batist. [en bast.
eambre'ren, boogvormig uitwerken, zacht buigen, welven.
cam'brick, zie cambrai.
cambrioleur', (Fr.) m. Inbreker.
cambri um, v. (Lat.) aardvorming, ouder dan het siluur,
waarin slechts resten van in zee levende dieren, als
sponsen en koralen worden aangetroffen en enkele
twijfelachtige resten van planten.
camée', (Fr.) v. in haul relief of hoog verheven gesneden
half edelgesteente, waarvan het verheven werk een andere kleur heeft dan de grond.
camelot', (Fr.) m. 1 straatventer; 2 overgebleven aardachtig gedeelte in hardsteen; 3 ~e du Roy, propagandistische voormannen v. d. koningsgezinde partij in
Frankrijk; zie kamelot.
camembert', (Fr.) m. soort zachte roomkaas.
ca'mera, (Lat.) v. kamer; fototoestel; ' lu'cida, heldere
kamer; ~ obscu'ra, donkere kamer (optisch werktuig
bij het tekenen en photographeren).

cameralia
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canard
camera'Iia, (Lat.) o. mv. wetenschappen, die over het beheer der vorstelijke Inkomsten handelen; staatswetencameralist', m. beoefenaar der cameralia. [schappen.
camere'ra, (It.) V. eredame; kindermeisje.

camere'ro, (It.) m. kamerheer; kamerdienaar.
camerlen'go, (It.) m. kamerling, kardinaal, die de pauselijke geleimiddelen beheert.
Camillia'nen, m. mv. R.K. geestelijke orde voor de zieken-

verpleging in 1584 door den H. Camillus de Lellis ge camion', (Fr.) m. sleperswagen. [sticht.
camisa'de, (Fr.) V. W overrompeling des nachts or in de
vroege morgen. [vennen 1702-1705.
Camisard', (Fr.) m. W gereformeerd oproerling der CeCamo'ens, zie Lusiadas.
Camc3'nen, v. mv. Muzen of zanggodinnen.
Camor'ra, (It.) v. geheime bond (van rovers) in Napels.
camo'te, een Chileense vrucht.
camoufla'ge, (Fr.) v. het onzichtbaar maken v. vuurmonden, pantserauto's enz. door beschildering, nabootsing
van terreinvoorwerpen of door bedekking met groen en
takken, zodat ze in hun omgeving niet opvallen, weg moffeling; ,,,kleuren, schutkleuren. [zichtbaar maken.
„amoufle'ren, wegmoffelen, verduiken, vermommen, on
Campag'na Feli'ce, lett.: gezegende vlakte v. Napels.
campag'ne, (Fr.) v. 1 buitengoed; 2 werkseizoen in smeltoven, suikerfabriek enz.; X veldtocht; (zie ook kam..
campa'na, (It.) v. f klok.
[pane).
campanel'Ia, (It.) V. f klokje.
campani'Ie, (It.) v. afzonderlijk staande klokketoren.
campeador', (Sp.) m. groot krijgsman, held; bijnaam v.
d. „Cid", z. d. w.
campé'che hout, o. rood verfhout; adstringerend (z.d.w.)
middel tegen diarrhee vooral bij t.b.c. patiënten.
camp-mee'ting, (Eng.) v. vergadering, inz. godsdienstige
bijeenkomst in de open lucht.
cam'po-san'to, (It.) o. kerkhof.
can, (Am.) blik of bus, inmaakbus of -blik.
canail'Ie, (Fr.) o. gemeen volk, janhagel, grauw, gespuis;

slecht, gemeen vrouwspersoon, kreng.
canailleus', schelmachtig, gemeen.
canapé', (Fr.) V. rustbank.
[ansjovis.
canapé' d'anchois', (Fr.) m sneetje geroosterd brood met
canard', (Fr.) m. (eig.: eend) fopperij; vals krantenbericht; X eendvliegtuig, vliegtuig waarbij de hoofdvleugel verder naar achter ligt dan thans algemeen
gebruikelijk is en waarbij stabilisatie- en stuurvlakken
meestal i. d. kop v. h. vliegtuig zijn aangebracht.

canonisatie
K.
cancan', (Fr.) m. uitgelaten, wulpse dans; .. s, praatjes,

cancan
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cancel'Ien, v. mv. f doorlaten in het orgel tot aanvoer van
de wind naar de pijpen.
cancelle'ren, (traliesgewijze) doorschrappen, doorhalen.
can'cer, (Lat.) m. 1 kreeft (sterrenbeeld V. d. Dierenriem) ;
[2 kanker,
cancroïed', o. kankerachtig gezwel.
candela'ber, v. arm- or kroonluchter, kroonkandelaar.
cande'ren, in suiker confijten.

candidaat', m. wie naar een ambt of betrekking dingt;
die zich a. e. examen onderwerpt; titel na bet afleggen

v. zekere examens bv. I. d. letteren, ~- notaris.
candidatuur', v. het candidaat zijn; candidaatstelling.
candide'ren, candidaat stellen.
Candioot', m. Inboorling van het eiland Candia of Greta.
can'die-coal, (Eng.) v. licht brandbare soort steenkool.
canegou', canezou', m. vestvormig lijfje v. vrouwen.
canepho'ren, V. mv. ,„ korfdraagsters: vrouwenfiguren,
met korven op het hoofd (als pijler enz.).
caneton', (Fr.) m. jonge eend.
canevas', canefas', o. netvormig geweven grof linnen;
schets, eerste ontwerp; zie canvas.
can'g ue, soort houten halskraag, strafmiddel in China.
canna, (Lat.) v. 1 riet; rietplant, bloemriet ; 2 de el.
cannabis, (Gr.) v. hennep.
canneie'ren, groeven, met groeven of ribbetjes bewerken.
cannelu're, (Fr.) V. gootvormig groefje op zuilen of pilasters. [zilverdraad voor borduurwerk enz.
can(ne)til'Ie, V. spiraalvormig samengedraaid goud- of
Can ni baal', m. menseneter; wild, wreedaardig mens. Ook:
cannibasis', wild, woest, wreed, bloeddorstig. [kannibaal.
ca'noe, (Eng.) V. roeibootje, schuitje V. e. uitgeholdeboomstam, Indiaans bootje.

caión, (kaanjon'), (Sp.) m. door een rivier doorstroomde
diepe en steile bergkloof in Amerika.
canon, (Lat.) m. regel, wet, richtsnoer; de vaste stille
gebeden van 't Sanctus tot het Pater Noster bij de mis;
geloofsregel; lijst der als door God ingegeven, erkende
heilige schriften; j' kettingzang, waarbij de ene partij
na de andere met herhaling van 't reeds gezongene
invalt; zekere drukletter; jaarlijkse som bij errpacnt
op te brengen, jaarpacht.
cano'nicus, (Lat.) to. kanunnik, domheer.
canoniek', volgens kerkelijke wetten; op kerkelijk gezag;
~e boeken, o. mv. bijbelboeken, door de Kath. Kerk be
schouwd als door God ingegeven; ~ recht, o. R.K. kerk [recht canonisa'tie, V. R.K. heiligverklaring.
-

Zie ook K.
canzone
canonis'e'ren, R.K. heiligverklaren.
canonist', m. beoefenaar of kenner v. h. canoniek recht.
Canos'sa, o. oud kasteel (thans ruïne) in de It. provincie
Reggio nell' Emilia, waar keizer Hendrik IV zich in 1077
gaan, zich
aan paus Gregorius VII onderwierp; naar
onderwerpen.
(Eng.)
kwezelarij,
gehuichelde
vroom
o. zie argot;
cant,
te zingen, zingbaar. [held.-cant'bel,
cantabile, (It.) 1 aj. f zangerig; 2 o. zangerig voor te
dragen gedeelte van een muziekstuk.
cantan'do, (It.) J' zingend.
oanta'te, V. 1 plechtig zanggedicht of uitgebreid zangstuk met solo's, duo's, recitatieven en koren (inz. tot
kerkgebruik) ; 2 naam van de 4e Zondag na Pasen.
canta'to, (It.) f gezongen.
cantatri'ce, (Fr.) v. zangeres; inz. beroemde operazangecan'ter, (Eng.) m. korte galop, handgalop. [res.
canthar.el'I us, (Lat.) m. 1 dooierzwam.
cantharide, V. Spaanse vlieg.
can'tica, o. mv. van can'ticum, (Lat.) lof- of kerkzang.
can'ticum cantico'rum, (Lat.) o. de zang der zangen; het
Hooglied van Salomon. [of lied.
cantilene, V. f bijzonder zangerig gedeelte van een stuk
cantilever wing, (kan'tilive wing) (Eng.) X vrijdragende
vleugel, een aan de romp v. e. vliegtuig bevestigd
draagvlak, dat niet met behulp v. stijlen wordt gesteund
of met behulp v. spandraden gespannen.
canti'ne, (Er.) v. kist met keukengerij enz. voor picknicken
enz.; X verkooplokaal v. verversingen in kamp, kazerne of in werk- of verbeterhuizen.
cantinière, (Fr.) V. y marketentster.
canti'que, (Fr.) V. lofzang, kerkzang.
can'to, (It.) o. r gezang; ,,, fer'mo, t rustige reciterende
zangwijze; — figura'to, p kunstmatig versierd gezang
met afwisselende toonzwevingen op enkele lettergrepen; zie ook bel canto.
can'tor, (Lat.) m. zanger, voorzanger.
canto'res a'mant humo'res, (Lat.) zangers houden van
vochten (d.i. smeren graag hun keel).
can'tus, (Lat.) m. 1 (ge)zang; 2 andere benaming voor de
sopraanstem; — fir'mus, hoofdmelodie van het koraalgezang; r..., ple'nus, Gregoriaanse kerkzang.
canu'le, v. glazen of metalen pijpje, eboniet buisje v. e.
irrigator of spuit. [rijwielbanden.
can'vas, (Eng.) o. ruw linnen benut bij het herstellen v.
canvassing, (Eng.) o. stemmenwerving bij verkiezingen.
canzo'ne, (It.) V. f klein lied, gezang.

canoniseren

Caodaïsme
caponniere
Z1e oo K.
CaodaTs'me, o. godsdienst in Indo- China, waarbij een
oppergod, Cao -daï, en halfgoden vereerd worden; vermenging v. Confucianisme, Boeddhisme en Christendom.
caout'chouc, (Fr.) o. uitgedroogd melksap uit bepaalde
tropische boomsoorten; gomelastiek.

capa'bel, bekwaam, in staat tot iets; vatbaar, geschikt.
capaciteit', V. inhoudsgrootte; (productie)vermogen;
kracht; geschiktheid, bekwaamheid.
cape, (Eng.) (Ieetp), V. 1 keep, pelerine, schoudermanteltje;
2 kaap.
[wenkap.
capeli'ne, (Fr.) v. breedgerande zonnehoed; ook: vroucapei'la, zie a capella.
capillaire buis, V. haarbuis; capillair' - stelsel, o. haar vatenstelsel.
cap+liariteit', v. haarbuisjes - aantrekkingskracht.
capital-ship, (Eng.) schip, bestemd de grootste aanvallen verdedigingskracht te verenigen, te onderscheiden
in slagschepen en (met grotere snelheid) slagkruisers.
ca'pita selec'ta, (Lat.) uitgelezen hoofdstukken.
capita'na, (It.) V. admiraalseliip.
capita'tie, v. aanslag naar het aantal hoofden, hoofdelijke
aanslag. hoofdgeld.
capitonne'ren, opvullen (v. meubelen en wanden).
capitulan'tenstelsel, o. stelsel, waarbij gepensionneerden,
inz. mindere militairen, rijksbetrekkingen krijgen.
capitula'riën, v. mv. geschriften met vorstelijke verordeningen.

verdrag, overeenkomst tussen beleg® capitula'tie, V.
raars en bezetting v. e. plaats nopens de overgave; 2
een bijzonder soort van tractaten sedert de middeleeuwen door Eur. staten gesloten met vorsten en rijken in
de Levant, later ook met meer 0. gelegen rijken; zij
waren nodig voor de kooplieden van een bepaald rijk
of een bepaalde stad om in die 0. landen handel te
mogen drijven en hielden tevens juridische bepalingen
in, waardoor die kooplieden in bepaalde opzichten aan
het plaatselijk gezag, vooral wat de rechtspraak betreft, niet onderworpen waren.
capitule'ren, X omtrent de overgave v. e. plaats onderhandelen, zich op verdrag overgeven.
capi'tulum, (Lat.) o. (bloem)hoofdje, waarbij een aantal
bloemen op een gemeenschappelijke bloembodem staan.
capo, (It.) V. kaap.
caponne'ren, bij 't spelen bedriegen.
caponniè're, V. X vooruitstekend gedeelte Portwal (lager
dan deze) van waaruit de fortgrachten flankerend
kunnen worden beschoten, schietkuil.

capotageZie 124 K.

caracal

capota'ge, (Fr.) v. kunst om de afstand te meten, die
schepen afleggen. [men.
capotas'to, (It.) V. j sleutel om de guitaar hoger te stemcapo'te, (Fr.) V. vrouwenmantel; kapotjas; kleine dameshoed (met linten) ; - anglai'se, v. gummi hulsel tegen
venerische besmetting of ter voorkoming v. zwanger schap.

capote'ren, W buitelen, over de kop slaan.
cá'pre, (Fr.) v. bloemknop V. d. kapperstruik (op azijn als
kruiderij), kappertje.
capriccio, (It.) o. f grillig gecomponeerd muziekstuk.
capriccio'so, (It.) f grillig.
caprice, (Fr.) V. (verliefde) gril, luim, kuur; vluchtige
neiging; f grillig gecomponeerd muziekstuk.
capricieus', grillig, vol luimen of kuren.
Capricor'nus, (Lat.) m. Steenbok (teken v. d. Dierenriem).
caprifica'tie, V. & kruisbevruchting bij vijgenteelt.
caprio'Ie, (Fr.) capriool', V. luchtsprong, bokkesprong;
gekke streek.
capsule, capsuul', V. hulsel, metalen hoedje of dopje; ge
bolletje gevuld met medicijn.
-latine
cap'tain, (Eng.) m. kapitein, aanvoerder v. voetbalclubs enz,
captatie, v. het bejagen v. e. oogmerk, inz. door sluwe
middelen; capta'tio benevolen'tiae, (Lat.) poging om den
lezer of hoorder gunstig voor zich te stemmen, stille
bede om een toegevend gehoor, om een gunstige beoorcapte'ren, door list verkrijgen. (deling.
tapte u r', (Fr.) im. wegnemer v. schip of lading, kaper.
cap'tie, V. verstrikking; tegenstribbeling; ~ maken, aan
maken om van een zaak af te komen, uit -merking
zoeken, tegenstribbelen.
-vluchten
captief', (krljgs)gevangen (en tot slaaf gemaakt).
captieus', verstrikkend, sluw, arglistig.
captive'ren, gevangen nemen; de gunst winnen, boeien,
tapti viteit', v. gevangenschap. [voor zich innemen.
captuur', V. buit, vangst.
capuchon', (Fr.) m. kap, mantelkap; muts.
Capucij'ner, m. Franciskaner monnik v. d. strengste orcapuclj'ner, m. grauwe erwt. [desregel.
ca'put, (Lat.) o. hoofd; ~-mor'tuum, dodekop; wat bij
het distilleren als dood overschot op de bodem blijft.
caquete'ren, babbelen, kakelen, wauwelen.
car, (Eng.) v. kar; Amerik. spoorwegrijtuig; auto.
Ca'rabas (Markies van), m. iemand, die door blind geluk
rijk geworden, zich daarop veel laat voorstaan.
carabinie'ri, (It.) m. mv. Italiaanse gendarmes.
ca'racal, m. soort wilde kat (lynx) uit Noord -Afrika.

career
Z1e ook K.
caracole, (Fr.) v. snelle zwenking V. e. ruiter, omdraaiing
v.e. paard in hele of halve kringen; ook: karakol zie aid.
caracul', o. gegolfd (dus niet gekruld) Astrakanbont.
cara'fe, (Fr.) v. karaf.
carafoon', (Fr.) m. kleine karaf (1/4 fles), krafje.
earaga'te, V. opvulmaterieel v. meubels; plantaardig paardenhaar; zie Ook: erin végétal.
Carat'be, m. inboorling der Zuidelijke Antillen en v. d.
caram'ba, Spaanse vloek. [noordkust v. Z.-Amerika.
carambolage, (Fr.) V. het raken met de speelbal v. d.
beide andere biljartballen.
carambo'Ie, (Fr.) V. biljartspel met één rode en twee
[raken.
witte ballen; ook = carambolage.
de beide andere ballen met de speelbal
caramboleren,
earamboli'ne, V. gele biljartbal; (ook :) biljartspel met 5
ballen (bij verkorting carotine).
caramel', (Fr.) v. ulevel van bruine suikerkandij; gebranca'ra mi'a, (It.) liefste, lieve. [de of gekookte suiker.
caravel'le, v. zie karveel.
carbid', o. zie calcium-.carbid.
car'bo, (Lat.) v. kool (der koolstof).
carboiine'ren, (houtwerk) met carbolineum behandelen.
carbolineum, o. bederfwerende stof voor houtwerk.
carbol' (zuur), o. uit teer afgescheiden stof ter ontsmetting.
carbon', rn. zwarte diamant (bij rotsboringen gebruikt).
carbona'de, V. geroosterde vleesschijf aan ribben.
carbona'do, m. zwarte diamant, hoofdzakelijk gebruikt
voor rotsboringen.
carbona'ro, (It.) m. (mv. carbona'ri) kolenbrander; m lid
V. e. geheim politiek genootschap in Italië; vurig vrí jcarbo'neum, (Lat.) o. koolstof. [heídsgezinde.
carbonisatie, v. verkoling.
carboniseren, verkolen.
carbon'papier, o. gekleurd afdrukpapier voor 't maken
van doorslagen op de schrijfmachine.
carboon', m. koolstof; vóórhistorisch tijdperk van de
steenkoolformatie; stratigrafie', beschrijving v. a.
steenkoolbevattende aardlagen.
carbun'culus, (Lat.) m. negenoog.
carburateur', m. vergasser: onderdeel v. e. ontploffingsmotor, waarin de zeer fijn verdeelde benzine met lucht
vermengd wordt.
carburatie, v. het verbinden v. lichtgas met waterstof en
koolstof om het lichtgevend vermogen te verhogen.
carcajou, zie wolverene.
carcas'se, v. geraamte; zie karkas.
car'cer, (Lat.) o. gevangenis, kerker.
caracole

carcere duro

carmel.-water

ook
K.
car'cere duro, (Lat.) m. in harde gevangenis.
carcino'ma, carcinoom', o. kankergezwel.
cardiaigie', v. maagkramp, maag(mond)pijn.
cardiograaf', m. instrument tot registrering v. d. hartslag.
cardiogram', o. grafische voorstelling v. d. hartslag.
cardioïde, V. hartvormige figuur.
cardiosteno'se, V. hartvernauwing.
cardioto'nica, geneesmiddelen, die de werkzaamheid v.
cardi'tis, V. hartontsteking.
[h. hart aanzetten.
car'do quaestio'niis, (Lat.) v. het hart of de kern V. d. zaak.
cardon', (Fr.) m. & kardoen (eetbaar distelgewas).
caren'tie, V. ontbering, het vasten als straf.
carenz'dagen, dagen (gewoonlijk twee of drie), waarop
aan beambten en werklieden bij het spoor geen loon
wordt uitgekeerd, wanneer zij zich ziek melden.
care of N., (Eng.) per adres den heer N.
care'ren, ontberen; vasten.
caressant', liefkozend, strelend.
cares'se, (Fr.) V. liefkozing.
caresse'ren, liefkozen, strelen, aanhalen.
lcaret', v. fijnste soort schildpad, karetschildpad.
2ca'ret, (Lat.) o. uitlatingsaanwijzing.
carezze'voie, (It.) f strelend.
car'ga, v. zie cargaison.
cargadoor', m. scheepsbevrachter; persoon die zich bezig
houdt met alle werkzaamheden in verband met het bevrachten en lossen van schepen, het zoeken van nieuwe
vrachten, de uitvoering der douaneformaliteiten enz.
cargaison', (Fr.) ook: car'ga of car'go, V. scheepslading;
ook: de factuur v. die lading.
car'galijst, V. $ goederenverzamelstaat, opgemaakt uit het
manifest van een bepaald schip.
cargo-boat, (Eng.) v. vrachtboot.
Cariati'de, v. vrouwenfiguur als schoorzuil of pilaster.
caricaturist', m. maker of tekenaar van spotbeelden.
caricatuur', V. spotvoorstelling, spotprent; fig. bespotting.
ca'riës, (Lat.) v. beeneter, tandbederf.
carieus', aangestoken (v. tanden en beenderen).
carillon', (Fr.) o. 1 klokkenspel in torens; 2 zeker orgelregister; 3 orkestinstrument.
ca'ritas, (Lat.) v. christelijke liefde tot den naaste.
Carlist', m. aanhanger van Don Carlos in Spanje 1833-40
en 1872-76.
[v. 1790; volbloed -Jakobijn.
Carmagno'Ie, (Fr.) v. revolutionnair Frans lied en clans
Carmeliet', m. monnik v. d. orde Onzer Lieve-Vrouw v. d.
berg Carmel en de Libanon.
[tern bereid).
carmeiie'ten-water, o. melissewater (in CarmelietenkloosZ1e

carmenZie
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carrosserie
car'men, (Lat.) o. (gelegenheids)gedicht (mv. carmina).
carnage, (Fr.) v. bloedbad, slachting.
carna'tie, V. vleeskleur (op schilderij).
carnaval', o. Zondag, Maandag en Dinsdag vóbr de 40daagse vasten, waarop de vastenavondsvreugde door
vermomming enz. gevierd wordt.
carneool', o. vleeskleurig edelgesteente.
carnet', (Fr.) o. zakboekje, aantekenboekje; $ boekje,
behorende bij een reiseredietbrief, vermeldende de banken en agentschappen, waar men o. d. credietbrief geld
kan opnemen.
car'nifex, (Lat.) m. scherprechter, beul.
carn i vo'ren, o. mv. vleesetende dieren.
carnositeit', V. vlezig gezwel.
caro'gne, V. kreng van een vrouw; feeks.
[lied.
carol, (Eng.) geestelijk lied bv. Christ'mas carol, kerstcaro'line, V. biljartspel met 5 ballen; zie ook: caramboline.
Carol us-gulden, m.. goudmunt ter waarde van 11 a 12 gid.
ca'ro mi'o, (It.) mijn waarde.
carosserie', zie carrosserie.
oaro'tis, V. halsslagader.
carot'te, (Fr.) V. gele peen; ook: tabaksrol, die men tot
snuiftabak raspt.
carousel', o. zie carroussel.
carpe diem, (Lat.) pluk de dag, geniet het tegenwoordige.
carpet-bagger, (Eng.) lett.: die zijn hele bezit i. e. carpetbag (reiszak) meedraagt; politieke fortuinzoeker uit
het N. v. d. Ver. Staten na de oorlog tussen de Noordel.
en Zuidelijken.
carpoloog', m. vruchtenkenner.
Carra'risch marmer, o. fraai marmer (uit Carrara in Tos carré', (Fr.) o. vierkant; vierhoekige slagorde. [cane).
carreau', (Fr.) o. 1 ruit, scheef vierkant met gelijke zijden;
2 ruiten op de speelkaarten.
carrefour', (Fr.) m. viersprong, kruispunt van wegen.
carrele'ren, met vierkante tegels bevloeren.
carrelet', 1 o. vierkant liniaaltje; 2 (Fr.) m. schol.
car'rier, (Eng.) bakfiets, bestelfiets.
carriè're, (Fr.) v. loopbaan; levensloop; ambtsbediening,
diensttijd; volle ren v. e. paard; ook: steengroeve;
maken, goed en vlug in de wereld vooruitkomen.
carrio'le, o. licht, tweewielig rijtuig.
carrona'de, V. scheepskanon.
carros'se, (Fr.) v. koets, pracht- of staatsiewagen.
carrosserie', (Fr.) v. rijtuigfabriek, -makerij; koetswerk;
bovenstel v. auto; rompplaatwerk v. e. vliegtuig.

Zie ook K.
cash
carroussel', o. ringrijden, ringsteken op houten paarden;
draaimolen; ~ rijden, te paard figuren rijden.
car'ta bian'ca, (It.) V. onbeperkte volmacht(sbrief).
car'te, (Fr.) v. kaart; spijskaart (in hotels en restaurants).
car'te blan'che, (Fr.) v. blad papier, enkel v. e. hanctteKening voorzien; onbeperkte volmacht; — geven, ook: de
[briefjes.
vrije hand laten.
carte-correspondan'ce, (Fr.) v. kleine kaart voor korte
carte-let'tre, (Fr.) V. postblad.
carte postale, (Fr.) v. briefkaart.
carter, krukaskamer V. verbrandingsmotoren.
carte'ren, in tekening of in kaart brengen.
cartesiaans', van Cartesius of Descartes; ,►r duikertje,
hol glazen popje met zeer kleine opening, dat wegens
zijn lichtheid zweeft in een met een blaas afgesloten
glas met water en zinkt wanneer men op de blaas drukt.
Cartesianis'me, o. wijsgerig stelsel v. Cartesius of Descartes (17e eeuw).
Cartha'go delen'da, (Lat.) Carthago moet verwoest worden.
cartilaginous', kraakbeenachtig.
cartographic', (Fr.) v. kunst om landkaarten te tekenen.
cartomancien'ne, (Fr.) V. kaartlegster.
carton', (Fr.) o. modelblad, modeltekening, schets voor
schilders, tapijtwerkers enz.; verbeterblad; bijkaartje
(in atlas) ; zie ook: karton.
cartonna'ge, (Fr.) v. het cartonneren, binden in bord
doortrapte gauwdief, boef. [papier.-Cartou'che,m.
cartou'che, (Fr.) v. sierlijke lijst of lofwerk om een opschrift; lofwerk of bijsieraden v. schilder- of beeldwerk;
Caryati'de, v. zie Cariatide. [kardoes; sc ]i ietpatroon.
caryokine'se, V. kerndeling der cellen.
ca'sa, (It.) V. huisje, hut.
casa'que, (Fr.) v. korte reis- of rijrok; kazak.
casaquin', (Fr.) o. korte overjas, huisjas.
cascade, (Fr.) v. (kleine) waterval.
cas'cara, (sagra'da), (Sp.) o. eig. (heilige) bast; afvoermiddel met bittere smaak.
casco, (Sp.) m. 1 $ het schip zelf in tegenstelling met de
lading; ook: scheepsromp; 2 (bij het hombre ook gasco:)
het kopen der nodige kaarten, wanneer de speler, cie
beide zwarte azen hebbende, zich op een bloot toeval
verlaat; assu ran'ti e, $ verzekering v. d. scheepsromp.
caseïne, V. eiwitstof uit de melk, kaasstof.
ca'sement cloth, (Eng.) o. stof voor overgordijnen.
cas fortuit', (Fr.) o. en m. onvoorzien toeval.
cash, (hesj) (Eng.) 1 baar geld, gereed geld; 2 reken- en
pasmunt in China en Eng. Indië; r..,- store, (Eng.) win-

carroussel

casimir

Zie ook K.
casualist
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kel, waarin alleen tegen contante betaling verkocht
casimir', o. fijn gekeperde soort half laken. [wordt.
casi'no, (lt.) o. societeit; Club(gebouw) ; besloten gezelschap om te dansen. [raad v. e. handelshuis.
cas'sa, (It.) v. kas; geldvoorraad, inz. gerede geldvoor Cassan'dra, V. ongeluksprofetes naar wie niemand luistert.
cassa'tie, V. 1 vernietiging v. e. vonnis; 2 wegjaging uit
ambt of dienst. [e. lager kan vernietigen.
eassa'tie-hof, o. m oppergerechtshof, dat de uitspraak v.
cassation', (D.) V. ongeveer _ divertimento.

r

cassato'risch, vernietigend, te niet doend, de verplichting
opheffend.

cassa'tus, (Lat.) m. Iemand, die uit zijn ambt ontzet is.
cassave, V. meel v. d. wortel v. d. maniok.
casse'ren, vernietigen, voor ongeldig verklaren; uit een
ambt ontzetten; uit de dienst wegjagen.
cassero'Ie, (Fr.) V. braad- of stoofpan met steel; (ook:)
lepel om het glas te schuimen in glasblazerijen; jig.
ambtelijk verklikker.
casserolier', (Fr.) m. hulpkok voor de behandeling der
stoofpannen (in hotel of restaurant).
casse-té'te, (Fr.) m. Knots, Knuppel, ploertendooder;
hoofdbrekend werk; lastig vraagstuk.
cassette, V. kistje; geldkistje; bijzondere kas des konings.
cassis', (Fr.) v. rood met bessen.
cassona'de, (Fr.) v. ruwe suiker (slechts eenmaal geraffineerd). [dansen gebruikt).
castagnet', V. handklapper, duimklepper (bij Spaanse
castel', o. brug, vesting; voor- en achterdek op een schip.
castellaan', m. slot-, burchtvoogd.
castiga'tie, V. tuchtiging.
castige'ren, tuchtigen; zuiveren van aanstotelijkheden.
[vrienden.
cast' iron, (Eng.) gegoten Ijzer.
Cas'tor en Poi'lux, tweelingbroeders, onafscheidelijke
castore'um, (Lat.) o. bevergeil (geneesmiddel).
cas'torolie, V. wonder-, ricinusolie (purgeermiddel).
castraat', m. ontmancie, gesnedene ; It. sopraanzanger.
castra'tie, V. ontmanning, het lubben.
[v. e. vorstelijk persoon.
castre'ren, ontmannen, lubben.
cas'trum dolo'ris, o. (Lat.) catafalk of praalbed voor 't lijk
cast' steel, (Eng.) gegoten staal.
ca'su, (Lat.) bij geval, toevallig; in ,.-', in (dit) geval;
quo, in het gegeven geval, in welk geval.
casua'lia, (Lat.) o. mv. toevalligheden.
casualisme, o. stelsel waarbij men bloot toeval als oor
-sprongva
alle dingen aanneemt.
casualist', in. die het casualisme aanneemt of aanhangt.
9
22e dr.
,
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casua'liter, toevalligerwijs, als het geval zich voordoet.
casuaiiteit', V. toevalligheid.
soort struisvogel uit de Molukken en
casua'ris, m,.

casueel', toevallig, bij gelegenheid; onzeker. [Australië.
casuïst', m. godgeleerde die zich met de beslissing in of

het uitmaken van gewetensvragen bezighoudt.
casulstiek', V. gewetensleer, leer om gewetensvragen op
te lossen; (ook:) leer der kunstgrepen, sluwe vondsten.
ca'sus, (Lat.) m. 1 geval, voorval; 2 toeval; 3 naamval;
bel'Ii, reden tot oorlog; — cri'ticus, kritiek geval.
casuspositie, V. rg feitenstelling, toedracht der zaak.
catachre'sis, v. tegenstrijdig gebruik inz. v. woorden, bijv.
een gouden oorijzer.
cataclys'me, (Fr.) o. hevige beroering, grote ramp, die
een verandering v. h. aardoppervlak ten gevolge heeft;
gehele omkeer.
catacom'ben, v. mv. onderaardse gewelfde begraafplaatsen; bewaarplaatsen der doodsbeenderen te Parijs.
catafal k', V. met rouwsieraden getooide stelling, waarop
de tentoongestelde lijkkist rust.
Catalau'nissche velden, o. mv. m vlakten in Frankrijk in de
buurt v. h. oude Catalaunum of Chalons- sur -Marne,
waar Attila in 451 door Aétius, Meroveus en Theodorik
verslagen werd, welke slag Gallié V. d. Hunnen bevrijdde.
catalecten, o. mv. bloemlezing uit oude werken.
catalectisch, onvolledig.
catalepsie', v. toestand v. algemene verstarring, waarbij
ledematen een onveerkrachtige buigzaamheid behouden.
catalep'tisch, stijf, star.
catalogiseren, een geordende lijst van iets maken.
cata' log us, m. geordende lijst of opsomming v. voorwerpen, inz. v. boeken bij verkoop of in een bibliotheek.
catae y'se, V. invloed door tegenwoordigheid van een stof
uitgeoefend op de chemische reactie v. andere stoffen.
catame'niën, V. mv. maandstonden.
cataplas'ma, o. papomslag.
cataplexie', v. plotselinge verstijving door schrik.
catapult', V. 1 el oorlogswerptuig voor zware stenen; 2
ook: schiettuig van jongens: katapul; X toestel, waarmee een vliegtuig door middel v. e. plotseling optredende kracht wordt weggeschoten.
cataract', v. 1 waterval; 2 grauwe staar op het oog. [ held.
catarrh', catar'rhe, v. ontsteking v. e. slijmvlies, verkoudcatarrhaal', zinkingachtig, uit verkoudheid voortvloeiend.
catarrha'le koorts, v. zinkingskoorts.
catastrophaal', het karakter hebbend van een ramp, hoogst
noodlottig.

catastrophe

Zie 1o3o4k K.

catoptriek

catastrophe, (Fr.) v. ontknoping met ongelukkige afloop,
droevige lotswending; grote ramp.
catch as catch can (ketsj aes ketsj caen) (Eng.) worstel
-partij,
waarbij alle handgrepen toegelaten zijn.
catecheet', m. onderrichter.
catechese, v. mondeling onderricht door middel van vraag
en antwoord.
[woorden.
catechetiek', v. methode v. onderwijs met vragen en antcateche'tisch, in de vorm van een vraaggesprek.
catechisant', m. leerling, die ter catechisatie gaat.
catechisa'tie, V. vraagonderricht, inz. godsdienstonderwijs; leeruur in de godsdienst, lering.
catech ise'ren, vragend onderwijs geven, inz. in de godsdienstleer, godsdienstonderwijs geven.
catechis'mus, (Lat.) m. vragenboek over de geloofsleer;
onderrichting in de geloofsleer, inz. bij de R. K.
catechist', m. medehelper van een Missionaris.
catechumeen', m. doopleerling.
catechumenaat', o. 1 onderricht I. d. Catechismus aan
dopelingen; 2 huis voor dat onderricht.
categorie', v. algemeen begrip, stambegrip, waaronder
een zaak gedacht wordt; denkvorm; bepaalde klasse of
vak van indeling, (onder)afdeling, groep.
catego'risch, onvoorwaardelijk, onomwonden, stellig; zonder omwegen; ~e imperati'vus, m, onvoorwaardelijk
gebod der rede, onafwijsbare geldigheid v. d. wet der
zedelijkheid (in de leer van Kant) ; e verenigingen,.
r , , groepsverenigingen.
catena'ria, (Lat.) v. kettinglijn.
cate'nen, v. mv. verzameling van bijbelverklaringen.
cate'ren, aan doek de persglans geven, doek glanzen.
caterpillar, (keei'tepille), (Eng.) m. lett. spanrups, motorvoertuig met rups- of kettingwielen, rupsautomobiel,
zie Raupenschiepper.
catexocheen', hij uitstek.
catgut, (Eng.) o. ]r darmsnaar tot hechtingen gebezigd.
cathe'der, m, redenaarsgestoelte, spreekgestoelte.
cathe'der-socialist', m. iemand, die de sociale leer verkondigt, zonder te trachten die practisch te verwezenlijken.
cathe'dra, (Lat.) V. leerstoel, pauselijke stoel; zie oox
cathegeet', m. leraar, opvoeder.
[ex .....
cathe'ter, m. buis v. zilver of eboniet, tot verwijding v. d.
urineleider of aftapping van de urine uit de blaas.
catheterise'ren, een catheter inbrengen i. d. urineleider.
catho'lica non legun'tur, (Lat.) Katholieke geschriften
worden niet (of weinig) gelezen.
catoptriek', v. leer v. d. terugkaatsing v. lichtstralen.
,

catoptromantie Zie ook K. cave ne cadas
catoptromantie', v. voorspellen door kijken in magische
Catsiaans', als van den dichter Jacob Cats. [spiegels.
cauchemar', (Fr.) m. nachtmerrie, schrikbeeld.
cauche'ro, m. halfbloed, slavenjager of rubberhandelaar
i. d. oerwouden v. Z. Amerika.
caucus, V. S voorioopige bijeenkomst van een partijbestuur ter vaststelling van te nemen maatregelen of pollcaudaal', v. d. staart. [tieke gedragslijn.
Caudijns' of Caud i'nisch Juk, o. vernedering, oneer, naar
de smadelijke nederlaag der Romeinen bij Caudium,
waar zij onder een juk moesten doorgaan.
causa, (Lat.) v. grond, oorzaak; rechtsgrond; rechtszaak;
effi'ciens, dadelijke of werkende oorzaak; - fina'lis,
eindoorzaak; ,,, ppecu'niae, ter wille v. h. geld; .,
pro'xima, naaste oorzaak; remo'ta, verwijderde oorzaak.
causaal', oorzakeli. k, redegevend; - ne'xus, m. - verband, o. verband tussen oorzaak en gevolg.
causaliteit', V. oorzakelijkheid; oorzaak, aanleiding.
cau'satief, o. werkwoord, dat het doen geschieden v. e.
handeling uitdrukt als drenken, leggen enz.
cau'se célèbre, (Fr.) v. beroemd rechtsgeding; gerucht
[makende (rechts)zaak.-cause'rn,
gezellig praten.
causerie', (Fr.) v. gezellig praatje; gepraat, gekeuvel, gekout, voordracht in de vorm v. e. gezellig praatje.
causeur', (Fr.) m. gezellig prater.
causeu'se, (Fr.) v. 1 gezellige praatster; 2 kleine sofa voor
cau'te, (Lat.) voors;ichtig. [2 personen.
cautè're, (Fr.) V. schroeiijzer voor wonden.
cauterisa'tie, V. het uit- of doodbranden van wonden; het
zetten v. e. fontenel en de daardoor voortgebrachte wer[king.
cauterise'ren, uit- of doodbranden v. wonden.
cautie, V. zekerheidstelling, borgtocht, onderpand.
cau'tio lndisore'ta„ (Lat.) V. n verbintenis of schuldbeken
zonder uitgedrukte oorzaak.
-tenis
cautionne'ren, borg, blijven, zich tot borg stellen.
cavalca'de, (Fr.) Tv. wandelrit in gezelschap; optocht te
[paard, ruiteroptocht, - stoet.
ruiterij.
cavalerie', V.
cavalier', (Fr.) m. ruiter; begeleider v. e. dame; (in cie
vestinglouw:) kat, verhoogde batterij.
cavalie're serven'te, (It.) m. dienstvaardig geleider V. e.
dame; vgl. cicisbeo.
cavati'ne, (It.) V. ,r kort zangstukje, aria.
ca'veant con'sules, (Lat.) laat de consuls (de regering)
waken; men zij op zijn hoede.
ca've ca'nem, (Lat.) wacht u voor de bond!
ca've ne ca'das, (Lat.) pas op, dat ge niet valt.
,

cavent

Zie ook K.

cella

cavent', m. borg, goedspreker.
[de zijn.
cave'ren, borg blijven, goedspreken; zich, op zijn hoecaverneus', hol, vol holen.
ca've ti'bi a signa'tis, (Lat.) wacht u voor de getekenden.
cavia, v.
Guinees biggetje.
cavilla'tie, v. haarkloverij, spitsvondigheid.
caviteit', v. holte, holligheid.
[van Capsicum baccatum.
cayenne- peper, v. zeer sterke kruiderij: gemalen korrels
Cebuco, Centraal bureau voor courantenpubliciteit.
ce'dant ar'ma to'gae, (Lat.) de wapenen of wapenmacht
wijke(n) voor de vrede.
cedel, ceel, V. briefje, lijst; (ook:) bewijsstuk (bv. dood ceel, bewijs van overlijden) ; huurcontract.
[draagt.
ce'de majo'ri, (Lat.) wijk voor uw meerdere.
cedent', m. afstanddoener, iemand die een vordering overce'der, m. z soort naaldboom.
cederen, afstaan, afstand doen, overdragen, zwichten.
cédil'le, (Fr.) v. teken onder de c (g), om die vóór a, o
en u te doen uitspreken als s. [ onder.
ce'do nulli, (Lat.) ik wijk voor niemand, doe voor niemand
cégétist', m. aanhanger, lid V. d. Confédération Générale
(du) Travail in Frankrijk (algemeen arbeidsverbond).
ceintuur', v. gordel. [een stad.
ceintuurbaan, V. ringtram- of spoorlijn om of binnen
bel, v. 1 éénkamerige kluizenaarswoning; 2 kamertje voor
één persoon in klooster, krankzinnigeninrichting enz.;
3 gevangenishok; 4 zeszijdige holte in een honigraat;
5 omsloten ruimte in organisme of mineraal; 6 door
vlies omsloten gedeelte v. h. protoplasma als laatste
2cel, V. f zie violoncel. [element v. d. organische bouw.
celadon', m. smachtend minnaar.
celebrant', m. R.K. geestelijke, die de H. Mis celebreert.
celebra'tie, v. viering; R.R. het opdragen (van de Mis).
celebre'ren, 1 vieren, feestelijk gedenken; 2 R.K. opdragen (van de Mis).
ce'lebret, o. R.K. getuigschrift der kerkelijke overheid,
waarin verklaard wordt, dat een priester de bevoegdheid
heeft tot uitoefening van zijn ambt.
celebriteit', V. vermaardheid; beroemde naam, vermaard
persoon, schitterend talent; feestelijkheid, kerkelijke
ce'lere, (It.) f snel, vlug. [plechtigheid.
celeriteit', V. snelheid, vlugheid, spoed.
[aangeslagen metaalplaatjes.
celest', hemels.
celes'ta, V. f orkestinstrument bestaande uit door toetsen
celibaat', o. ongehuwde staat.
celibatair', m. ongehuwd man, vrijgezel, oude vrijer.
cel'la, (Lat.) v. cel, kamertje.

Z1e ookK.
censurabel
keldermeester van een klooster.
oella'ri us, (Lat.) m,.
CeI'tebroeder, m. lid V. e. uit lekenbroeders bestaande
orde, naar de regel v. d. H. Augustinus, tot zieken -,

cellarius

inz. krankzinnigenverpleging en armenbegraving.

cellist', m. f bespeler der violoncel.
cel' lo, v. f violoncel.
celion', o. onbrandbaar celluloid.
[cellulose.
oellophaan', doorschijnend Inwikkelpapier vervaardigd uit
cellulair', celvormig, in cellen, vakken, kamertjes afgedeeld; ~e gevangenis, v. gevangenis, waar de gevangenen elk afzonderlijk in een cel worden opgesloten.
celluloid', o. mengsel v. kamfer, pyroxiline en alcohol,
waarvan kammen, ballen enz, gemaakt worden.
cell u ton', o. soort papieren garen uit „heel goed ".
eelluto'se, V. celstof, stof waaruit de wanden der plantaardige cellen hoofdzakelijk zijn opgebouwd.
ce'lotex, o. isolatiemateriaal, vervaardigd uit geperst
suikerriet (bagasse) .
cel'si usschaal, v. thermometerschaal, waarbij de afstand
van kookpunt tot vriespunt in 100 graden is verdeeld.
cem'balo, (It.) V. f hakkebord, middeleeuws snaarinstrument, dat als de voorloper v. d. piano wordt beschouwd.
De stalen snaren werden met hamertjes aangeslagen.
cement', o. 1 door vermenging met water verhardend bindmiddel, gebruikt als metselkalk, mortel, tras; 2 S snert.
cementa'tie, V. het gloeien V. e. lichaam in luchtdicht gesloten vaten tussen houtskool enz. (cementeerpoeder).
cemente'ren, 1 door Portlandcement verbinden of daarmee
bestrijken of pleisteren; 2 gloeien tussen houtskool in
luchtdicht gesloten vaten van smeedijzer om zodoenae
cena'culum, (Lat.) o. eetzaal. [cementstaal te verkrijgen.
cenchrie'ten, m. mv. op gerstekorrels gelijkende stenen.
cendré', (Fr.) asgrauw; asblond.
ce n'est que te premier pas qui cou'te, (Fr.) alleen de
eerste stap is moeilijk.
cenobiet', m. kloosterbroeder, kloosterling.
cenota'phium, (Lat.) o. ledig praalgraf, grafmonument (op
plaats waar de dode niet rust).
[rispen.
cense'ren, beoordelen, oordeelkundig onderzoeken; be
cen'sor, (Lat.) m. (bij de Rom.:) regeringspersoon, belast
mei de handhaving der goede zeden en openbare orde;
officiële beoordelaar, inz. v. in 't licht te geven geschriften); onderzoeker v. brieven enz. in oorlogstijd met het
oog op oorlogsnieuws; ,,, libro'rum, R.S. keurder der
boeken;mo'rum, zedemeester, zie censuur.
censura'bel, wraakbaar, verwerpelijk, berispelijk; (weleer
ook:) cijnsbaar, schatplichtig.

centrifuge
Zie o K.
censure'ren, ongunstig beoordelen, laken, wraken; berispen; disciplinair straffen (inz. in de Kath. Kerk).
census, (Lat.) m. cijns, belasting; volkstelling; vermogensopgave; schatting naar inkomsten of vermogen.
censuur', v. toezicht op couranten, boeken en toneelstukken van wege den Paus of van wege een Staat waar geen
drukpersvrijheid bestaat of waar deze tijdelijk of gedeeltelijk beperkt is; disciplinaire straf (inz. in de R.K.
Hiërarchie) ; berisping.
cent, cen'tum, honderd; cent, m. 1 / 100 gulden; 1/ioo Amerikdollar = 21 cent, nu 11 cent.
centaur'(us), m. fabelachtig monster, half mens half paard.
centavo, m. munt in Portugal en Sp. Amerika 1/loo V. e.
escudo, peso enz.
cen'tenaar, m. gewicht van 100 kg. (in Duitsland 50 kg).
oentenai're, (Fr.) centena'rium, (Lat.) o. eeuwfeest.
centena'rius, (Lat.) m. honderdjarige.
centerboard, (Eng.) o. sloep (bij roeiwedstrijden).
cen'ter half, (Eng.) m. sp. spil (bij voetbal).
center sectie, W middelste deel v. d. vleugel of de romp
V. e. vliegtuig.
centesima'le rekening, v. honderddelige rekening.
cente'simo, (It.) m. It. bronzen munt = 1 /loo lire.
cen'tiare, v. 1 /loo are = 1 vierkante meter.
cen'tigram, o. honderdste gram.
centiliter, m. honderdste liter.
centime, (Fr.) m. munt in Frankrijk, België, Luxemburg
en Zwitserland = 1 / franc.
cen'ti meter, m. honderdste deel v. e. meter.
cen'to, gedicht samengesteld uit dichtregels van verschillende schrijvers.
centraal', tot het middelpunt of het midden behorend; in
net midden gelegen; Centraal-Amerika, Middel-Amerika;
bestuur, o. van één middelpunt (of persoon) uitgaand
bestuur; — punt, o. middelpunt.
centrale, (Fr.) v. algemene verenigingsplaats; elec'triache ~, fabriek, die electrische kracht levert.
Centralen, de ,,,, Duitsland, Oostenrijk-Hongarije, Bulgarije en Turkije in de wereldoorlog 1914-1918.
centralisa'tie, V. samentrekking in één punt; vereniging
v. d. organen v. d. regering tot één lichaam, in één middelpunt, in één hoofdstad enz.
[ken.
centralise'ren, in één middelpunt verenigen, samentrek centre'ren, de as van een cylindervormig lichaam, dat in
een ander lichaam (machine) moet passen, op haar juiste
centrifugaal', middelpuntvliedend.
[plaats brengen.
centrifuge, centrifugaal'machine, v. machine waarbij
censureren

5

centripetaal

Zie

3s

cerine
K.
i
door snelle ronddraaiing melk ontroomd wordt, houtstof
ontwaterd, goed gedroogd enz.
centripetaal', middelpuntzoekend.

centrum, (Lat.) o. middelpunt, punt v. vereniging; (in
politieke zin:) het midden v. d. vergaderzaal der afge-

vaardigden in een parlement; (in Duitsland:) club der
Katholieke Rijksdagleden; (ook:) gematigde partij, die
het midden houdt tussen de oppositiepartij en de regeringspartij.
centum'vir, (Lat.) m. één der leden van het centumviraat.
centumviraat', o. qn honderdmannig bestuur in het oude
centupie'ren, verhonderdvoudigen. [Rome.
centu'plum, (Lat.) o. honderdvoud.
centu'rie, v. schaar of aantal van honderd.
centurio, (Lat.) m m. hoofdman over honderd.
een'tury, (Eng.) eig. eeuw; 100 punten (bij cricket).
cè'pe, (Fr.) in,. eetbare paddenstoel.
cephalalgie', v. hoofdpijn.
cephali'tie, o. hoofd- of hersenontsteking.
cephalopo'den, m. mv. koppotige weekdieren (inktvissen
ceramiek', V. pottenbakkerskunst, plateelbakkerij. [enz.)
cerati'ne, V. hoornstof.
cerati'tis, v. hoornvliesontsteking.
Cer'berus, (Lat.) m. (fabell.) driekoppige hond, bewaker
V. d. ingang v. d. Tartarus, hellehond; norse portier.
cer'cle, (Fr.) in. kring; besloten gezelschap, societeit, club.
cercle'ren, van hoepels of stalen ringen voorzien.
cerea'I iën, V. mv. graangewassen; 2 feest ter ere v. d.
cerebel'lum, (Lat.) o. de kleine hersenen.
[landbouw.
Ce'reboszout, tafelzout.
cerebraal', de hersens betreffende, van de hersenen.
ce'rebro-spinaal', de hersenen en het ruggemerg betref
(Lat.) o. de hersenen.
[fend.-ce'rbum,
ceremonia'rius, m. R.S. ceremoniemeester bij bijzondere
[tigheid.
plechtigheden als priesterwijdingen enz.
ceremonie, V. plichtpleging; hof- of kerkgebruik; plechceremonieel', 1 af. vol plichtplegingen, vormelijk deftig;
2 o. bepaald gebruik of vormen en plichtplegingen bij
plechtigheden, feesten enz. voorgeschreven.
eeremo'niemeester, m. regelaar v. d. c e r e m o n 1 é n.
ceremonieus', vol plichtplegingen, stijf, vormelijk.
Ce'res, (Lat.) v. godin v. d. landbouw en v. d. oogsten;
(ook:) een planeet.
ceresiet', o. vochtwerend middel, gebruikt in kalk e.d.
ceresi'ne, V. op bijenwas gelijkende stof, die uit de z.g.
aardwas of ozokeriet (een mineraal) wordt verkregen.
ceri'ne, v. groen hars (een bestanddeel van was).
,

Zie ook K. chacun pour soi
ceri'se, (Fr.) 1 v. kers; 2 aj. kersrood.
cerium, o. hard, slechts zelden onvermengd voorkomend
metaal van witte kleur; wordt gebruikt In aardewerken glasindustrie en voor steentjes in sigarenaanstekers.
cerne'ren, insluiten, omringen, omsingelen.
ceroen. zie seroen.
ceroplastiek', boetseren in was.
cer'te- partie', v. zie cherte- partij.
certe'ren, wedijveren, strijden.
certificaat', o. getuigschrift, schriftelijke verklaring; $ ge gedeelte van een aandeel. meestal /10.
[wit geven.
eertifice'ren, verzekeren, bevestigen, verklaren; zwart op
cer'tified milk, (Eng.) melk v. e. modelboerderij.
certiora'tie, v. inlichting van hen die met het recht niet
cer'to cer'tius, (Lat.) zekerder dan zeker.
[bekend zijn.
Certo'sa- mozaiek', o. ingelegd ivoorwerk inz. In Milaan
ceru'men, o. oorsmeer.
[gemaakt.
cerussiet', o. wit looderts, loodspaath.
oervel aat'worst, v. sterk gekruide, gekookte vleesworst.
Cesa'rewitch, rn. p vermoedelijke troonopvolger van den
Russischen Tzaar vóór de Republiek van 1917.

cerise

1

,

Ceskostovenska Letecka Spoleeno$t, Tsechoslowaakse

Luchtvaartmaatschappij.

cessan'te cau'sa ces'sat effee'tus, (Lat.) met de oorzaak
houdt de werking op.
cesse'ren, ophouden, een einde nemen; vervallen.
ces'sie, v. afstand, afstanddoening, overdracht v. e. recht
of een zaak aan een ander.
[ afstand.
ces'sio bono'rum, (Lat.) v. afstand van goederen, boedel cessiona'ris, m. verkrijging van een recht, vergunning enz.
eest-à-dire, (Fr.) dat wil zeggen, dat Is (te zeggen).
c'est entendu', (Fr.) afgesproken!
c'est la guerre, (Fr.) zo gaat het In de oorlog.
c'est tout' comme chez nous', (Fr.) dat is juist zoals bij
cetacee'ën, V. mv. walvisachtige zoogdieren. [ons.
ce'tera de'sunt, (Lat.) de rest ontbreekt.
ce'teris pa'ribus, (Lat.) voor 't overige alles gelijk staande,

onder overigens gelijke omstandigheden.
(Lat.) overigens ben ik van meening; als
Cha'bo, V. . Japanse kriel.
Chachan, m. Portug. -Joods Opperrabijn.
chachra, gehuurd land(goed) in Argentinië.
chacun à son goot', (Fr.) ieder naar zijn smaak.
chacun' pour soi, Dieu' pour nous tous', (Fr.) ieder voor
zich, God voor ons allen.
ce'terum cen'seo,

subst.: een herhaaldelijk uitgesproken mening.

chadouf

Zie ook

K.

chance

chadouf', (Fr.) m. op een waterbron geplaatste langarmige
schephefboom in Zuid -Europa, Tunis, Egypte en het
Oosten in het algemeen (van het Arab. shadif).

chagrin', (Fr.) o. kommer, verdriet, leed; zie ook segrijn.
chagrine'ren, bedroeven, kwellen, verdrieten.

chahut', (Fr.) m. herrie, janboel, spektakel, hoon v. e.
professor door studenten; onkuise dans waarbij de
benen hoog opgewipt worden.
chain-stores, (Amer.) reeks van drie of meer gelijksoortige winkels van dezelfde firma of maatschappij.
chair'man, (Eng.) m. voorzitter; ~ of committees, ondervoorzitter.

chais, v. sjees.
chal'se, (Fr.) v. stoel; — lon'gue, V. ligstoel, luie stoel,
chalcedon, m. soort troebele, half doorzichtige topaas,
melk- of nevelsteen.
chalcograaf', m. plaatsnijder, kopergraveur.
chalcographie', V. plaatsnijkunst, graveerkunst op koper.
chalet', (Fr.) o. alpenhut; landhuisje in Zwitserse stijl.
chaleureus', warm, hartelijk; vol gloed of leven.
ohaloets', m., chalooetsah', v. (Hebr.) Palestinapionier(ster).
chalumeau', (Fr.) m. f schalmei, herdersfluit; zuigrietje.
ehama'de, (Fr.) v. signaal op de trom, dat een belegerde
slaan, de terugtocht beginstad zich overgeeft; de
nen, de aftocht blazen.
te)
rijkelijk
bezetten of overladen (met
chamarre'ren, (al
chambellan', (Fr.) m, kamerheer. [galons).
cham'ber-cloak', m. (verengelsing van s jamberloelt, in
Engeland niet bestaand woord) wijde huisrok.
chambertin', (Fr.) m. soort fijne rode Bourgognewijn.
chambran'le, m. houten of stenen lijst om deuren enz.
cham'bre, (Fr.) kamer; — arden'te, (Fr.) gerechtshof, waar
ketters en giftmengers gevonnist werden en gewoonlijk
tot de vuurdood veroordeeld; r., garnie', gemeubileerde kamer. [ in kazernes.
chambrée', (Fr.) V. x gemeenschappelijke soldatenkamer
ehambriè're, (Fr.) v. lange dresseerzweep, manegezweep.
ehameau', (Fr.) m. kameel; Frans scheldwoord : slet, del.
chamois', (Fr.) gemskleurig, bleekgeel.
chamotte, V. soort vuurvaste steen.
champè'tre, (Fr.) landelijk; zie ook bal —.
cham'pie, V. S afk. champagne.
champignon', (Fr.) m,, kampernoelje, eetbare paddenstoel;
champion', (Fr.) m. kampioen, voorvechter. [lig. parvenu.
championnaat', o. kampioenschap.
cham'sin, (Ar.) m. ondraaglijk hete woestijnwind.
chan'ce, (Fr.) v. kans.

chargeren
chancelier
Z1e oo K.
chancelier', (Fr.) chancellor, (Eng.) kanselier.
chancre, (Fr.) m. sjanker: kankerachtig, venerisch gezwel.
chan'ge, v. ruil, wisseling (van vreemd geld).
changeant', (Fr.) 1 veranderlijk; met een weerschijn: 2
changement', (Fr.) o. verandering. [stof met weerschijn.
change'reen, veranderen, verwisselen, verruilen; een weerschijn hebben (v. kleuren).
changeur', (Fr) chan'ger, (Eng.) m. geldwisselaar.
chanoekah, (Hebr.) inwijdingsfeest.
chanson', chansonnet'te, (Fr.) v. lied, liedje, zangstukje.
chansonnier', (Fr.) m. 1 liedjesdichter, dichter-zanger; 2
liederboek.
chanta'ge, (Fr.) v. geldafpersing door bedreiging iemand
te belasteren en schandaal te maken.
chantecler', (Fr.) in. 1 cantecleer, de haan; 2 titel V.
bekend vogeldrama van Edm. Rostand.
chanterel'le, (Fr.) v. quintsnaar op de viool; lokvogel.
chanteur', (Fr.) m. 1 zanger; 2 S geldafperser; zie
[chantage.
chanteuse, (Fr.) V. zangeres.
chaos, m. baaierd; lig. warboel.
chao'tisch, verward, ongeordend.
chapeau', (Fr.) m. hoed; damesgeleider (in Frankrijk zegt
men daarvoor echter cavalier) ; ,... bas', met de hoed in
de hand, blootshoofds, onderdanig.
chapeau-cla'que, (Fr.) m. hoge hoed, die plat ineengedrukt
kan worden, klak(hoed).
chapelet', (Fr.) R.K. rozenkrans, rozenhoedje.
chapel'le ardente, (Fr.) V. met rouwfloers behangen en
met waskaarsen verlichte kamer, waarin een lijk tentoongesteld wordt.
chapellerie', (Fr.) v. hoedenfabriek; hoedenwinkel.
chaperon', (Fr.) m, chaperonne, v. geleider, geleidster
v. e. (jonge) dame.
chaperonneren, een dame tot geleider strekken.
ohapi'ter, chapi'tre, (Fr.) o. hoofdstuk; onderwerp van
gesprek.
chaps, (Amer.) leren beenbekleding der cow-boys.
char-à-bancs', (Fr.) m. open rijtuig, met 3 à 4 dwars
[banken.-char'de,(F.)v
lettergreep-raadsel.
charcuterie', (Fr.) V. spekslagerij, spekslagerswaar.
Charfreitag, (D.) Goede Vrijdag.
char'ge, (Fr.) v. erepost, ambt; last, vracht; cavalerieaanval; losbranding; (ook:) parodiërende overdrijving;
chargé d'affaires, (Fr.) m. zaakgelastigde. [zie a charge.
chaarge'ren, belasten, beladen; gelasten; aanvallen (inz.
v. ruiterij) ; bezwaren (een beschuldigde) ; overdreven
voorstellen.

Charitas

Z1e

c4oIk K.

Charybdis

Cha'ritas, V. verpersoonlijking V. d. liefdadigheid.

oharité', (Fr.) V. mildheid, liefdadigheid; ziekenhuis; -bigin ordonnée' commen'ce par soi-mé'me, het hemd is

de rok.
(Fr.) o. 1 oorverdovend getier, lawaai van ketelmuziek; 2 allerlei sieraden aan horlogeketting.
charlatan', (Fr.) m. kwakzalver; marktschreeuwer.
charlatanerie', (Fr.) v. kwakzalverij ; marktschreeuwerij.
charleston, v. (Am.) moderne dans.
Charlemag'ne, (Fr.) m. Keizer Karel de Grote.
charlotte rus'se, (Fr.) v. geslagen room met beschuitrand.
charmant', (Fr.) bekoorlijk, innemend, allerliefst.
char'me, (Ir.) V. bekoorlijkheid, betoverende innemend
[heid.-charme'n,
verrukken, bekoren, betoveren.
charmeur', (Fr.) m. charmeuse, v. iemand die door zijn in
nemende manieren en woorden anderen weet te bekoren
[kleding.
en in te palmen.
oharmeu'se, v. een zijdeachtige stof voor damesonderCha'ron's boot, V. j'ig. overgang tot het andere leven: dood.
charpie', (Fr.) v. T pluksel, uitgerafeld linnen.
chartaal', o. $ munten en papiergeld door de overheid als
wettig betaalmiddel aangewezen.
chartaliteit', $ v. het chartaal zijn: het van overheidswege
als wettig betaalmiddel dienst kunnen doen, van munten
en papiergeld.
Char'ta mag'na, (Lat.) v. grote oorkonde, in 1215 door Jan
zonder Land uitgevaardigd, oorsprong v. d. Engelse
ohar'te-partie, v. zie cherte- partij. [grondwet.
charter, o. char'te, v. oorkonde; grondwet, constitutie.
Char'tered Company, (Eng.) v. maatschappij, die bij decreet vastgestelde voorrechten v. d. regering heeft verkregen, inz. de in Z.- Afrika werkzame landontginningsmaatschappij van Cecil Rhodes.
char'teren, (tsjaar'teren), $ schriftelijk huren (van een
schip) door bemiddeling van een scheepsmakelaar.
Chartis'me, beweging onder de Engelse arbeiders, ontstaan in 1832, toen de Reform Bill hun geen kiesrecht
chartomantie', V. het kaartleggen. [gaf.
Chartreuse, (Fr.) v. Karthuizerklooster (bij Grenoble,
Frankrijk) ; daar vervaardigde likeur, thans door het Fr.
gouvernement bereid.
Charwoche, (D.) de goede week, week voor Pasen, waarin
de Charfreitag (Goede Vrijdag) valt; ook: Karwoche en
Karfreitag.
Charybdis, (Lat.) m. gevaarlijke draaikolk tussen Calabrië en Sicilië; zie Scylla.
nader dan

Cha'rites, (Gr.) mv. (v. charie), gratiën.

charivari',

Zie ook K. cheik-al -islam
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chas'se, (Fr.) V. jacht; j klein jachtstuk; - a cour're,
achtervolging van het wild met honden, lange jacht.
chas'se, (Fr.) v. zijwaartse pas bij het dansen.
chasse-nei'ge, (Fr.) m. sneeuwschepper aan locomotief.
chassepot', (Fr.) o. Fr. achterlaadgeweer uit de Frans[Duitse oorlog.
ehasse'ren, voortdrijven, wegjagen.
chasseur', (Fr.) m. jager; loopknechtje V. hotels, restaurants of societeiten; — a cheval, U jager te paard.
chassinet', o. met doorschijnend papier beplakt, versierd
of van opschriften voorzien houten raam; in Indio: voor zet -hor van doek of hout aan venster.
chassis', (Fr.) o. raam, inschuifraam, dat de gevoelige plaat
van een photographietoestel bevat; onderstel v. auto.
chateaubriant', (Fr.) m. dubbel dik gesneden en geroosterd fijn biefstukje.
ehátelain , (Fr.) m. slotvoogd, burchtheer.
ehátelai'ne, (Fr.) V. slotvoogdes, burchtvrouw; een voor
het lijf gedragen ketting, waaraan huisvrouwen sleutels,
schaartjes of dergelijken dragen.
chaud-froid', (Fr.) m. warm gereedgemaakte schotel (gevogelte enz.), die koud gegeten wordt.
chauffard, (Fr.) m. roekeloos chauffeur.
chaufferen, de auto besturen.
chauffeur', vrwl. chauffeu'se, 1 stoker; 2 autobestuurder.
chaussée', (Fr.) V. 1 straatweg, steenweg; 2 laan i. e. bos.
chausse'ren, (zich) schoeien, kousen en schoenen of laarzen aantrekken; (ook:) een weg verharden of bestraten.
chaussu're, (Fr.) v. schoeisel. [tuum.
ohauve-souris', (Fr.) V. vleermuis, ook als maskerade-koschauvinis'me, (Fr.) o. overdreven vaderlandsliefde, blinde
vooringenomenheid met het eigen land.
chauvinist', m. (lie met blinde vaderlandsliefde behept Is.
chawer' (mrv. chaweirem), m. chawerah', V. (Hebr.), kameraad, ook als titel gebruikt op adressen, bij toespraken enz.; ook een joods -theol. titel.
chechia', v. rode muts in fezvorm, hoofddeksel der zou
en spahis.
-aven
check (Eng.) v. schriftelijke op vertoon betaalbare aan
een bank, waarmee men een overeenkomst-wijzngop
heeft, kassiersbriefje.
oheer, (tsjieë), (Eng.) hoezeegeroep, toejuiching.
chef, (Fr.) m. hoofd, opperhoofd, aanvoerder, overste;
directeur, baas; — de bureau', (Fr.) m. eerste der op
een bureau werkzame beambten; — de cuisine, (Fr.)
m. opperkok.
[harnmedanen.
chef-d'eeu'vre, (Fr.) o meesterstuk.
check-al-is lam, (Ar.) m,. geestelijk opperhoofd v. d. Mo-

chasse

chemicaliën

Z1e

ook

K.

chevron

chemicaliën, V. mv. scheikundig bereide stoffen of voort[brengselen.
che'micus, (Lat.) m. scheikundige.
(fabriek).
chemie', v. scheikunde.
Che'miker, (D.) m. praktisch werkend scheikundige (op

chemin' de fer, (Fr.) m. 1 spoorweg; 2 reistasje; 3 hacheminot', (Fr.) m. spoorwegarbeider. [zardspel.
chemisch, scheikundig.

chemise, (Fr.) v. hemd; overtrek, omkleedsel, kaft, om
enveloppe.

chemiset'te, (Fr.) v. halfhemd; kraaghemdje.

-slag,

chemisier', (Fr.) m. hemdenmaker; handelaar in heren-

chemist', m. scheikundige. [linnengoed.
chemotherapeu'tica, o. mv. scheikundig saamgestelde ge neesmiddelen.

v. geneeswijze door middel van scheikundig saamgestelde geneesmiddelen.

chemotherapie',

chenille, (Fr.) 1 rups; 2 rupsvormig boordsel van fluweelzijde; 3 rupsvormig ophoogsel op autoband.

chè'que, v. zie check.
Che'quers, (tsjels'es) (Eng.) ambtsbuitenverblijf van den
eersten Minister v. Gr. Brittannië.

(oorzaak).
Cher, (Fr.) waard, lief; mon —, mijn waarde.
cherchez' Ia femme, (Fr.) zoek de vrouw (als verborgen
cherry brandy, (tsjer'ri braen'di), (Eng.) kersepittenlikeur.
Chersone'sus, m. schiereiland.
cher'te-partï j', V. $ bevrachtingsovereenkomst.
che'rub, cherubijn', m. hemelgeest v. d. 2de rang (na de
serafijnen).

(die naam).

ches'ter, (Eng.) v. bekende Eng, kaas (naar de stad van
Ches'terfleid, m. 1 lange overjas; 2 dik opgevulde armstoel.
ché'tif, (Fr.) nietig, zwak.
cheval', (Fr.) m. paard; — de bataii'le, strijdpaard; (ook:)
iemands stokpaardje; zie Ook: à —.

chevaleresk', ridderlijk, ruiterlijk.
chevalerie', V. ridderlijkheid; ridderschap.
chevalier', (Fr.) m. ridder; r-- d'industrie', fortuinzoeker,
doortrapte oplichter; .-,. sans peur et sans reproehe, ridder zonder vrees of blaam.
ohevau- leger', m. U lichte cavalerist (in Beieren).
chevelu're, (Fr.) v. dameshaardos; , . Venushaar, een aan
de varens verwante kamersierplant.

cheviot, (tsjev'viët), v. en o. kamgaren v. d. wol van Schotse bergschapen der Cheviotheuvelen.
chevreau', (Fr.) o. geitenleer.
chevron', (Fr.) m. i
armstreep, onderscheidingsteken
op de mouw v. onderofficieren en korporaals; 2
keper, zigzagvormig gebroken staafwerk.

Zie ook K.
chimpansé
143
chevrote'ren, beverig zingen of spreken.
chez soi', (Fr.) te huis.
chianti, (hian'ti), (It.) Italiaanse rode wijnsoort.
chiaro, (kia'ro), (It.) helder, klaar.
chiaroscuro, (It.) licht en donker; zie clair-obscur.
chi as'ma, o. omkering der orde in de zinsbouw, waarbij
een tegenstelling v. d. constructie ontstaat, als in: ik
wil werken, luieren kan ik niet.
chiave, (kia've), (It.) m. f sleutel.
Chib'cha, vrij hoog ontwikkelde volksstam, die vóór de
invallen der Spaanse veroveraars (1536), In het tegenwoordige Columbia woonde.
chibou'que, (Fr.) v. Turkse waterpijp.
chic, (Fr.) 1 aj. smaakvol, zwierig; 2 m. sierlijkheid, zwier.
ohlca'ne, (Fr.) V. haarkloverij, spitsvondigheid; afkeurenswaardige uitvlucht; misbruik van recht; gemis aan troef
bij het bridge -spel.
-karten
chicane'ren, uitvluchten of rechtsverdraaiingen gebruiken;
vitten; het iemand lastig maken.
chicaneur', m. dwarsdrijver; haarklover, vitter.
chicaneus', spitsvondig, vitterig.
chicard', (Fr.) m. zwierig, modieus elegant heer.
chicha, bedwelmende drank o.a. door gisting van mala
chichi, halfbloed [verkregen (Z. Amerika).
Chief Justice, (tsjieT dzjus'tis), (Eng.) m. opperrechter in
Engeland. [padvinders..
Chief Scout, m. het hoofd v. d. wereldorganisatie der
chiffon', (Fr.) o. soort stof; vodje.
ehiffonne'ren, kreuken, frommelen, verkreuken; verontrusten, plagen; onbetamelijk betasten.
ch-iffonniè're, (Fr.) v. hoge latafel; linnenkast met laden.
chif'fre, (Fr.) m. (ook: o.) schriftteken, cijfer; willekeurig teken in plaats v. d. naam; (geheim) cijferschrift.
chignon', m. knoet nekhaar; in een knoet opgestoken haar.
chijl, chijm, zie chylus, chymus.
childe, (ts jaild), (Eng.) m, jonker.
chilia'de, V. duizendtal (inz. van jaren).
chiliasme, o. leer V. h. duizendjarig rijk, V. e. terugkomst
V. Christus, waarna volmaakte aardse gelukzaligheid
zal beginnen. [kunstmest.
Chi'Iisalpeter, o. natronsalpeter uit Chili, gebruikt als
chilophaag', m. iemand, die op de lippen bijt of er aan
chi lo sa? (lei) (It.) wie weet het? [plukt.
ehimae'ra, (Gr.) chimè're, (Fr.) v. hersenschim, droombeeld.
chimae'risch, chimeriek', ingebeeld, hersenschimmig.

chevroteren

,

chim'pansé, m.

mensaap uit West- Afrika.

chloor
Zie 1ok K.
China-clipper, vliegboot v. d. Pan American Airways.
Chi'na grass, (Eng.) o. Chinese hennep, ramie.
Chi'na ware, (tsjai'ne weer'), (Eng.) mv. porselein.
chinchil'la, o. grijsachtig bont V. e. knaagdier van die
naam (Chili en Peru).
chiné', (Fr.) o. gevlamde stof.
[werken.
chine'ren, vlammig weven, met vlammige patronen bechink, > Chinees.
chino, (Spa.) in Argentinië, kind V. e. gaucho (z. d. w.) en
een Indiaanse.
chinoiserie', (Fr.) v. sieraad enz. van Chinees maaksel of
In Chinese smaak; 2 fig. kleingeestig gedoe, malle
vormendlenst.
chipola'ta, m. soort van pudding uit melk, suiker, bitterkoekjes, vanille, rum. gelatine, eierdooier, geconfijte
vruchten.
chipolin', o. met waterverf bestreken en gevernist of ver
hout, dat daardoor een porseleinglans heeft ge--lakt
kregen.
Chippendale, (tsjip'pendeeil), (Eng.) meubelstijl (± 1750)
genoemd naar Thomas Chippendale.
ohl'ragra, V. handjicht.
chirim ,ia, (Sp.) blaasinstrument, enige overeenkomst vertonende met een hobo.
chi ri men, (Jap.) crêpezijde.
chi ri moya, een Chileense vrucht.
chirogra'phisch, op een schriftstuk berustende; volgens of
bij onderhandse acte.
chirologie', V. handenspraak, vingertaal.
chiromantie', V. waarzeggerij uit de lijnen v. d. hand.
chiroplast', m. handhouder bij het pianospel.
chirospas'mus, (Lat.) m. schrijfkramp.
chirurg', m. geneesheer-operateur.
[geneeskunde.
chirurgie', (Fr.) V. heelkunde, wondheelkunst, operatieve
chirur'gisch, heelkundig.
chirurgijn', m. wondheler, heelmeester.
chiti'ne, v. grondstof van de schilden der kevers.
chiti'neskelet, o. uitwendig skelet of opperhuid der Insecten.
chi va piano va sa'no, (hi we) (It.) langzaam gaat zeker.
chia'mys, (Gr.) m. oud - Griekse mantel bestaande uit een
langwerpig stuk goed door een gesp vastgemaakt en de
armen onbedekt latend.
Chlo'ë, V. (fabell.) lett.: de bevruchtende, andere naam
voor Ceres; de beminde herderin uit de pastorale v.
Longus: Daphnis en Chloë.
chloor, o. en v. groengeel gas met verstikkende werking.
China-clipper

chlooraethyl

1
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chosesmaker

ohloor'aethyl, o. middel om plaatselijke gevoelloosheid te
verkrijgen.

ohloor'kalk, v. verbinding van chloor met kalk, bleekpoeder.
chloral', o. een slaapmiddel met chloor.
chloriet', o. donkergroen chloorzout.
chlori'ne, v. zie chloor.
Chlo'ris, (Gr.) V. godin v. d. plantengroei.
chloroform', v. gevoelverdovende chloorverbinding, die
den lijder bij operatiën voor pijn bewaart. [gen.
chloroformiseren, door chloroform gevoelsverdoving brenohiorophyl', o. ,t bladgroen, groene kleurstof In planten.
ohloro'se, (Fr.) v. bleekzucht.
choanen, achterste of binnenste neusopeningen, verbinding tussen neusholte en keel.
choc, (Fr.) m. schok, verlammende zenuwschok.
choeppah, (Hebr.) baldakijn bij Isr. huwelijksinzegening.
chceur, (Fr.) m. r koor.
cho'ke-bored, (Eng.) zodanig uitgeboord, dat de loop bij
de monding nauwer is dan verder naar achteren.
cholaemie', geelzucht.
cholelithi'asis, V.
galsteenlijden.
cholera, (Lat.)
plotseling opkomende braakloop; •-asia'tica, V. Aziatische besmettelijke braakloop, veroorzaakt door de kommabacil; nos'tras, V. inlandse
cholera (niet besmettelijk).
choleriek', galzuchtig; driftig, opvliegend.
choleri'ne, V. goedaardige soort van cholera.
cholerisch, zie choleriek.

ohbma'ge, (Fr.) werkloosheid; — verzekering, verzekering tegen schade veroorzaakt door gedwongen stil
zaken, het onverhuurd blijven v. e. perceel enz.-standv.
chondrologie', V. leer v. d. kraakbeenderen.
choquant', (Fr.) aanstotelijk, stuitend, hinderlijk.
choque'ren, aanstoot, ergernis geven; aanstotelijk zijn,
tegen de borst stuiten.
chor'dometer, m. f werktuig voor het meten van de dikte
chore'a, (Lat.) v. St. Vitusdans.
[der snaren.
choregraaf', m. kenner en beschrijver v. d. danskunst.
choregraphie', V. beschrijving of aanduiding der bewegingen van de dansen; dans -, balletkunst.
choregra'phisch, van de balletkunst, ballet-.
chorograaf', m. landbeschrijver.
chorographie', V. landbeschrijving.
chose, (Fr.) v. zaak, ding; grap; — Jugée, uitgemaakte
zaak; Monsieur —, Dinges; Madame —, mevrouw ......
hoe heet ze ook?
cho'sesmaker, m. complimentenmaker.
22e dr.
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Chouan
chronicum
K.
Chouan', (Fr.) m. aanhanger v. d. Bourbons in 't westen
van Frankrijk, tijdens de Fr. revolutie v. 1789.
chow-chow, Chinese keeshond; heet 1. China wonk.
Zie ook

chresmologie', V. waarzeggerij.
[vers.
chrestomathie', (Fr.) v. bloemlezing, inz. uit prozaschrijchris'ma, (Lat.) o. gewijde olie of zalf voor R.K. kerkelijke

p1 chtigtheden.
christ ianise'ren, tot het Christendom bekeren, kerstenen.
Christian Science, (Kris'tjen sai'ens), (Eng.) v. leer volgens
welke men ziekten door het gebed en door eigen wils,

kracht genezen kan.

Christmas, (Eng.) Kerstmis; — cake, Kerstgebak.
Christo'fle- metaal', o. op zilver gelijkend metaalmengsel
door Christofle vervaardigd. [Christus verbeeldt.
christogram', o. letterdooreenstrengeling die de naam
christolatrie', V. Christusverering.
christologie', v. leer van of omtrent Christus.
chroma, v. 1 kleur; 2 j halve toonsafstand.
chromaat'geel, o. gele verfstof.
chromaat'groen, o. groene verfstof verkregen door vermenging van chromaatgeel met Berlijns blauw.
chro'mameter, m. f steminstrument voor piano's.
chromatiek', v. kunst der kleurmenging; kleurenleer.
chromatisch, 1 gekleurd; 2 f in verschillende op elkander
volgende halve tonen opgaand of afdalend.
chromatis'me, V. kleurschifting met lenzen.
chromatopho'ren, v. mv. & kleurstofdragers.
chromo, v. door kleurensteendruk verkregen prent.
chromolithographie', V. kleurensteendruk.
chromophotographie', V. kleurenphotographie.
chromosomen, kernlissen, draadvormige lichamen, die bij
de kernindeling 1. d. kern optreden, vloeistoffen sterk
absorberen en wier aantal voor elke plant- of diersoort
bepaald is. Men neemt aan, dat de erfelijke eigenschappen door de chromosomen worden overgedragen.

chromotypie', V. kleurendruk.
chromo -xylographie', V. het maken v. gekleurde afbeeldingen door middel v. verschillende bij elkaar behorende
houtsneden; zie ook: xylographie.
chromo -zincographie', V. kleurendruk op de boekdrukpers
met behulp van ,incographieën.
chronaxie', v. door Lapique ingevoerde naam voor de zeer
korte tijdsduur, gedurende welke een zenuw or spier
de werking v. e. electrische prikkel in zich opneemt
en op nuttige wijze omzet, ook al duurt de electrische
inwerking langer.
chro'nicum, (Lat.) o. jaartalvers, vers waarin de ([oor

Zie ook cicade
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Rom. cijfers voorgestelde letters samengeteld het jaartal
vormen v. d. herdachte gebeurtenis; zie ook chronogram.
chroni'qus scandateu'se, (Fr.) V. schandaalgeschiedenis,
kletspraatjes over de schandaaltjes v. e. stad, dorp enz.
chroniqueur', (Fr.) m. kroniekschrijver v. e. krant enz,
chronische ziekte, v, langdurige, slepende ziekte.
chronogram', o. getal- of tijdspreuk, waarin de letters M,
D, C, L, X, V en I. als Rom. cijfers beschouwd, bij samen
een jaartal geven; zie ook chronicum.
-teling
chronographie', v. tijdbeschrijving.
chronologie', v. tijdrekenkunde, tijdleer.
chronoto'gisch, tijdrekenkundig, naar tijdsvolgorde.
chronoioog', m. tijdrekenkundige.
[werk.
chro'nometer, m. tijdmeter, zeer nauwkeurig lopend uur chronophoon', m. vereniging van kinematograaf en grammofoon. Men ziet en hoort de beelden op het doek.
chronoscoop', m. toestel tot het meten van zeer kleine tijddelen (tienduizendsten van seconden).
chroom, o. in 1797 ontdekt grijs metaalelement.
ohroom'Ieder, o. met chroomzuur gelooid, zacht leder.
chrysali'de, v. vlinderpop.
chrysant', chysan'themum, m. & Jap. goudsbloem, zeer
groot soort aster, een herfstsierplant.
chrysographie', v. vervaardiging van verguld letterschrift.
chrysoliet', o. & m. „goudsteen ", een soort groene halfedelsteen.
chrysoot', o. op goud gelijkend metaalmengsel.
chrysopraas', o. & m. i. h. N. T. vermoedelijk een goudgroene variëteit v. d. berilsteen, thans een appelgroene
variëteit v. d. chalcedoon.
Chrysos'tomos, m. guldenmond, de welsprekende.
ehto'nisch, met de aarde in betrekking staande, aard -.
Chubb'-slot, (Eng.) o. veiligheidsslot.
Church of England, Episcopaalse (staats)kerk in Enge
[land.-chut!
stil! zwijg!
chute'ren, chut roepen, tot stilte aanmanen.
ahut'ney, (Eng.) v. Eng.-Indische sterk gekruide specerij
van aan stukjes gesneden ingemaakte mangga's.
chy'lus, (Lat.) m. chijl, V. melksap, vocht, waarin het voedsel door spijsvertering veranderd wordt ten behoeve v. d.
opname i. h. bloed.
chy'mus, (Lat.> m. chijm, V. spijssap, de brei i. d. maag,
uit de gebruikte spijzen bereid.
ciba'riën, v. mv. eetwaren; spijskast.
eibe'ben, v. mv. de beste en grootste rozijnen.
ciborie, V. cibo'ri um, (Lat.) o. R.B. hostiekelk met deksel.
cicade, V. soort boomkrekel.

chronique

cicatrixZie

ook K.

cippus

cica'trix, (Lat.) v. litteken.

Cicero, m. 1 jig. voortreffelijk redenaar; 2 (ook:) druk lettersoort.

cicero'ne, (It.) m. wegwijzer, gids voor vreemdelingen.
Ciceroniaans', als van den welsprekenden Cicero.

V. suikerij, surrogaat V. d. koffie.
Cicisbe'o, (It.) m.. vertrouwde vriend en gezelschaphouder
gehuwde
vrouw.
v. e.
Cid, m. heer, opperhoofd, bijnaam V. d. Sp. krijgsheld v.
d. 11e eeuw, Don Rodrigo Diaz, graaf van Bluar.
cider, m. appelwijn.
ci-devant', (Fr.) eertijds, voorheen; in Frankrijk: iemand
uit een adellijke of vorstelijke familie van vóór de Fr.
elf, $ zie o. 1. f. [revolutie van 1789.
cigarii'io, (Sp.) v. klein dun sigaartje.
cigarri'tos, (Sp.) mv. sigaretten in fijn rijststroopapier.
ci-git', (Fr.) hier ligt (begraven).
ci'lia, (Lat.) o. mv. ooghaartjes.
cilia'ten, met haartjes voorziene infusiediertjes.
ciii'cium, (Lat.) o. haren boetekleed.
ci'liën, mv. ooghaartjes; haartjes.
cilin'der, cyiin'der, m. 1 rol, rolrond lichaam, besloten
tusschen 2 gelijke en evenwijdige platte cirkelvlakken;
2 hoge zijden hoed.
cilin'derbureau, o. schrijflessenaar met verschuifbare
halfronde klep ter afsluiting.
ciiin'drisch, ciiindriek', rolvormig; kokervormig.
oimarrones, halfwilde paarden in Z. Amerika.
cimbaal', v. klankbekken; orgelregister van samenstem
(Fr.) o. ® helmsieraad. [mende klokjes.-cimer',
cinchonidi'ne, v. uit de kinabast bereide stof, die minder
krachtig dan de kinine en minder bitter is.
Cinéac, naar een bepaald schema gebouwde bioscoop, waar
uitsluitend wereldnieuws en korte teken- of wetensch.
films vertoond worden; journaal-bioscoop.

cichorei',

cineast', zie kineast.
ci'nema, enz. zie kinema.
cin'gel, cin'guium, (Lat.) o. gordel, inz. der R.K. priesters.

cinna'ber, o. 1 bergrood, vermiljoen; 2 kwik- en zwavel mengsel.
cinq premières, (Fr.) (in 't omberspel:) de 5 eerste slagen
door een zelfde partij gemaakt. [feest.
cinquantenai're, (Fr.) m. (ook: o.) vijftigjarig herdenkingscinquece n' to , (It.) m. bloeitijd v. d. It. kunst van de 16e
cinza'no, m. soort vermouth. [eeuw.
cipier', m. gevangenisbewaarder; opzichter v. e. gevangecip'pus, (Lat.) m. korte afgeknotte zuil. [nis.

cipres
cipres', zie cypres.

ook
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ciseleur
[smeersel, schoensmeer.

cira'ge, (Fr.) v. het overtrekken of insmeren roet was;
cir'ca, (Lat.) omtrent, ongeveer.
circassien'ne, (Fr.) v. fijn gekeperde wollen stof, halflaken.
Cir'ce, (Gr.) v. bekoorlijke verleidster, verleidelijke boeleerster.
circuit', o. baan, afgelegde weg; af te leggen weg bij af standsritten, rondrit of rondvlucht; kringvormige leiding of baan; (electr.) stroomkring, kringleiding.
circu'itus verbo'rum, (Lat.) omhaal van woorden.
circulair', kringvormig, rondachtig.

ci rcu lai're, (Fr.) V. omzendbrief, rondschrijven.
cireula'tie, v. kringloop, omloop bv. v. h. bloed, v. geld enz.
circula'tiebank, V. $ bank die het recht heeft om bankbil oircule'ren, in omloop zijn. [jetten uit te geven.
cir'culus vitio'sus, cir'culus In proban'do, (Lat.) cirkel
waarbij men hetgeen bewezen moet worden-rednig,
als bewijzend weer aanneemt.
[medanen.
circumcen'trisch, rondom een middelpunt.
circumci'sie, V. besnijdenis bij de Israëlieten en Moham[kingsteken ..
oircumferen'tie, v. omtrek.
samentrek circumflex', m. omgebogen toonteken
eircumlocu'tie, V. omschrijving met woorden.
circumpolair', zich rondom de pool bewegend en voor den
waarnemer niet ondergaand (v. sterren).
circumscrip'tie, v. omschrijving, insluiting binnen bepaalde grenzen; omschrijving met woorden.
circumspec'tie, V. omzichtigheid, behoedzaamheid.
circumstan'tiae va'riant rem, (Lat.) de omstandigheden,
maken de zaak anders.
círcumstan'tie, v. omstandigheid.
circumstantieel', omstandig, breedvoerig.
circumven'tie, v. misleiding.
[baan; paardenspel.
circus, (Lat.) m. en o. ronde schouwplaats; ronde ren cire'ren, met was bestrijken of insmeren. [gen enz..
cirkelen, in een cirkel of kring ronddraaien, rondvlieoir'kelsector, m. afgesneden gedeelte van een cirkel ingesloten door twee stralen en de boog daarvan.
cirkelsegment, o. afgesneden gedeelte van een cirkel Ingesloten door een koorde en de boog daarop.
ci'rometer, m. wolmeter.
cir'rus, (Lat.) m. vederwolk.
leis, (Lat.) aan deze zijde.
2c1a, V. f c kruis of verhoogde c.
cisalpijns', aan deze zijde van de Alpen.
ciseleren, met de drijfbeitel bewerken, drijven.
ciseleur', (Fr.) m. drijfwerkmaker.

eisleithaans
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cisle^ithaans,', aan deze zijde v. d. Leitha.
cispadaans', aan deze zijde v. d. Po.
cisrhenaans', aan deze zijde v. d. Rijn.

Cisterciën'cers, m. mv. In 1098 gestichte
cister'ne, v. waterbak, regenput.

claim
monnikenorde .

citaat', o. aangehaalde plaats uit een geschrift.
['t gerecht.
citadel', v. burcht, kleine stadsvesting.
cita'tie, V. 1 aanhaling, zie citaat; 2 n dagvaarding voor
cita'to lo'co, (Lat.) ter aangehaalde plaatse.
ci'tax, samentr. v. city en taxi, naam v. taxionderneming.
cité', (Fr.) V. stad, lnz. de oude stad; de burgerij; •-- ouvrière, v. blok arbeiderswoningen.
citer, V. snarenspeeltuig van de oude Grieken.
-cite'ren, aanhalen bv. een boek, een schriftuurplaats; n
voor bet gerecht dagen, dagvaarden.
citis'sime, (Lat.) in allerijl, allerspoedigst.
.ci'ti us, al'ti us, for'tius, (Lat.) zinspreuk V. d. Olymp. spelen = sneller, hoger, sterker.
ci'to, (Lat.) met spoed.
cito matu'rum, ci'to pu'tridum, (Lat.) vroeg rijp, vroeg rot.
cito mors ru'it, (Lat.) de dood overvalt snel.
citoyen', (Fr.) m. burger; citoyen'ne, v. burgeres.

citrus, m. citroen.

ccitrum, Afrikaans cederhout.
ci'ty, (Eng.) v. stad, inz. binnenstad, waar de handelskan
-toren
zaken gevestigd zijn (in Londen).

•ci'ty bag, (vastelands Eng.) handreistasje.
ciudad', (Sp.) v. stad (in Spanje), inz. stad v. d. eerste
rang (in tegenstelling met villa). [den.
cl vet', o. muskusachtige stof, door de Civetkat afgescheiciviel', burger-; burgerlijk tegenover militair; beleefd;
goedkoop in prijs; ,,,e lijst, V. hofhoudingskosten, som,
die de regent uit de staatsinkomsten voor zich, zijn
gezin en zijn hof trekt; ~e partij, V. m de benadeelde, die schadevergoeding eist In een strafproces; cie
civiel'- gerequestreer'de, m. r& gedaagde. [beledigde.
civiel'- requestrant', m. r& eiser.
oívilisa'tie, v. beschaving.
+civilise'ren, beschaven.
civilist', m. kenner van het burgerlijk recht.
civiliteit', v. beschaafde manieren, hoffelijkheid.
oivi'liter, n in burgerlijke zaken.
[student.
ci'vis, (Lat.) m. burger; ~ acade'micus, academieburger,
civisme, o. burgerzin, burgerdeugd.
Gi'wa, een der drie hoofdgoden v. d. Hindoegodsdienst.
clabaude'ren, keffen; kijven over kleinigheden.
claim, (Eng.) m. 1 aanspraak, eis; 2 $ bewijs, dat men
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recht heeft op een aandeel i. d. winst of de voorrang bij
uitbreiding v. h. aandelenkapitaal; 3 bewijs, dat men
recht heeft op een stuk grond voor mijnbouwkundige
ontginning.
clairaudiant', (spiritistisch) helderhorend; een clairau-.
diant(e), iemand, die geestesstemmen hoort.
clair-obscur', (Fr.) o. licht en donker; schilderwijze, waar
sterk met licht- en schaduw-effecten wordt gewerkt.-bij
clairon', (Fr.) m.
1 beugelhoorn; 2 hoornblazer.
ciai rvoyan'ce, (Fr.) v. helderziendheid, helderziende toestand, inz. aan de magnetische slaap toegeschreven.
clairvoyant', (Fr.) helderziend, inz. als gevolg v. d. magnetische slaap; clai rvoyant'(e), iemand, die gezegd
wordt in magnetische slaap met gesloten ogen de verborgen dingen (vooral v. d. toekomst) te kunnen zien.
clan, (Kien) (Sch.) m. stam, geslacht; fig. kliek. [verboden.
clandestien', heimelijk, I. h. geheim en volgens de wet
cla'que, (Fr.) v. klap met de vlakke hand; klakhoed; de
gezamenlijke claqueurs; ,--' payée, = claqueurs.
claqueur', (Fr.) m. gehuurd toejuicher In een schouwburg.
cla'ra vo'ce, (It.) f met heldere stem.
cl-a'ret, (Eng.) m. naam van Fr. rode wijn.
clarifica'tie, V. zuivering, klaring; opheldering.
clarifice'ren, zuiveren, klaren; ophelderen.
Claris'se, v. zuster v. e. door de H. Clara in de 13de eeuw
gestichte orde.
claris'simus, (Lat.) zeer beroemd (als titel).
cla'ro, (Sp.) helder, licht; niet zwaar (v. sigaren).
oia'rum et venera'bile nomen, (Lat.) een beroemde en ge
[eerde naam.-ela'ruming,
(Lat.) heldere kop.
classicaal', de classis betreffende.
classicis'me, o. (slaafse) navolging van de stijl der klas
-siekn
kunst en letteren.
olassiciteit', v. het klassiek wezen, het voorbeeldige.
classiek', clas'sisch, voorbeeldig, tot model dienend, voor
mv. modelschrijvers, schrij--treflijk;casn,1m.
vers, die steeds als voorbeeld kunnen dienen, inzonderheid de meesters der oude letteren; 2 V. mv. boeken van
blijvende waarde, inzonderheid de meesterwerken der
Grieken en Romeinen op letterkundig gebied, en verder
die der oudere schrijvers van de nieuwere tijd.
olassifica'tie, v. rangschikking in klassen.
classifice'ren, in klassen rangschikken.
olas'sis, (Lat.) v. zekere kerkelijke indeling In de Ned.
Herv. Kerk, onderafdeling v. e. provincie, zelf weder
claudi'cant, hinkend. [in ringen verdeeld.
clau'sa, (Lat.) v. cel, kluis, woning van een kluizenaar.

clairaudiant

clausule

clicheren
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clausule, V. 1 toevoegsel bij een voorschrift, contract, inz.

zulk een, waardoor bijzondere punten beperkt of uitgebreid worden; beding, bepaling; 2 zinsnede, zin.

clausuur', V. kloosterachtige opsluiting; gedeelte van een
klooster, dat voor leken niet toegankelijk is.
clavaria, v. (Lat.) . koraalzwam.

claves, (Lat.) v. mv. f toetsen v. snaarinstrument.
claviatuur', V. f toetsenbord.
clavichord, primitief klavier, met minder snaren dan toetsen; de aanslag geschiedde door middel van metalen
strookjes, tangenten genaamd.
clavi'cula, (Lat.) v. sleutelbeen; ~ Salomo'nis, Salomonssleutel, geheimzinnige tekenen, waarmee men de geesten kan dwingen.
clavicylin'der, = euphonium, z. d. w.
claviger, (Lat.) m. sleuteldrager, portier.
cla'vis, (Lat.) v. sleutel; f notensleutel; zie claves.
cla'xon, m. soort autotoeter.
ciay'more, (Eng.) slagzwaard der Schotse Hooglanders.
clean shaved, (lelien sjeevd), (Eng.) glad geschoren.
clea'ring, (Eng.) $ afrekening, liquidatie.
clea'ring-house, clearing-of'tice, (Eng.) o. bank voor ver
afrekening v. handelsrekeningen, tussen-efnig
particulieren en banken en tussen banken onderling,
waarbij zoveel mogelijk afrekening m. gesloten beurzen
clef, clé, (Fr.) v. sleutel.
[mogelijk wordt gemaakt.
cleistogaam',
in knop blijvend en toen vrucht vormend.
clema'tis, V. . geurige bloemsoort, bosrank.
ciemen'tie, v. welwillendheid, goedertierenheid.
ciep'sydra, v. wateruurwerk der Ouden.
cleresie', clerezy', V. cle'rus, m. geestelijkheid; bisschoppelijke clerezy, Oud -Katholieke geestelijkheid, de z.g.
Jansenisten.
clergé', (Fr.) V. geestelijkheid, de geestelijken.
clergyman, (Eng.) m. 1 geestelijke; 2 R.K. zwart burgerpak
der Roomse geestelijken.
clericaal', geestelijk, priesterlijk; kerkelijk(gezind).
-clerica'len, m. mv. aanhangers v. d. geestelijkheid 1. cl.
politiek.
-clericalis.e'ren, onder de invloed v. d. clerus brengen.
cie'ricus, (Lat.) m. geestelijke; — cle'ricum non de'cimat,
de ene geestelijke heft geen tienden van den anderen.
cle'rus, (Lat.) m. R.K. geestelijkheid. [grafisch negatief.
cliché', (Fr.) o. drukvorm (voor platen in boekdruk) ; photocliche'ren, afkloppen, afgieten, afstampen (een vorm or
matrijs in gesmolten en afgekoeld metaal, om er zo de
afdruk van te krijgen), afklatsen.

cliëntZie
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coagulum

cliënt, (Fr.) m. beschermeling; hij, die de hulp v. e. advokaat heeft aangenomen; klant.
clientè'le, (Fr.) cliënte'le, v. klantenkring, klandizie.
cli'ma, (Gr.) o. klimaat, luchtgesteldheid, temperatuur.
eli'max, (Lat.) m. opklimmende reeks; opklimming in de
kracht v. op elkander volgende uitdrukkingen, of 1.
cli'nicum, (Lat.) o. klinische school, z. a. [kracht v. stem.
oli'n icus, (Lat.) m. geneesheer, die a. h. hoofd staat v. e.
kliniek; persoon V. gezag op het gebied der klinische
geneeskunde.
,

cli'nometer, m. hellingmeter (v. bergen en mijnschach-

ten); instrument tot 't meten v. hoeken t.o.v. d. horizon.
clinquant', (Fr.) o. klatergoud 2
Cll'o, (Gr. Klelo) V. Muze der geschiedenis.
[telijke prikkelbaarheid.
ell'que, v. zie kliek.
cli'toris, (Lat.) V. kittelaar, vrouwelijk orgaan v.d. geslachcloa'ca, cloaq ue, V. riool, afvoerkanaal voor vuilnis.
cloa'kendieren, o. mv. laagste zoogdieren, die evenals vogels en vissen slechts één ontlastingsopening hebben
voor urine, faeces en geslachtsproducten.
cloisonné', (Fr.) o. vaas of vaatwerk, geëmailleerd met gekleurde figuren, waarvan de omtrekken door smalle metaalranden zijn aangegeven. Vroeger gemaakt door de
Byzantijnen, later door Chinezen en Japanners, cellen [email.
clo'set, (Eng.) o. kabinet, bestekamer.
close-up, (Eng.) filmopname, waarbij een enkel detail,
b.v. een gezicht, van dichtbij opgenomen wordt.
cl8tu're, (Fr.) v. sluiting (bv. v. e. beraadslaging, rekening).
clou, (Fr.) m. (eig. spijker), glanspunt, voornaamste aantrekkingspunt (bv. v. e. tentoonstelling).
clown, (Eng.) m,. hansworst, grappenmaker.
club, (Eng.) v. besloten gezelschap, societeit; troepje
(meestal ~)e); — fauteuil, met leer overtrokken aan alle
kanten opgevulde heren - leunstoel.
Cluniacen'ser, m. monnik v. d. strenge orde der mss,
gesticht 1. d. 10e eeuw te Cluny.
Cluny', v. te Cluny (in Frankrijk) vervaardigde soort kant.
Clydesdale, m. trekpaard uit Clydesdale (Engeland).
clys'ma, (Gr.) o. darmspoeling; lavement, spuit.
coach, (hootsj) (Eng.) 1 rijtuig; 2 trainer.
coaching, (Eng.) klaarmaken voor een examen, oefenen
.

voor een wedstrijd.

coac'ti e, v. dwang; gewelddadige aanranding.
coactief', dwingend, gewelddadig.

coddju'tor, (Lat.) m. helper, ambtshelper, plaatsvervanger.
coaguie'ren, stollen, stremmen.
coa'gulum, (Lat.) o. het gestolde, geronnene.
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coal iseren

code

coalise'ren, verbinden, verenigen, een verbond aangaan.
coalitie, v. verbond, vereniging v. velen tegen een ge
vijand. (Onderscheidt zich van alli--menschaplijk
antie, doordat zij eig. de verbinding v. 2 tot dusverre
tegenovergestelde partijen beoogt); — van Weimar, in
Duitsland: verbond v. Centrum, democraten en socicoa'ti, (Sp.) m. Amerikaanse snuitbeer. [aal-democraten.
coating, (Eng.) v. langharige wollen stof voor jassen.
cob, cob'bier, (Eng.) m. Amerik. drank, bestaande uit de
een of andere wijn, met suiker, Citroen en fijngestampt
Cobdeniet', m. vrijhandelaar.
[ijs.
cobla, (Sp.) orkest ter begeleiding v. d. sardana.
co'bra (de capel'lo), (Port.) v. brilslang uit Brits-Indict.
coca'gne, (Fr.) v. (pays de cocagne), luilekkerland; -mast, m. klimmast (met prijzen aan de top).
cocal'ne, (Fr.) v. stof uit de bladeren v. d. cocastruik in
Peru (aangewend tot verkrijging v. plaatselijke gevoelloosheid en als verdovend genotmiddel).
cocaYnis'me, o. ziekelijke toestand, ten gevolge van he;
overmatig gebruik van cocaïne.
cocar'de, V. hoed- of mutsstrik, band, lint of roos van bepaalde kleur als partij- of nationaal teken.
Coccejaan', m. w aanhanger v. d. Hervormden vrijzin
-nigeCocjus(17d
eeuw).
coc'cus, (Lat.) m. (mv. coccen) bacterie in stip -, bolvorm.
coohenil'Ie, (Fr.) V. Amerik. schildluis, die een scharlaken verf oplevert; scharlakenverf, karmijn.
eochlea'tim, (Lat.) lepelsgewijze.
cochon', (Fr.) o. zwijn, varken; fig. vuilik.
cochonnerie', (Fr.) v. zwijnerij; smeerlapperij, vuile taal.
Cock'ney, (Eng.) m. Londenaar uit de volksklasse; het
dialect dat hij spreekt.
cock'pit, (Eng.) V. stuurstoel (v. kleine zeiljachten) ;
X (gesloten) stuurhut, stuurhuis; (open) stuurkuip.
cock'tai 1, (Eng.) Amerik. drank, mengsel v. verschillende
(sterke) dranken, vruchtensap, suiker en ijs.
cocon', m. weefsel; pop van nachtvlinders.

cocot'te, (Fr.) V. lichtekooi, snol.

coc'tie, v. koking.
coc'tum, (Lat.) o. het gekookte, kooksel.
cocu', (Fr.) m. horendrager, bedrogen echtgenoot.
co'da, (It.) V. staart; aanhangsel; f slot.
co'de, (Fr.) m. 1 wetboek; 2 lijst v. overeengekomen
woorden, die elk de betekenis hebben v. e. zin of
een gedeelte daarvan, met behulp waarvan men met een
kort telegram veel kan overseinen; — civil, burgerlijk
wetboek; ~ Napoleon, het door Napoleon I tot stand ge-

codeïne
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brachte burgerlijk wetboek (in Nederland geldig geweest
tot 1 Oct. 1838) ; r-- pénal', wetboek van strafrecht.
codei'ne, v. uit bestanddelen van opium bereid hoestpoeder.

[telegraafcode (codewoorden).

co'de-telegram', o. telegram opgesteld in woorden uit eei
co'dex, (Lat.) m. oud handschrift;
wetboek.
codicil', o. aanhangsel of toevoegsel bij een testament.
codifica'tie, V. het vastleggen van alle, een deel v.d. wetgeving betreffende voorschriften in een enkele wet.
codificeren, vastleggen in een wetboek.
oodsl'le, v. dubbel verlies bij het omberspel, wanneer de
speler minder slagen haalt dan één van de beide tegen spelers alleen; (ook:) geruïneerd, bedorven.
codivident', m. deelgenoot.
cae'cum, (Lat.) o. blinde darm. [van jongens en meisjes.
coëducatie, v. gemeenschappelijke opvoeding of onderwijs
coëfficient', m. medewerkende factor: standvastige of ge
V. e. onbekende of veranderlijke groot -gevnfactor
zie celibaat. [held (algebra).-celibat',o.
gemeenschappelijke
koop.
coëm'tie, v.
coërceerend middel, o. dwangmiddel.
[leeuwenhart.
coërcitief', dwingend, dwang -.
coeur, (Fr.) m. hart; harten op speelkaarten; .-- de lion.
ooëxisten'tie, v. het tegelijk aanwezig zijn of bestaan.
coffeï'ne, v. giftstof in koffie aanwezig.
cogita'tie, v. het nadenken; overdenking.
co'gito er'go sum, (Lat.) ik denk, dus ben (besta) ik.
cognac', (Fr.) m. soort van Fr. brandewijn.
cogna'ten, m. mv. aanverwanten door afstamming in de
cogni'tie, V. kerinisneming. [vrouwelijke linie.
cognosce'ren, kennis nemen van.
cognossement', connossement', o. $ zeevrachtbrief, ladingsof vrachtbrief van den schipper.
cohabitatie, v. echtelijke samenwoning.
cohaeren'tie, v. samenhang, kracht, die de samenstellende
deeltjes van de lichamen bijeenhoudt.
cohae'sie of cohesie, v. onderlinge samenhang.
cohe'rer, (Eng.) m. * waarnemer der electrische golven.
coheres, (Lat.) m. mecfeërfgenaam.
cohibe'ren, terughouden, matigen, beperken.
cohorta'tie, v. vermaning.
[van een legioen.
cohor'te, V. [j in Oud -Rome: onderafdeling (± 500 man)
cohue', (Fr.) V. (geraasmakende en) zich verdringende mecoiffe'ren, kappen; jig. vleien, opkammen. [nigte.
coiffeur', (Fr.) m. kapper.
coiffeu'se, V. 1 kapster; 2 kaptafel.
coiffu're, (Fr.) v. kapsel.

coin du feu
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coin du feu, (Fr.) m. huisjasje.
coinciden'tie, V. samenloop van omstandigheden.
coionne'ren, (verbasterd tot koejonneeren), pesten, donderen, als een hondsvot behandelen.
coTr', v. vezelbast van de cocosnoot.

coitus, (Lat.) m. geslachtsgemeenschap, bijslaap.
cokes, v. mv. steenkolen waaraan het gas onttrokken is
(in het Eng. coke).
col, (Fr.) m. hals; halsboord; strop- of gespdas; soort
dameskraag; ook smalle bergpas.
co'la, V. uit de colanoot getrokken essence.
co'la-noot, v. vrucht v. d. colaboom (Afrika, Brazil18,
W.-Indië), bevat 3 maal zoveel coffeïne als de koffieboon.
colasirin', o. zenuwsterkend middel (vooral voor duizelingen) bestaande uit cola + kina, staal, glycerino-phosphaat en strychnine.
cola'tie, colatuur', v. doorzifting, filtrering.
colbert', m. kort herenjasje. (N.B. dit heet in Frankrijk:
veston).
[toiletzalf.
col can'to, (It.) f met of als de zang.
cold' cream', (Eng.) o. (eig. koude room) witte verkoelende
coleo'ptera, v. mv. schildvleugelige insecten (kevers).
colè're, (Fr.) toorn, gramschap; en —, woedend.
coleriek', oplopend, driftig, opvliegend.
co'libacil, m. normale darmbacil, die de spijsvertering bevordert, doch ook ziekten kan veroorzaken.
colise'um, collosse'um, (Lat.) colise'o, o. benaming van
grote prachtgebouwen tot openbaar vermaak in grote
steden (naar een praalgebouw in 't oude Rome).
collaborateur', (Fr.) m. mede(be)werker.
collabore'ren, samenwerken, medewerken (aan boek, tijdschrift enz.).
col lacti vit, o. hulpstof, gebruikt i. d. suiker- en glucoseindustrie, o.a. voor zuivering en ontkleuring.
col'la des'tra, (It.) f met de rechterhand.
colla'ge, (Fr.) v. S het zich blijvend binden v. e. ongehuwd man aan zijn maitresse.
col laps' (us), m. plotselinge verzwakking der hersenen, incoil' ar'co, o. (It.) f met de strijkstok. [(een)zinking.
colla sinis'tra, (It.) f met de linkerhand.
collateraal', zijdelings; In de zijlijn; — erfgenaam, m.
ervende bloedverwant in de zijlijn.
colia'tie, 1 het vergelijken van een afschrift met het
oorspronkelijke stuk; 2 het recht om een ambt of een
post, inz. een predikantsplaats te vergeven; 3 het avondmaal, dat de gelovigen in de Vasten toegestaan is; ...►
Broeders, Broeders des gemenen Levens.

collation

Zie

1o5o7k

K.

collegium

collation', (Fr.) 0. en v. verfrissingsmaal; maaltijd van
koud vlees, fruit, gebak, enz.; R.K. licht avondmaal,
op de vastendagen toegestaan.
collat^ionne'ren, afschriften met het oorspronkelijke, ge schriften, rekeningen, enz. met elkaar vergelijkend nazien.
[kantspiaats; bezitter van het collatie-recht,
colla'tor, (Lat.) m. begever van enig ambt, inz. een precíicollé', (Fr.)
dicht, tegen den band liggend.
collecta'neum, (Lat.) o. schriftelijke verzameling van ver
-scheidn
plaatsen uit boeken of geschriften.

collectant', m. inzamelaar van giften.
collec'te, v. inzameling van giften, belastingen, enz.; het
ingezamelde geld zelf; uitgifte van de loten der staats-

loterij; (ook:) R.K. zeker gebed in de mis.
collecte'ren, inzamelen, geld ophalen voor armen of nood

schaal rondgaan.
-lijden,mt
collecteur', (Fr.) m. 1 verzamelaar; 2 door het rijk aan
verkoper van staatsloterijloten.
-gestld
collectie, v. verzameling; aantal, menigte.
collectief', 1 aj. verzamelend, samenvattend; allen te
zamen; gezamenlijk; gemeenschappelijk; — glas, o. verzamelglas (ter versterking v. e. brandglas) ; 2 o. verzamelwoord (i. d. spraakkunst).
collectivisme, (Fr.) o. socialistisch stelsel, dat verlangt dat
de productiemiddelen a. d. gemeenschap zullen behoren
en niet a. d. enkelingen.
collectivist', m. aanhanger v. h. collectivisme.

colleo'tor, (Lat.) m. instrument om kleine hoeveelheden
electriciteit op te hopen.
collectrice, (Fr.) v. verzamelaarster; door het rijk aange-

stelde verkoopster v. staatsloterijloten.
collega, (Lat.) m. ambtgenoot.
coliè'ge, (Fr.) m. in Frankrijk: gymnasium dat door een
gemeente of genootschap wordt onderhouden; ~ de
France, inrichting voor hoger onderwijs te Parijs (geen

examens).

college, colle'gium, (Lat.) o. gezelschap of vereniging
van ambtgenoten; elk tot een bepaald doel verenigd
lichaam of gezelschap; (ook:) de vergaderplaats zelve;
voordracht of les v. e. professor.
collegiaal', ambtsbroederlijk; in vergadering van al de

ambtsbroeders ; .-.- recht, o. (Protest. kerk.:) recht om
zich zelf te constitueren; collegiale kerk, v. stilts- or

domkerk, met een proost aan het hoofd.
collegialiteit', V. ambtsbroederschap, onderlinge band tussen ambtgenoten.

collegium, (Lat.) o. bestuur inz. van studentenkorps; —

col legnoZie 15 g K. Coloradokever
civita'tis acade'micae Lugdu'no Bata'vae supre'mum, senaat van het Leidse studentenkorps; zie ook college.
col le'gno, (It.) j met het hout van de strijkstok.
collet', (Fr.) m. rijbuis, ruitervest, kolder.
collet' monté', stijf, overdreven deftig.
oorli, (It.) o. (mv. van col'lo), stuk (ter verzending), als
kist, vat, baal enz.
collide'ren, samentreffen, botsen.
collie, (Eng.) m. Schotse herdershond.
collier', (Fr.) m. halsband, halssnoer, halsketen; — de
for'ce, halsband met pinnen aan de binnenkant.
collineair, op één lijn liggende (drie of meer punten).
colli'sie, v. botsing; het tegen - elkander-druisen van wetten, plichten, enz.; beklemdheid, nood.
colli'sio Ju'rium, (Lat.) v. botsing van rechten.
colli'sio officio'rum, (Lat.) botsing van plichten.
oolloca'tie, v. plaatsing, stelling; rangregeling der schuld
V. zie colloquium.
[eisers.-colu'tie,
collodion, (Gr.) collodium, (Lat.) o. chirurgische kleefstof,
door oplossing van schietkatoen verkregen; wordt ook in
de photographic gebruikt.
colloidaal', lijm -, geleiachtig;
brandstof, V. mengsel
van stookolie (m a z o u t), steenkoolstof en fixeermiddelen.
colloied', lijmachtig, geleiachtig, niet kristalliserend.
oollo'quium, (Lat.) o. samenspraak; ~ doo'tum, 1 geleerde samenspreking om zich te vergewissen v. iemands
wetenschappelijke bekwaamheden; 2 mondeling voorlopig onderzoek v. d. bekwaamheden v. d. protestantse
geestelijken.
coil' otta'va, (It.) f een octaaf hoger of lager te spelen.
collude'ren, in geheime verstandhouding staan.
co l l u'si e, V. geheime verstandhouding.
colombien', (Fr.) duivenhalskleurig (purperrood en blauw).
Colombi'ne, (Fr.) v. het liefje van Harlekijn; colombinekostuum. [mens of dier.
colon baci I', (1. d. regel onschuldige) bacil i. d. darm v.
colonnade, (Fr.) v. zuilenreeks of -rij.
colonne, (Fr.) V. zuil, pilaar, kolom; U troepenopstelling,
waarbij de afdelingen achter elkaar zijn geplaatst.
colophon, m. slot, laatste blz. in (oude) boeken, vermeldende naam v. schrijver en drukker en het jaartal.
colopho'ni um, (Lat.) o. vioolhars, spiegelhars.
colora'do, (Sp.) gekleurd; middelkleurig (v. sigaren);
ola'ro, middellicht; — madu'ro, middelzwaar.
Colora'dokever, m. aardappelkever (in N.- Amerika), komt
in latere jaren ook in Europa voor.
.–r

colorarnento
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combustie

coloramen'to, (It.) koloriet, kleurschakering op een schil derij.
[solozang.
coloratuur', v. f loopjes, liguurwerk, versiering v. d.
colore'ren, kleuren; verbloemen, bewimpelen.
colorist', m. schilder, die uitmunt door het werken met
fraaie kleuren.
colosse'um, (Lat.) o. groot oud - Romeins theater te Rome.
oolos'sus, (Lat.) m. zie kolos. [de bevalling.
colostrum, (Lat.) o. moedermelk van de eerste dagen na
colporta'ge, (Fr.) V. het rondventen inz. met boeken.
colport,e'ren, waren of boeken rondventen; (nieuwtjes)
uitstrooien.

colporteur', m. rondventer (van vlugschriften, kranten,
enz.) ; reiziger in de boekhandel; aanwerver.
colportri'ce, V. rondventster (v. vlugschriften, kranten

enz.) ; aanwerfster.
Colt, (Eng.) m. bepaald soort geweer naar den maker zoo
genoemd; (ook:) revolver en mitrailleur.
oolumba'rium, (Lat.) o. eig. duivenbok; m gewelfde ruimte met nissen, waarin de Romeinen de urnen of begrafenisbussen met de as der afgestorvenen plaatsten, als
zij geen familiegraf bezaten (evenals in de moderne
crematoria).
columbium, (Lat.) o. een soort metaal; zie tantalum.
co'ma, (Gr.) o. slaapzucht, - ziekte; (spirit.) half-trance.
comateus', slaapzuchtig, slaapziek.
[ held.
combat' de générosité', (Fr.) m. wedijver in edelmoedig combattant', m. strijder; militair bestemd om aan het gevecht deel te nemen.
combi'bo, (Lat.) m. drinkebroer, mededrinker.
combina'tie, v. verbinding van voorstellingen, begrippen,
enz.; koppeling; vereniging van handelaren.
combina'tie-leer, v. leer van de wetten der (gedachten) verbindingen.
combina'tie-slot, o. slot, dat alleen kan geopend worden
door zekere beweeglijke delen in een bepaald verband
te brengen.

combina'tion, (lumbineeis'jen), (Eng.) hemdbroek; ook:
samenspel bij het voetballen.
combineren, (eig. paarsgewijze verbinden) verenigen, samenstellen; met elkaar in verband brengen.
com'ble, (Fr.) o. overmaat; toppunt.
comble'ren, vullen, dempen; overladen; opeenhopen.
combustibel, brandbaar, ontvlambaar.

combustibi'liën, o. mv. brandstoffen.
combus'tie, v. verbranding; (ook :) brandschade; (ook :)
opschudding, gisting.

combustioZie

ook K

. commemorabel

combus'tio sponta'nea, (Lat.) v. zelfverbranding.
comédie', (Fr.) v. blijspel; ~ à tiroir', blijspel uit onsamenhangende taferelen bestaande; ,.,, de mceurs, de
tijdgeest weergevend of hekelend blijspel.
comedo'nes, m. mv. medeëtters in de huid.
co'me prima of so'pra, (It.) f als boven in het voorgaande.
comes palati'n us, (Lat.) m. paltsgraaf.
co'me sta, (It.) f zoals het er staat, zonder versiering.
comesti'bel, eetbaar.
comesti'bles, (Fr.) v. mv. fijne eetwaren.
com'fort, (Eng.) o. gemak, behaaglijkheid.
comforta'bel, conforta'bel, behaaglijk, gemakkelijk.
co'micus, (Lat.) m. blijspeldichter; komiek.
Comintern, o. zie Komintern.
oomitaat', o. 1 geleide, gevolg; 2 kreits in Hongarije.
comité', (Fr.) o. verzameling van beraadslagende personen
of gecommitteerden; vereniging van enige leden uit een
vergadering tot onderzoek v. e. zaak; , ., des Forges,
generaal', zitting
(Fr.) de Franse staalindustrie;
(vergadering) met gesloten deuren; en petit' ~, met
weinigen, in kleine kring, onder ons.
comi'tiën, o. mv. volksvergaderingen (bij de Romeinen).
commandant', m. aanvoerder.
commandement', o. bevel; bevoegdheid om te gebieden;
X het (kunnen) bestrijken van het voorterrein met vuur.
commande'ren, bevelen, bevelen geven, bevel voeren; bestellen; (met geschut) bestrijken.
commanderij', klooster, behorende tot een geestelijke
ridderorde (Johanniterorde of Malthezerorde en Duitse
Orde) en bestuurd door een commandeur.
commandeur', m. bevelhebber; een v. d. hoogste rangen
v. e. ridderorde.
commanditai're ve,n'noot, m. stille geldschieter.
commanditaire vennootschap, commandite, v. vennootschap, waarbij enige deelhebbers het geld schieten,
terwijl een van hen of anderen (associés', géranta' of
complémentai'res) de werkzaamheden verrichten; (ook:)
bijhandel, door een handelshuis in een andere plaats opgericht.

commando, o. bevel, hoogste macht, bevoegdheid om te
bevelen.
comme ci comme ga (bomsi' homsa'), (Fr.) zo zo, tamelijk.
comme'dia dell' ar'te, (It.) toneelstuk, waarbij de indeling is aangegeven, maar de dialoog geïmproviseerd
[de vorm.
wordt.
comme it faut', (Fr.) zoals 't behoort, in orde, netjes, in
commemora'bei, gedenkwaardig.

commemoratie Zie 100k K. commissionnair
commemora'tie, v. aandenken, herinnering; (ook :) aanroeping van de heiligen in 't gebed.
commemore'ren, gedenken; vermelden, herinneren.
commenda'tor, (Lat.) m. opperste v. e. commanderij.
commensaal', nt. kostganger; (ook :) parasiet niet schade [baar.
lijk voor den waard, soms zelfs nuttig.
commensurabel, door een gemeenschappelijke maat meetcommentaar', o. (nadere) verklaring, uitlegging.
commentator, (Lat.) m. verklaarder, uitlegger.
commente'ren, (nader) verklaren, van uitleggingen voor com,méra'ge, (Fr.) V. geklets, oude) -wijvenpraat.

[zien.

commer'ce, (Fr.) 1 v. handel; 2 o. zeker kaartspel, het z.g.
[kleuren.
commer'cen, soort kaartspel.
[keer.
commerce'ren, handel drijven.
commercie, v. handel, koophandel; (ook:) omgang, ver commercieel', voor, in de handel, handels -.
commè're, (Fr.) V. peetmoei, doophefster; babbelaarster;
inleidster in een theater-revue.
commettant', m,. lastgever, volmachtgever.
commies', m. ambtenaar aan een ministerie, bij de posterijen enz. (hoger in rang dan een klerk), zie kommies.
commi'lito, m. (mv. commilito'nes), wapenbroeder; schoolcommina'tie, v. bedreiging, waarschuwing. [genoot.
comminatoir', ri met straf bedreigend.
comminue'ren, verminderen, verbrokkelen; verzwakken.
commisera'tie, v. ontferming, erbarmen, medelijden.
commissai're-priseur', (Fr.) m. taxateur en afslager bij
verkopingen. [commissaris (van politie).
commissariaat', o. ambt van commissaris; bureel v. d.
commissa'ris, ra. gelastigde, volmachthebbende; (ook:) bezorger, aantekenaar v. brieven, goederen enz. a. d. veren ; bestuurslid v. e. sociëteit, club enz.; lid v. e.
college v. toezicht or advies v. e. naamloze vennootschap,
maatsch. of onderneming; ,.., der Koningin (des Ko
hoofd v. h. bestuur v. e. provincie in Nederland.-nigs),
commis'sie, v. last, taak; bestelling, boodschap; lichaam
v. personen, die in last hebben, zekere taak gemeen schappelijk uit te voeren, te onderzoeken; $ hetgeen een
koopman voor de bezorging v. e. zaak aan zijn lastgever in rekening brengt; ~boek, o. boek, waarin de
bestellingen (commissiën) worden opgetekend; ,,goed,
o. waren, boeken, die een koopman voor rekening v.
d. eigenaar verkoopt; ..handel, m. handelstak, die
voornamelijk bestaat in 't bezorgen v. zaken voor rekening v. derden tegen zekere percenten; , .,kaas, Edammerkaas v. -I- 4 kg.
commissionnair', m. lasthebbende, zaakvoerder; persoon,
11
22e dr.
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commissoriaal

Zie 1°6°2 K.communie

die tegen genot van zeker loon op eigen naam voor een
ander daden van koophandel verricht; pakjesdrager.
commissoriaal', in onderzoek bij een commissie.
commis'-voyageur', (Fr.). m. handelsreiziger.
committent', m. lastgever, volmachtgever.
comrnitte'ren, last of volmacht geven.
com'moda, (Lat.) o. mv. voordelen, gemakken.
commodaat', commoda'tum, (Lat.) o. bruikleen.
commo'de, (Fr.) V. latafel, ladekast.
commoditeit', v. gemak, gemakkelijkheid; goede gelegenheid; (ook:) geheim gemak, bestekamer.
commodités', (Fr.) v. mv. allerlei kleinigheden tot gemak
in een huishouden; (ook:) geheim gemak, bestekamer.
commo'do, (It.) f gemakkelijk, op zijn gemak, niet gehaast.
commodo're, (Eng.) m. 41 bevelvoerder over een eskader
of smaldeel; ,., van de brede wimpel, ,4p divisiecommandant (kapitein ter zee, z. aid.).
com'modum, (Lat.) o. nut, voordeel, gemak.
eom'mon, (Eng.) gewoon aandeel (niet preferent).
oom'moner, (Eng.) m. student v. d. 2de rang op Eng.
universiteiten, die geen beursondersteuning geniet; liet
commone'ren, vermanen, herinneren. [v. h. Eng. Lagerhuis.
commoni'tie, V. vermaning.
common law, (Eng.) het gemene recht, gewoonterecht.
com'monplace, (Eng.) gemeenplaats.
commons, (Eng.) mv. 1 afgevaaraigcden van het Lagerhuis;
2 $ gewone aandelen (tegenover preferente).
common sense, (Eng.) gezond verstand.
commotie, V. beweging, gemoedsbeweging, ontsteltenis;
3r schudding, bv. van de hersenen.
commo'tio (ce'rebri), (Lat.) v. hersenschudding.
commove'ren, bewegen, aandoen.
commun', (Fr.) (al)gemeen, alledaags, ordinair.
communaal', gemeentelijk, plaatselijk. [In 1871.
communard', (Fr.) m. medestrijder v.d. Parijse Commune
communauteit', v. gemeenschap.
commune bo'num, (Lat.) gemeengoed.
communiant', communicant', m. lid v. d. R. K. Kerk, die
tot de H. Communie is toegelaten.
[gemeenschap.
communica'bel, mededeelbaar.
communica'tie, v. mededeling; (spoor-, boot)verbinding;
communicatief', mededeelzaam van aard.
communice'ren, 1 mededelen; 2 in verbinding staan; 3
R.A. de H. Communie ontvangen.
commu'ni consen'su, (Lat.) met algemeen goedvinden.
co m m u'n i e, V. 1 gemeenschappelijk bezit of leven; 2 R.K.
het heilig sacrament des Altaars; ~ bank, bank (meestal

communiëren
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compassie

voor het hoofdaltaar, waarvoor men knielt bij het ontvangen v. d. H. Communie; zijn doen, R.K. voor 't
eerst tot de Tafel des Heren naderen.
communiëren, zie communiceren.
commu'nio bono'rum, (Lat.) gemeenschap van goederen.
communiqué', (Fr.) o. officiële mededeling aan couranten. [van het communisme.
communisa'tie, V. invoering, toepassing van de beginselen
communis'me, o. stelsel v. gemeenschap v. goederen
en afschaffing v. eigendomsrecht, beweging gericht
tegen het privaat bezit v. productie- of consumptie middelen. [mene mening of opvatting.
commu'nis opi'nio, (Lat.) V. het algemeen gevoelen, de alge communist', m. aanhanger van het communisme.
eommunis'tisch, (volgens de beginselen) van het communisme, het communisme predikend of voorstaand.
communiteit', v. gemeenschappelijk bezit; gemeenschap
deelneming.
-pelijk
eommuta'bel, veranderlijk, verwisselbaar.
eommuta'tie, V. verruiling, verwisseling, bv. een straf.
commutator, m. stroomwisselaar; g omschakelaar, toestel
om de richting van een electrische stroom te veranderen
of om te keren.
com m u u n', gemeen, gewoon.
[gebracht.
compact', vast of dicht ineengedrongen, in een kort bestek
compact', compac'tum, o. vergelijk, overeenkomst.
compagnie', v. gezelschap, vereniging; $ vennootschap;
U afdeling soldaten onder een kapitein.
compagnie'schap, v. vennootschap.
compagnon', m. gezel; deelhebber, medewerker; $ han
-rlPsg
noot: — de voyage, (Fr.) m. reisgenoot.
Companhia de Dotar Orphas et Donzellas, (Portug. Israëlietische) Heilige Broedergemeenschap tot het schenken
v. e. bruidgift aan weesmeisjes en jonge dochters.
comparant', m. &l de verschijnende partij in rechten; een
trouwe —, F iemand die trouw komt.
oompara'tie, V. vergelijking.
[com arativus z.a.
comparatief', vergelijkender wijs, betrekkelijk: (ook:) _
comparati'vus, m. vergelijkende trap (in de taalkunde).
compare'ren, vergelijken; n verschijnen, inz. voor het
gerecht.
comparitie, v. verschijning voor het gerecht; opkomst,
bijeenkomst ter beraadslaging, zitting.
compar'sen, m. en v. mv. figuranten.
compartiment', (Fr.) o. vak; spoorwegcoupé.
compas'cuum, (Lat.) o. gemeenschappelijke weide.
compassie, v. medelijden.

compatibel
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complet

verenigbaar; overeenstemmend.
compatibiliteit', verenigbaarheid; overeenstemming (van
compatissant', (Fr.) medelijdend, deelnemend. (humeur).

eompati'bel,

compatriot', m.

landgenoot.

compel'le intra're, (Lat.) B dwingt ze om in te gaan.
compelle'ren, dwingen, noodzaken; drijven.
compendieus', kort samengevat, ineengedrongen, beknopt.
compen'di um, (Lat.) o. kort begrip v. e. wetenschap; leer-

boek, handleiding, leidraad. [tegen opweegt.
compensabel, vergoedbaar, te vervangen door iets dat er
compensatie, o. vergoeding; vereffening; - koers, m. $
koers, die bij de afrekening wordt vastgesteld; ~-slinger, m. slinger, waarop temperatuursverschillen geen invloed hebben; ,,, vlak, jt balansvlak. [van kosten.
compensa'tis expen'sis, (Lat.) na wederzijdse vereffening
compensatoir, n opheffend, vernietigend.
compense'ren, vergoeden; vereffenen; elkaar .,., tegen
elkander opwegen.
compè're, (Fr.) m. peetoom; vrolijke snaak; helper, handlanger ; inleider in een theater-revue.
-competent', bevoegd, gerechtigd, geldig; bekwaam; ~e
portie, v. rechtens toekomend deel.
competen'tie, v. bevoegdheid; recht van spreken; rechtmatig oordeel; rechtens toekomend deel.
compete'ren, rechtmatig toekomen; betamen; mededingen
naar en prijs.
competitie, V. mededinging a. wedstrijden (inz. voetbal
enz., ter verkrijging v. e. bepaalde onderscheiding of
compiace'vole, (it.) behaaglijk, bevallig. [prijs.
compila'tie, V. het uit allerlei schrijvers bijeengebrachte
verzamelwerk.
compila'tor, m. verzamelaar v. stukken uit verschillende
bronnen tot een nieuw geheel.
compile'ren, samenbrengen, hetgeen in andere boeken of
geschriften staat tot een nieuw geheel verenigen.
complaisance, (Fr.) v. gedienstigheid, inschikkelijkheid;
papier, $ schoorsteenwissel.
complaisant', (Fr.) 1 aj. inschikkelijk, dienstvaardig; 2 M.
dienstvaardig mens; ogendienaar.
compleet', volledig, voltallig; ongeschonden.
complement', (Fr.) o. aanvulsel (v. e. hoek tot 900).
complementair', aanvullend, volledig makend; --e kleuren,
v. mv. kleuren, die elkaar aanvullend, het wit oipleveren;
vennoot, $ handelende of beherende vennoot.
complementa'ris, m. beherende vennoot bij commanditaire
vennootschap.
complet', (Fr.) o. een geheel kostuum: jas, vest en broek.

completen
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completen, V. mv. completo'rium, (Lat.) o. R.K. (laatste
biduur van de dag voor) de slotgebeden.
complete'ren, aanvullen, tot een geheel maken.
complex', 1 aj. samengesteld, ingewikkeld; 2 o. omvang;
gezamenlijke massa, (samengesteld) geheel.
comple'xie, V. lichaamsgesteldheid; gemoedsaanleg; gelaatskleur, tint.
complica'tie, V. verwikkeling, samenloop v. omstandigheden v. verschillende aard, die tot moeilijkheden aanleiding kunnen geven.
complicelren, ingewikkeld(er) maken.
compliciteit', v. medeplichtigheid.
compliment', (Fr.) o. beleefdheidsbetuiging, groet; vleiende plichtpleging.
oomplimenta'tie, V. begroeting.
[ment afsteken.
complimente'ren, begroeten, verwelkomen; zijn complioomplimenteus', vol complimenten of plichtplegingen.
complique'ren, zie compliceren.
componen'ten, V. mv. samenstellende krachten.
compone'ren, samenstellen, verenigen; f een muziekstuk
componist', m. f toondichter.
[maken, toondichten.
comportement', o. gedrag, leefwijze.
com'pos men'tis, (Lat.) in het bezit v. z. verstand of
c j mposan'tee, v. samenstellende kracht. [geestvermogens.
composie'ten, v. mv. & samengesteldbloemige planten.
compositeur', (Fr.) m. 1 samensteller, componist; 2 letterzetter.
compositie, V. menging, samenstelling; metaalmengsel;
ordening van een schilderij; toondicht; minnelijke
schikking. [taalmengsel voor gas- en waterleiding.
composi'tiebuis, v. uitwendig vertinde buis van zeker mecompo'situm, (Lat.) o. (mv. compo'eita), iets samengestelds,
mengsel; samengesteld woord.
composographie', v. zie truc-foto.
com'pos su'i, (Lat.) meester over zich zelf.
compost', o. gemengde mest, mestaarde.
composteur', (Fr.) m. zethaak (v. letterzetter).
compote, v. ingemaakte vruchten of schaal daarvoor.
compound', (Eng.) samengesteld; — dyna'mo, v. g dynamo, welker magneten v. 2 omwikkelingen voorzien
zijn, één V. dik en één v. dun draad; ,-.machine, V. X
stoommachine met minstens 2 ongelijke cylinders, waar
stoom door de kleinste i. d. grootste overgaat-bijde
om daarin weer dienst te doen ter beweging v. d. zuiger.
comprador', m. Chin. handelsagent, die als tussenpersoon
van Europ. firma's optreedt.
comprehende'ren, samenvatten; bevatten, begrijpen.
,
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Zie
comprehen'eie, V. bevattingsvermogen, begrip.
lcompres', vast, samengedrukt, dicht ineen.
2compres', v. en o. wondomslag.

con

compressi'ble, (Fr.) samendrukbaar.
compressie, V. samendrukking, persing, verdichting, bv.
van lucht; ,--pomp, V. perspomp.
compressief', samendrukkend, samenpersend.
compressor, m. M samenperser, samenpersmachine; X

aanjager, voert lucht of gasmengsel naar de inlaat V.
d. motor en verhoogt daarbij de druk.
comprimeren, samendrukken, samenpersen; in toom
comproba'tie, V. billijking, goedkeuring. [houden.
compromis', o. minnelijke schikking, beslissing v. a.
handelsgeschil door zelfgekozen scheidslieden; overeenkomst, die in beginsel arbitrage vaststelt 1. a. ne
-pald
geval.
compromissoir', scheidsrechterlijk.
compromittant', in ongunstig daglicht stellend, in opspraak of verdenking brengend.
compromitte'ren, in opspraak of verdenking brengen; aan
gevaar of onaangenaamheden blootstellen.
compta'bel, verantwoordelijk, rekenplichtig.
comptabiliteit', v, boekhouding; verantwoordelijkheid,
rekenplichtigheid.
comptant' (kontant'), gereed, baar (geld).
comp'te, (Fr.) v. rekening; rekenschap; —.courant', (Fr.)
V. $ rekening-courant; ~ rend u', o. verslag.
compteur', (Fr.) m. teller; uitbetaler; (gas)meter.
comptoir', (Fr.) o. kantoor, schrijfkamer, werkvertrek.
comptorist', m. kantoorbediende, klerk, boekhouder.
compulsie, V. aandrijving; drang, dwang.
compunc'tie, v. innig, bitter berouw.
computa'tie, v. berekening.
compute'ren, uitrekenen.
com'te, (Fr.) nt. graaf.
comtes'se, (Fr.) v. gravin.
con, (It.) met; — affet'to, ~ affezio'ne, j aandoenlijk,
roerend; ,.. allegrez'za, j' vrolijk; ," amo're, met
liefde, met lust;
a'nima, j' vol vuur; , bri'o, leven dig ; — can'to, f met begeleiding v. zang; ~ devozio'ne, j met wijding; — doicez'za, j lieflijk;
dolo're, j' weemoedig; — elegan'za, f sierlijk; ~
espressio'ne, j' vol uitdrukking; — fermez'za, f flink,
stevig; ,,, for'za, , krachtig; ,,, fuo'co, , met vuur;
grandezza, j' met waardigheid; — gravita', j' plechtig; .-- gra'zia, j' bevallig; — gus'to, j met smaak;
,,, ma'no des'tra, sinis'tra, j' met de rechter -, linker-
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concessionneren
1 K.
hand; — mo'to, f bewogen, met aandoening; .-- passio'ne, f hartstochtelijk; — sentimen'to, f met gevoel;
sordi'no, f gedempt, met de sourdine; ,., spiri'to r
niet geest, met vuur; ~ tristez'za, f droevig; — un
di'to, f met één vinger; — variazio'ni, f met variaties; ,.. vigo're, f met kracht; ,., ze'lo, f met ijver.
co'nac, (Suriname) tapioca.
cona'tus, (Lat.) m. bemoeiing, poging.
concaaf', holrond; — convex, hol-bol.
concasseur', m. steenbreker. werktuig tot 't maken van
conoatena'tie, v. aaneenschakeling.
[steenslag.
concaviteit', V. holrondheid, ronde uitholling.
concede'ren, toestaan, bewilligen.
conce'do, (Lat.) ik stem toe, het zij zo.
concentra'tie, v. vereniging in één punt; verdichting van
een vloeistof; vereniging van al 't gezag in handen van
één of van weinige personen.
concentre'ren, op het middelpunt samenlopen; in één
brandpunt verzamelen of naar één middelpunt samentrekken; dichter maken, versterken.
concen'trisch, met een gemeenschappelijk middelpunt.
concept', o. schriftelijk ontwerp, ruwe schets; (ook:) begrip, denkbeeld; uit zijn
gebracht worden, in de
loop zijner gedachten gestoord worden.
concep'tie, v. ontvangenis, bevruchting; bevatting, begrip; vinding. [(van Maria).
Concep'tlo Immaeula'ta, v. R.B. Onbevlekte Ontvangenis
concept'-papier', o. kladpapier voor ontwerpen, schetsen
conoerne'ren, betreffen, aangaan. [enz.
concert', o. openbare muziekuitvoering; (Ook:) samenwerking; zie ook concerto en concerti'no. [ten.
concertan'te, V. f concertstuk voor een aantal instrumenconcerte'ren, 1 wedijveren; 2 op een concert spelen or
zich (als solist) laten horen; 3 afspreken, overeen
[komen.-conerti'a,v.fkhm
concerti'no, klein concert voor een solo-instrument met
begeleiding.
concertist', m. concertzanger, -speler.
concerto, (gros'so), o. tamelijk groot muziekstuk, waarin
een aantal, meestal 3, instrumenten uitkomen onder
begeleiding van de overige.
conces'sie, V. bewilliging, verlof, vergunning van de overheid om een zaak te drijven, een weg aan te leggen,
mijnen te ontginnen enz.
concessief', toegevend, inwilligend.
[geven.
concessionaris, m. houder v. e. concessie.
concessionne'reen, een concessie verlenen, in concessie

concetti
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Zie l og K.
concordia
schijnbaar geestige invallen of zetten; vals vernuft, klatergoud van de rede.
conceva'bel, begrijpelijk.
concha, (Lat.) v. schelp (eig. mossel).
conchy'Iiën, o. mv. schaaldieren, schelpdieren.
conchyliologie', V. schelpenkunde.
concier'ge, (Fr.) m. deurwachter, bewaker van een kasteel,
huis, school of gevangenis, huisbewaarder.
conciergerie', (Fr.) v. 1 ambt en woning v. e. burchtvoogd;
2 cipierswoning; 3 een gevangenis te Parijs.
concilia'bel, voor bijlegging of verzoening vatbaar.
concilia'bulum, (Lat.) o. geheime vergadering.
conciliant', (Fr.) verzoenend.
[haar besluiten.
concilia'tie, v. verzoening.
conci'lie, conci'Iium, (Lat.) o. R.S. kerkvergadering; (ook :)
conciliëren, verzoenen, bemiddelen.
concinniteit', V. welluidende samenhang (in de redek.).
concipiënt', m. ontwerper, opsteller.
concipië'ren, in ontwerp opstellen, nederschrijven; ontvangen, zwanger worden.
concis', (Fr.) bondig, beknopt, kort samengevat.
conci'sie, V. bondigheid, beknoptheid.
conclama'tum est, (Lat.) het is volbracht; alles is verloren.
conclave, o. afgesloten vertrek, waarin de kardinalen een
nieuwen paus kiezen; de vergadering zelf ter verkiezing v. e. nieuwen paus.
conclavist', m. geestelijke, die met een kardinaal in het
conclave opgesloten wordt om dezen te dienen.
concludent', afdoende.
[dienen van eis.
conclude'ren, besluiten, een gevolgtrexking maken; M
conclusie, v. besluit, gevolgtrekking, slotsom; rg advies;
nemen, ra dienen van eis; de co-nclu'siën, eis, antwoord, repliek en dupliek.
conclusief'r besluitenu, gevolgtrekkend.
conclu'sum in sena'tu, (Lat.) door of in de raad besloten.
concordaat', o. verdrag, inz. v. wereldlijke vorsten met
den Paus in zaken v. godsdienst.
concordant', overeenstemmend.
concordantie, v. lijst van de in de H. Schrift vervatte
woorden en spreuken, met aanwijzing van de plaats.
concor'dat cum origina'li, (Lat.) het stemt met net oor
-spronkelij
overeen.
concorde'ren, overeenstemmen.
concor'dia, (Lat.) V. eendracht, overeenstemming.
concor'dia res par'vae cres'cunt, discor'dia ma'ximae dllarbun'tur, (Lat.) door eendracht worden kleine dingen
groot, door tweedracht vallen de groots-te uiteen.
concet'ti, (It.) m. mv.

conditie
K.
(Fr.) o. samenloop; mededinging, vergelijkend
examen; samenkomst van schuldeisers ter indeling van
het vermogen van den faillieten schuldenaar; wedstrijd;
~ d'élégan'ce, schoonheidswedstrijd; ,,, hippi'que,
paardensportfeest.
concreet', verenigd; hard of vast geworden; werkelijk
bestaand; ~ begrip, o. begrip, dat de eigenschap met een
bepaald voorwerp verbindt (tegenover abstract) ; — getal,
o. benoemd getal.
ooncrement', o. samengroeisel, vast lichaam in mens or

concours

Z0e

ook

concours',

dier, ontstaan door stremming van een vloeistof; niergruis.

concre'tie, V. samengroeiing; inlijving; verdichting; vastwording, verharding.
concubinaat', o. on- of buitenechtelijke samenwoning als
concubi'ne, (Fr.) V. bijzit. [man en vrouw.
concura'tor, (Lat.) m. medevoogd.
concurrent', m. mededinger;
schuldeiser, n m. niet bevoorrechte schuldeiser.
concurren'tie, V. mededinging, wedijver, inz. van fabrikanten, kooplieden enz. In de prijs van hun waren.
concurre'ren, mededingen, wedijveren.
concur'sus, (Lat.) m. samenloop; — actio'num, r& samen
vorderingen; — credito'rum, m samenloop van-lopvan
schuldeisers.
concus'sie, v. botsing; geldafpersing, knevelarij.
conde'bitor, m. medeschuldenaar.
condemna'tie, v. veroordeling, afkeuring.
condemnato ir', veroordelend, afkeurend.
condemne'ren, veroordelen, afkeuren.
condensa'bel, condensi'bel, wat zich verdichten laat.
oondensa'tie, v. verdichting, Inz. v. gasvormige tot vloei
toestand.
-bare
condensa'tor, condensor, m. verdichter; werktuig In de
natuurkunde tot vereniging der verstrooide electriciteit.
condense'ren, verdichten, inz. van de gasvormige tot
vloeibare toestand; in weinig of in minder woordere
samenvatten. [geeflijkheid.
condescenden'tie, V. nederbuigendheid, welwillende toeeondic'tio inde'biti, (Lat.) V. m terugvordering van het
onverschuldigd betaalde. [gronde bevoordeling.
condic'tio sine cau'sa, n terugvordering wegens ongecon'didit, (Lat.) hij heeft gesticht.
condiment', o. toespijs.
condisci'pel, m. medescholier.
con d i'ta, (Lat.) o. mv. met suiker ingemaakte vruchten.
condi'tie, V. voorwaarde; toestand, stand; voorslag; dienst,
,

conditio
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conf essionale

betrekking; in —, in dienstbetrekking; van goede —,
van goede kwaliteit.
condi'tio si'ne qua non, (Lat.) voorwaarde zonder welke
het niet gaat, onvermijdelijk vereiste.

conditionalis, (Lat.) ni. voorwaardelijke wijs (spraakleer).

conditiona'liter, voorwaardelijk.
conditionne'ren, bedingen; de behoorlijke gesteldheid or
deugdelijkheid geven.
condoléan'ce, (Ir.) condoleantie, v. rouwbeklag.
condole'ren, deelneming in een verlies betuigen.
condo'mini, (Lat.) m. rnv. medeéigenaren.
co n d o m i' n i u m, (Lat.) o. n medebezit, gemeenschappelijk
eigendom.
condoom', o. (meestal) uit gummi vervaardigd voorbehoedmiddel tegen besmetting of zwangerschap.
con'dor, m. &. reuzengier uit het Andesgebergte.
condottie're, (lt.) ei. opperhoofd van huursoldaten (14e en
conduct', o. begeleiding, geleide.
[15e eeuw).
conducteur', (Fr.) m. geleider; begeleidende beambte op
trams, stoomboten, spoortreinen enz.
conduc'tor, (Lat.) m,. 1 pachter, huurder; 2 geleider, inz.
van de electriciteit.
oondui'te, (Fr.) V. gedrag; opzicht, leiding; ~ intérieu're,
besturing van binnen in het rijtuig (v. auto).
conduitstaat, m. X beoordelingslijst.
confabula'tie, V. gesprek, onderhoud, gekout.
confectie, V. vervaardiging, afwerking; fabriekmatige vervaardiging, inz. van kledingstukken; (Ook:) gemaakte
klederen.
confec'tie- magazijn, o. winkel van gemaakte klederen.
confederatie, V. statenbond om tegenover vreemde mogend heden gemeenschappelijk te handelen, terwijl ieder
verbonden staat inwendig zijn onafhankelijkheid beconfedere'ren, verbinden, een verbond aangaan. [houdt.
confer, confera'tur, (Lat.) men vergelijke, vergelijk, zie
ook c. f.
conféren'ce, (Fr.) v. voordracht, lezing.
conférencier', (Fr.) m. iemand, die lezingen of voordrachten
houdt, spreker.
conferentie, v. samenkomst ter bespreking van zaken,
onderhoud.
confere'ren, vergelijken; beraadslagen, onderhandelen.
confer'tur, (Lat.) men veegelijke, vergelijk, zie ook c. f.
confer'ven, V. mv. jt watermossen.
confessie, V. belijdenis, bekentenis; inz. geloofsbelijdenis.
confes'sio, (Lat.) v. oorspronkelijke naam v.d. basilieken
confessiona'Ie, o. R.K. biechtstoel. [(z. d. w.).
conditioneel',

confessionalisme Z1e ookK.

conformateur

volgens welke een bepaalde ge
wezen van de godsdienst uitmaakt. -lofsbeijdnht
confessiona'ris, (Lat.) m. biechtvader.
confessioneel', de geloofsbelijdenis betreffend, geloofs-;
de ~en, de verklaarde aanhangers van een bepaalde
geloofsrichting; zij die zich streng houden aan de Confessie of Belijdenis v. d. Hervormde Kerk. [biecht.
confessio'nis sigil'lum, (Lat.) o. (onder) het zegel v. U.
confet'ti, (It.) v. mv. gekleurde gipserwtjes, papiersnippers, waarmede men elkaar op het carnaval of bij openbare feesten bestookt.
confident', rn.. vertrouweling, boezemvriend.
confiden'tie, v. vertrouwen; vertrouwelijke mededeling.
confidentieel', vertrouwelijk.
confië'ren, (toe)vertrouwen.
configuratie, v. gesteldheid; standsgedaante der planeten.
confinement', o. huis- of stadsarrest; verbanning naar een
[zetten, huisarrest geven.
bepaalde plaats.
confine'ren, aangrenzen; grenswacht houden; gevangen
confirman'dus, (Lat.) m. R.K. vormkind, vormeling.
confirmatie, v. bevestiging; opneming onder de leden
v. d. Kerk (Prot.) ; sacrament v. h. Vormsel (Kath.).
confirmatief', bevestigend, bekrachtigend.
conf i rmatoi r', bevestigend; ~e eed, bevestigingseed.
conf i rme'ren, 1 bevestigen, bekrachtigen; 2 R.K. het sacrament v. h. Vormsel toedienen.
confiscabel, wat verbeurd verklaard kan worden.
canfisca'tie, v. verbeurdverklaring, inbeslagneming ten
voordele van de schatkist.
confiserie', (Fr.) v. banketbakkerij.
confiseur'. m.. suikerbakker, banketbakker.
confisque'ren, gerechtelijk intrekken; verbeurd verklaren, in beslag nemen.
confitent', m. R.K. biechteling, biechtkind.
confiteor, (Lat.) ik beken, belijd (schuldbekentenis a. h.
begin v. d. mis).
confitu'ren, v. mv, met suiker ingemaakte vruchten.
conflagratie, v. algemene of grote brand.
conflict', o. botsing, strijd.
conflige'ren, tegen elkander stoten; botsen; in strijd zijn.
conflue'ren, ineenvloeien, samenstromen.
confluen'tie, v. conflu'xus, 7rá. samenvloeiing.
conform', overeenstemmend, in orde, gelijkvormig, overeenkomstig.
conformateur', (Fr.) m. hoedvormig instrument uit beweegbare delen bestaande, waarmede de hoedenmakers
de maat en de vorm v, e. hoofd bepalen.
confessionalis'me, o. leer
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conforme'ren, gelijkvormig maken; overeenkomen, overeenstemmen. [pelijke Kerk in Engeland.
Conformist', (Eng.) m. aanhanger v.d. heersende bisschop -

conformeren

conformiteit', V. gelijkvormigheid, overeenstemming.
conforta'ble, zie comfortabel.
[len.

confortan'tia, confortatie'ven, o. mv. versterkende middeconfra'ter, (Lat.) confrère, (Fr.) m. ambtsbroeder, ambt confrérie', (Fr.) v. broederschap.
[genoot.
confronta'tie, V. tegenelkander- of tegenoverstflling ter
vergelijking; n tegenoverstelling van getut, n.
confronte'ren, vergelijken; n (getuigen) tegenover elkander stellen of horen.
[(551-478 v. C.).
Confu'ci us, (Konfoetsé) m. Chinees godsdiensthervormer
confusie, v. verwarring; verlegenheid, beschaamdheid.
confuta'tie, v. wederlegging.
confute'ren, wederleggen.

confuus', verward, verlegen, verbluft.

conga, v. Cubaanse dans.
congé, (Fr.) o. verlof; ontslag, afscheid; vrijaf.
congedië'ren, afdanken, wegzenden.
congela'tie, V. bevriezing, stolling.

congeniaal', geestverwant.

congenitaal', aangeboren.
[bloed naar het hoofd.
conges'tie, v. aandrang, overmatige ophoping bv. van het
congestief', congestie veroorzakend.
congloba'tie, V. samenhoping; opeenhoping van bewijzen.
conglomeraat', o. samenhoping, samenpakking.
conglomera'tie, V. samenhoping, samenpakking.
conglomere'ren, samenhopen, samenpakken.
conglutina'tie, v. samenkleving; verslijming.
congon'ha, ilex paraguayen'sis, welks bladeren verwerkt
worden tot ma'te (z. a.).
con'gothee, v. Indische thee van het vierde blad.
congr atuia'tie, V. gelukwens.
congratule'ren, gelukwensen.
[gesteente.
congregraat', o. niet - kristallijn, onregelmatig gevormd gecongreganist', m. lid v. e. geestelijke broederschap.
congrega'tie, v. geestelijke orde; godsdienstige vereniging van leken of bijeenkomst der leden v. e. zodanige
vereniging in de kerk;van het Oratorium, een uit
de Orde der Heilige Drievuldigheid voortgekomen geestelijke orde.
[eniging in Frankrijk.
congregationist', m. lid van een R.K. godsdienstige ver congrege'ren, verzamelen; verbroederen.
congres', o. samenkomst, bijeenkomst tot gemeenschappelijke beraadslaging (tussen vorsten of hun gezanten,
tussen geleerden en letterkundigen, enz.) ; in Amerika:
,
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wetgevend lichaam; ~ Polen, het deel v. Polen, dat hij
het Wener Congres aan Rusland werd gegeven.
congressist', m. deelnemer aan een congres.
congres'sus, (Lat.) m. geslachtsgemeenschap.
congruent', overeenstemmend; gelijk en gelijkvormig.
congruen'tie, V. overeenstemming; gelijk- en gelijkvormigheid.
coongrue'ren, overeenkomen; gelijk en gelijkvormig zijn.
congruïteit', v. overeenstemming, volkomen gelijkheid;

congressist
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behoorlijkheid.

conife'ren, V. mv. kegeldragende planten, naaldboomen.
co'nisch, kegelvormig.

con jectura'le critiek', V. op gissingen of vermoedens gegronde critiek ter verbetering van een tekst.
con jecture'ren, gissen, vermoeden.
conjectuur', v. gissing, vermoeden, veronderstelling.
conjugaal', echtelijk, huwelijks -.
conjugatie, V. vervoeging (van werkwoorden).
con j uge'ren, vervoegen (van werkwoorden) ; verbinden.
conjunctie, v. verbinding; voegwoord; samenstand van
sterren.
[wijs.
conjunctief, 1 aj. verbindend; 2 m. gram aanvoegende

conjunc'tis vi'ribus, (Lat.) met vereende krachten.
con j uncti'va, V. oogbindvlies.
con j uncti vi'tie, V.
ontsteking van het oogbindvlies.
conjuncti'vua, (Lat) m. aanvoegende wijs.
conjunctuur', v. samentreffen v. omstandigheden, die
groter levendigheid of wel stremming i. zaken teweeg brengen; tijdsomstandigheden.
conjura'tie, v. samenzwering.
con j u re'ren, samenzweren.
connaisseur', (Fr.) m. kenner.
connéta'ble, (Fr.) m. W opperrijksmaarschalk en veldheer
connex', verbonden, verknocht. [v. d. kroon in Frankrijk.
conne'xie, V. samenhang, verbinding; conne'xiën, v. mv.
invloedrijke kennissen of betrekkingen.
connexiteit', v. samenhang.
con n i ven'do, (Lat.) met oogluiking, oogluikend.
conniven'tie, V. oogluiking; samenspanning, medeplichtigheid door oogluikende toelating of geheime verstand
-houding.
con n i ve'ren, door de vingers zien, oogluikend toelaten.
connossement', o. zie cognossement.
connu', (Fr.) (eig. bekend) dat is oud nieuws!
con'q uest, o. aanwinst; the ti, de verovering v. Engeland
door Willem den Veroveraar in 1066.
conquê'te, (Fr.) v. verovering (vooral in de liefde).

conquistador
considerabel
Zie oo K.
conquistador', (Sp.) m. p Spaanse veroveraar in Amerika.
conrector, (Lat.) m. plaatsvervanger v. d. rector op een
gymnasium.

consacre'ren, wijden, inzegenen.

vader maar niet van deconsanguiniteit', V. bloedverwantschap, maagschap.
conscientie, v. geweten, bewustzijn; In —, in gemoede.
conscientieus' nauwgezet.
conscrip'tie, v. loting voor de krijgsdienst.
conscrit', (Fr.) conscript', m. loteling.
consecratie, V. R.IC. heiliging; inz. de door de inste ll ingswoorden Hoc est corpus enz. van den priester bewerkte
zelfstandigheidsverandering van het brood en de wijn
bij het Misoffer in het lichaam des Heren.
consecra'tor, (Lat.) m. heiliger; R.K. een priesterwijding
verrichtende bisschop.
consecutief', in tijdsorde op elkander volgend; consecutieve werking, v. nawerking, latere werking als gevolg
van de voorgaande.
consensus, (Lat.) (wils)overeenstemming; ~ om'nium,
(Lat.) aller toestemming. [- bewijs.
consent', o. vergunning, toestemming; vergunningsbriefje,
consentement', o. consentering, v. toestemming, goed keuring, inwilliging.
consente'ren, toestemmen, goedkeuren, inwilligen.
consequent', zich zelf gelijk blijvend; (Ook:) noodwendig uit het voorgaande volgend.
consequentie, V. gevolgtrekking; strenge dóórvoering v.e.
aangenomen beginsel.
conservatie, v. bewaring, behoud.
conservatief', behoudend (in de politiek) ; aan het oude of
de bestaande toestanden gehecht.
conservatieven, m,. m.v. leden van de behoudende partij.
conservatisme, o. behoudzucht.
conservatoir' beslag, o.beslag gelegd ter voorlopige
beveiliging van nog geldend te maken rechten, voorlopig
beslag tot bewaring, gelegd op roerende en onroerende
goederen v. e. schuldenaar bij vrees voor verduisteconservatoi're, (Fr.) o. hogere muziekschool.
[ring.
conserva'tor, (Lat.) m. bewaarder, toeziener.
conservato'rium, o. zie conservatoire.
conserven, o. mv. verduurzaamde levensmiddelen.
conserveren, bewaren; inmaken, inleggen; zich ,,., zijn
gezondheid in acht nemen.
conses'sus, (Lat.) m. vergadering, zitting.
considera'bel, aanmerkelijk, aanzienlijk.
oonsanguin', (Fr.) van denzelfden
zelfde moeder.
;

considerans

Zie ook

consonant
K.
conel'derans, (Lat.) v. beweegreden, inleidende opmerkingen, die een besluit, een wet enz. voorafgaan.
consideratie, v. overweging; hoogachting; aanzien;
gebruiken, toegeeflijk zijn; zonder ~, zonder toegeeflijkheld.
considere'ren, overwegen, in aanmerking nemen, in 't oog

houden; hoogachten.
consignatie, V. S toezending van koopwaren tot verkoop
voor rekening van den toezender.
consigna'tiekas, V. $ inrichting ter bewaring van gelden,
waarover een rechtsgeding hangende is of waarvan de
eigenaar niet te vinden is.
consig'ne, (Fr.) o. wachtwoord, parool; $ aantekenboek
der vrachtgoederen en geleibrieven; het forceren„
zich met geweld toegang verschaffen.
consigne'ren, ter bewaring gerechtelijk nederleggen; $
waren of goederen ten verkoop zenden naar een andere
markt voor rekening van den afzender; soldaten in de
kazerne ---, hun verbieden de kazerne te verlaten.
oonsilië'ren, beraadslagen; raadgeven, raden.
consi'lio et pruden'tia, (Lat.) met beleid en voorzichtigheid.
consi'Iium, (Lat.) o. raad; beraadslaging; raadsbesluit;
raadsvergadering; .-. abeun'di, wenk om te vertrekken,
wegzending van de hogeschool.
consistentie, V. lijvigheid van vioeistoffen; vastheid van
samenhang, dichtheid.
consistentvet, o. halfvast vet voor 't smeren v. machines.
consiste'ren, blijven bestaan, duurzaam zijn, stand houden.
consistoriaal', het (een) consistorie betreffend, van een
consistorie.
consistorie, consisto'rium, (Lat.) o. kerkeraad; vergadering van de kardinalen; (ook:) kerkeraadskamer.
consola'tie, V. troost, vertroosting.
consola'tor, (Lat.) m. trooster.
console, (Fr.) v. wand- or pilaartafeltje, spiegeltafeltje;
uaitbnuwsel als steun dienend (bv. van een balkon),
consolide'ren, vast en duurzaam maken; fondsen aan
om de betaling (bv. van openbare schulden of-wijzen
renten) te dekken.
consols, (Eng.) o. mv. eig. consolidated stocks (Fr. consolidés'), geconsolideerde schulden ot fondsen, gedekte
of belegde schulden en de desbetreffende (inz. Eng.)
staatsschuldpapieren.
consomma'tie, v. zie consumatie.
consommé', (Fr.) m,. sterke bouillon.
consomm e'ren, voltooien, voleinden.
consonant', v. medeklinker.
,

consonneren

constringeren

Z1e oo K.
[noten.
consonne'ren, welluidend samenklinken.
consor'ten, m. mv. deelnemers, medestanders; soortgeeonsor'tium, (Lat.) o. vereniging van bankiers tot gezamenlijke uitvoering van een financiële onderneming;
vereniging, inz. handels- of nijverheidsgenootschap.

conspirateur', (Fr.) m. samenzweerder.
conspira'tie, v. samenzwering.

conspireren, samenzweren.
eonspon'sor, (Lat.) m. medeborg, medeschuldenaar.
eonsta'bel, consta'bie, m. artillerist bij de marine; politiedienaar in Engeland.
constant', bestendig, niet veranderend, gelijk blijvend;
standvastig; regelmatig heersend; zeker, gewis.
regulateurschroef,
con'stant speed propeller, (Eng.)
luchtschroef welke zo is ingericht, dat gedurende het
bedrijf de bladen automatisch versteld worden, zodanig,
dat de bedrijfstoestand zijn evenwicht vindt bij een
bepaalde (eventueel te beinvloeden) omwentelingssnelheid.
Constan'tiawijn, m. soort Kaapse wijn.
[stellen.
constantie, v. standvastigheid.
constate'ren, (na of bij waarneming met zekerheid) vastconstella'tie, v. sterrenbeeld; onderlinge stand van de
sterren en haar vermeende invloed op 's mensen lot.
consternatie, v. ontsteltenis, verslagenheid.
consterne'ren, doen ontstellen.
constipa'tie, v. verstopping, hardlijvigheid.
constipe'ren, verstoppen, hardlijvig maken.
constituan'te, (Fr.) v. wetgevende vergadering, vergadering belast met het ontwerpen van een grondwet.
const , itue'ren, vaststellen, verordenen; zich , zich als
wettig instellen (van vergadering).
constitu'tie, v. vaststelling; Instelling, benoeming (van een
voorzitter) ; staatsregeling, grondwet; lichaamsgestel.
constitutief', vaststellend; constitutieve titel, r& titel van
vestiging. [ in het gestel ligt.
constitutioneel', grondwettelijk; ~e ziekte, v. ziekte die
constitutione'len, m. mv. voorstanders van een grond
-wetlijkrgn.
constitu'tum possesso'rium,overeenkomst, waarbij het
bezit v. e. zaak op een ander overgaat, maar de eerste
bezitter de zaak voor den verkrijger onder zich houdt.
constric'tie, V. samentrekking, beperking.
constric'tor, (Lat.) m. sluitspier.
constringent', constringe'rend, samentrekkend.
constringen'tia, o. mv. samentrekkende middelen.
constringe'ren, samentrekken; beperken.

ook
consumtieve
Z1e K.
constructeur', (Fr.) m. bouwmeester, maker of ontwerper
van werktuigen, machines, schepen enz.
eonstrue'tie, v. samenstelling, bouw; woordschikking.
construeren, samenstellen, vervaardigen; opbouwen;
Gram. de logische zinsbouw aangeven.
constupra'tie, v. verkrachting, schending.
construpe'ren, verkrachten, onteren (een vrouw).
consubstantia'tie, v. leer van de werkelijke tegenwoordigheid van het lichaam en het bloed van Christus in het
brood en de wijn na de consecratie.
[wet.
oonsuetu'do pro lege serva'tur, (Lat.) gewoonte gelde voor
consuetu'do qua'si altera natu'ra, (Lat.) de gewoonte is
als een tweede natuur.
con'sul, (Lat.) m. gevolmachtigde van een regering in een
buitenlandse handelsplaats, die met de behartiging van
de handelsbelangen van zijn natie is belast; (ook:)
hoogste staatsambtenaar.
consulaat', o. ambt en waardigheid (ook bureau) van een
consul.
consulair', den consul betreffende; ~ agent, gevolmachtigde V. e. regering enz., zie consul, maar met minder
bevoegdheden.
consulent', m. deskundig raadgever; N.H. geestelijke wien
het behartigen V. d. belangen v. e. naburige gemeente
tijdens een vacature aldaar is opgedragen.
consul-generaal', m. hoofdconsul (voor een geheel land).
consult', o. beraadslaging; raadpleging (van een advocaat
or dokter).
consul'ta, (Sp.) V. eig. raadgeving; 1 rj de zogenaamde,
aan Margaretha van Parma toegevoegde, achterraad; 2
naam van de nieuwe gemeenteraden in Italië.
consultant', m. raadgever; raadvrager.
consultatie, v. zie consult'.
consuita'tiebureau, o. bureau ter raadpleging.
consultatieve stem, v. het deelnemen aan de beraadslaging
maar niet aan de stemming.
consulte'ren, beraadslagen; raadplegen (een advocaat of
consul'tum, (Lat.) o. besluit, raadsbesluit. [dokter).
consumabel, voor 't gebruik geschikt.
eonsuma'tie, v. verbruik, zie consumptie.
consument', m. verbruiker, verteerder; afnemer.
consume'ren, verbruiken, verorberen.
consumma'tum est, (Lat.) B het is volbracht.
consump'tie, consum'tie, v. 1 verbruik van levensbehoeften ; vertering in een café, enz.; 2 (ook:) tering, uittering.
eonsumtie've middelen, o. mv. belastingen op levensbehoetten.
12
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constructeur

contineren
K.
contact', o. aanraking, samenkomst van 2 lichamen; g
aanraking van 2 of meer electrisch geleidende lichamen;
geven, de electrische stroom van de motor inschacontagieus', besmettelijk. [kelen.
contagiositeit', v. besmettelijkheid.
conta'gium, (Lat.) o. smetstof. aanstekende ziektestof.
oontamina'tie, v. verontreiniging, besmetting; in de taalkunde: het vermengen van twee verwante woorden of
uitdrukkingen, b.v. verpleegzuster, uit: pleegzuster en
verpleegster; dat kost duur, uit: dat kost veel en dat
is duur.
eontarnine'ren, verontreinigen, besmetten; i. U. taalk.:
het vermengen van twee verwante woorden of uitdrukcontant', in gereed geld, baar. [kingen.
con'te, (It.) m. graaf.
contemplatie, V. beschouwing, bespiegeling.
contemplatief', beschouwend, bespiegelend.
contemporain', (Fr.) m. tijdgenoot.
contemporair', gelijktijdig.
contemp'tie, V. verachting.
contenan'ce, (Fr.) v. houding; bedaardheid of tegenwoordigheid van geest.
content', tevreden, vergenoegd.
contentement', o. tevredenheid, voldoening, voldaanheid.
contenten, v. mv. (in zeesteden:) lijsten van de met de
[vergenoegen.
schepen aangekomen waren.
contente'ren, bevredigen, tevredenstellen; zich , zich
conten'tie, v. inspanning; twist, strijd, onenigheid.
contentieus', strijdzuchtig, twistziek; twistvragen betreffende; betwistbaar; ~e rechtspraak, (tegenover volontaire rechtspraak) eigenlijke rechtspraak; afdeling ,
afdeling voor de geschillen v. bestuur (Raad v. State).
con'terfort, o. steunmuur, beer, stut; hielstuk, stevig stuk
leer aan binnenachterkant van schoeisel.
contes'sa, (It.) v. gravin.
contest', o. ,n betwisting; geschil.
contesta'tie, v. twist, onenigheid.
[woording.
conteeste'ren, betwisten, bestrijden.
context', o. samenhang i. d. zin of v. d. zinnen; be
contextuur', v. verbinding, samenkoppeling.
contiguïteit', V. aangrenzing, belending.
continent', o. vasteland.
continentaal', wat tot het vaste land behoort, vastelands;
~ stelsel, o. afsluiting van het vasteland voor de Eng.
handel door Napoleon I.
continentie, v. onthouding, matiging.
contine'ren, zich onthouden, samenhangen.
contact

Z1e
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contradictoir
Z1e
contingent
K.
contingent', u. verschuldigd aandeel of bijdrage lu troepen,
in oorlogslasten enz.
contingente'ren, het van regeringswege vaststellen v. d.
hoeveelheden v. d. in- of uit te voeren waren.
continu', voortdurend, onophoudelijk, bij voortduring.
oontinua'tie, v. voortzetting, voortduring; n uitstel.
continueel', voortdurend, onophoudelijk.
oontinue'ren, voortzetten; voortduren.
continuïteit, v. samenhang van de delen; onafgebroken
duur: vastheid, éénheld_
conti'nuo, (It.) f aanhoudend, gedurig; ~ partij, v. f doorlopende partij.
lcon'to, (It.) (rnv. con'ti) o. $ rekening; - corren'te, rekening- courant of lopende rekening; ,., di tempo, rekening op tijd; ~ tIn'to, gefingeerde rekening; r-- lo'ro,
hun rekening; - a meta, voor halve of gezamen l ijke
rekening; ~ nuo'vo, nieuwe rekening; ~ sai'do, vol
rekening; - separa'to, afzonderlijke rekening; .---dane
vo'stro, uwe rekening.
'con'to, (Port.) o. rekenmunt (voor grote sommen) van

1000 milreis (z. d. w.).
contor'sie, v. verdraaiing, geweldige onwillekeurige bewecontorsi on i st', m. slangenmens. [ging der leden.
contour', (Fr.) m. omtrek (van een tekening).
con'tra, (Lat.) tegen; wat de tegenpartij te zeggen heeft.
con'tra-appel', o. X buitengewoon appèl in de kazerne
(gewoonlijk des nachts).
contrabande, V. enz. zie contrabande, enz.
contrabas, v. f groote basviool met 3 of 4 snaren.
contraboek, o. tegenboek: boek, waarin de controle v.d.
rekeningen wordt gehouden; (ook:) boek, waarin de uit getrokken loten v. d. staatsloterij staan opgetekend.
con'tra bo'nos mo'res, (Lat.) tegen de goede zeden.
contract', o. verdrag, overeenkomst, verbintenis.
contractant', m. contract- of verdragsluiter.
contracte'ren, een verdrag aangaan; (Ook:) samentrekken.
contractibiliteit', v. samentrekbaarheid.
oontrac'ti e, v. samentrekking.
eontractiel', samentrekbaar.
contractueel', volgens overeenkomst.
contractuur', v. samentrekking; verlamming.
contradice're n, tegenspreken.
contradic'tie, v. tegenspraak; tegenstrijdigheid.
contradictio in adjee'to, (Lat.) tegenspraak in het bijgevoegde, bv. koud vuur, gouden ijzer; contradictio In
ter'min-is, tegenspraak in de woorden der redenering.
contradictoir', tegenstrijdig; - vonnis, o. ra op tegen,

ook

K. contra sextum
spraak gewezen vonnis, waarbij In het geding belde
Wartijen verschenen zijn.
contradictor, m. tegenstander, tegenspreker, bestrijder.
contra-enquo'te, V. r& tegenverhoor.
contrafact', o. contrafactie, V. namaaksel; nadruk.
contrafagot, f lage fagot.
con'traf uga, v. t dubbelfuga met twee hoofdmotieven.
contrahent', m, zie contractant.
contrahe'ren, samentrekken.
con'tra-in'dicans, o. contra- indicatie, V. tegenaanwijzing.
tegenaanzegging.
con'tra- insinuatie, V.
contrain'te, (Fr.) v. dwang; — par corps, lijfsdwang,
gijzeling.
contrair', tegen(over)gesteld; tegenwerkend, ongunstig,
tegen... ; ~ beding, ra beding van het tegendeel.
contr' alto, (It.) V. f altstem.
contramande'ren, afbestellen, afzeggen.
con'tramars, m. terugmars.
oon'tramine, V. tegenmijn; Jig. tegenlist; (ook :) speculatie,
die tracht de prijzen van effecten enz. te doen dalen;
steeds in de ~ zijn, steeds tegenspreken.
contramineur', m. speculant op daling der effectenprijzen.
con'tra -moer, v. tweede moer om het terugdraaien der
con'tra-order, V. tegenbevel. [eerste te beletten.
contrapeter = boniseur.
con'trapositie, v. tegenstelling: omkering van een bevestigend oordeel in een ontkennend en omgekeerd.
con'trapost, m. $ tegenpost (in koopmansboeken).
oon'tra-presta'tie, V. tegenverplichting.
con'trapunt, o. f punt tegen punt of noot tegen noot;
kunst om onderscheiden stemmen regelmatig met elkander te verbinden op een bepaald thema.
oon'tra-rail, v. tweede rail, die men naast de hoofdrail
plaatst om ontsporing te voorkomen.
con'tra ratio'nem, (Lat.) strijdig met de rede.
Con'tra-Remonstran'ten, m. mv. tegenstanders van Arminius, Gomaristen z.a.
con'trarevolutie, V. tegenomwenteling, omverwerping van
de nieuwe toestand en herstel van de oude. (hingen.
oontra'ria, (Lat.) o. mv. tegenstrijdige dingen; tegenstel contra'ria contra'riis curan'tur, (Lat.) het tegengestelde
wordt door het tegengestelde genezen (grondstelling der
a 11 o p a t h e n).
contra'rie, tegenovergesteld; ongunstig (v. winden enz).
contrarië'reen, tegenwerken, dwarsbomen.
con'traseign, o. medeondertekening.
con'tra sex'tum, tegen het zesde gebod.

contradictor

Z1e

1

contra-

contreveniëren

signatuur Z 1 e o K.
con'tra- signatuur', v. medeondertekening.
con'tra-si'gne, o. medeondertekening; (ook:) X 2e woord,
dat gegeven wordt na het wachtwoord.
eontrasigne'ren, (ambtshalve) medeondertekenen, inz. V. e.
koninklijk besluit door den betrokken minister.
contrast', o. tegenstelling.
[sterk afsteken.
contraste'ren, een tegenstelling vormen, tegen elkander
con'tratonen, m mv. f diepste bastonen onder de
groote C.
contrat'-social', (Fr.) o. maatschappelijk verdrag (tussen)
vorst en volk), dat ondersteld wordt de grondslag van
de burgerlijke samenleving te zijn.
contravec'tie, v. voortplanting der warmte in vloeistoffen
en gassen door middel van stroming.
contraveniënt', contraven'ter, m. overtreder.
contraveniën'tie, contraven'tie, v. overtreding.
contravenië'ren, overtreden (van wetten of bepalingen).
con'tra vim mor'tis non eet medicamen'tum in hor'tis,
(Lat.) tegen den dood is er geen kruid gewassen.
con'tra vim non va'Iet jus, (Lat.) macht gaat boven recht.
con'tra-visi'te, v. tegenbezoek.
contre-balance'ren, opwegen tegen, in evenwicht houden.
con'trebande, V. smokkelwaar; verboden waar.
contrebandier', (Fr.) m. sluikhandelaar, smokkelaar.
contrebassist', m. f bespeler van de grote basviool.
contrebiljet', o. tegenbriefje, tegenbewijs.
contrecarre'ren, tegenwerken, dwarsbomen.
contre- coeur', —, (Fr.) met tegenzin, ongaarne.
contre-coup', (Fr.) m. tegenstoot, terugslag; tegenslag,
tegenspoed.
[guur uit de q u a d r ill e.
con'tredans, m. wissel- of rijendans met 4-8 paren, ficon'tre-effect, o. tegeneffect, terugstoot, tegenstoot.
contrefagon', (Fr.) o. namaak.
contrefait', (Fr.) mismaakt.
[omtrek.
contrefort', zie conterfort.
contrei' (Fr. contr-ée), v. landstreek, oord; omstreek,
contre-maitre, (Fr.) m. meesterknecht, ploegbaas.
contremande'ren, tegenbevel geven, afzeggen.
contremar'que, (Fr.) o. tegenteken; kaartje, dat men in
een schouwburg enz. ontvangt om, na het gebouw voor
korte tijd verlaten te hebben, weer toegelaten te worden.
contremine'ren, tegenwerken, pogen te verijdelen.
contre-or'dre, (Fr.) V. tegenbevel.
contrescarp, V. U buitenhelling van een Portgracht.
con'tresignaal, o. tegenteken.

a

tegenslag, tegenvaller.
overtreden.

contretemps', (Fr.) o.

contrevenië'ren,

contrivabel
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convenu

Zie
K.
con trtbua'bel, schatplichtig, belastingschuldig.
contribuant', m. bíjdrager; schatplichtige.
contribue'ren, bijdragen, medewerken; belasting betalen.
contributie, v. bijdrage; belasting, brandschatting.
contri'tie, V. fig. verbrijzeling van het hart; innig berouw.
contró'le, (Fr.) v. tegenrekening, dubbelregister; toezicht,
opzicht.
controle'ren, tegenrekening of toezicht houden.
controleur', (Fr.) m. toeziener, ambtenaar, belast met het
toezicht, met het houden van het tegenboek der belastingkantoren enz.; jig. alles nagaande dwarskijker; (ook:)
0.-I. ambtenaar onder den assistent- resident.
controleur' de vol, (Fr.) m. instrument voor het blindvliegen, waarin sneiheids- en dwarshellingsmeter en
bochtaanwijzer zijn opgenomen en waarvan resp. dus
het duiken en gieren v. h. vliegtuig kan worden afgelezen. [punt van godsdienst.
controverse, v. geleerde strijd, twistgeding, inz. op het
controverse'ren, strijden, twisten, twistschriften wisselen.
controversist', controvertist', in. bestrijder, inz. redetwister over geloofszaken, twistschrijver.
contub', m. S zie contubernaal.
contubernaal', m. samenwoner, kamergenoot.
contuma'cie, V. fi weerspannigheid, ongehoorzaamheid
aan gerechtelijke bevelen; (ook:) proeftijd wegens besmettelijke ziekten; in contuma'ciam veroordelen, bij
contumacieel', M bij verstek.
[verstek veroordelen.
contumax', n weigerend in rechten te verschijnen.
conturba'tie, v. verwarring, ontsteltenis.
contu'sie, V. kneuzing.
conun'drum, (Eng.) o. flauw woordenspel, raadseltje.
co'nus, (Lat.) m. kegel.
convalescent', m. genezende, beterende, herstellende.
oonvalescen'tie, v. genezing, herstelling, beterschap.
convenabel, passend, welvoeglijk, betamelijk. [pastheid.
eonvenan'tie, convenien'tie, v. overeenkomst, beding; geconvenië'ren, overeenkomen; aanstaan, passen; gelegen
komen; betamen, welvoeglijk zijn.
convent', o. samenkomst, vergadering; volks- of rijksvergadering; vergadering van monniken; klooster.
conven'tie, v. overeenkomst, verdrag; m eis.
conventi'kel, o. geheime samenkomst inz. voor godsdienstzaken.
[berust, gebruikelijk.
conventioneel', wat louter op gewoonte en overeenkomst
Conventue'Ien, m. mv. R.K. een der hoofdtakken van de
orde der Karmelieten (tegenover de Observanten).
convenu', (Fr.) o. overeenkomst, afspraak.

convooiloper
convergent
Z1e oo K.
convergent', elkander naderend, naar één punt samen -,
lopend (van lijnen, stralen) ; fig. overeenstemmend.
convergen'tie, v. toenadering naar één punt; onderlinge
gelijkenis van verschillende planten of dieren, die in
dezelfde omstandigheden leven bv. van walvissen en

vissen.
convergeren, naar één punt samenlopen (van lijnen bij
verlenging, lichtstralen enz.) ; steeds kleiner worden (v.
d. achtereenvolgende termen v. e. oneindige reeks).
convers, r-- broeder, monnik, die i. e. klooster een ambacht of practisch bedrijf uitoefent.

conversa'tie, v. (gezellig) gesprek; maatschappelijke om
gang tussen goede bekenden; kring van mensen, waar
mede men gezellig verkeert; maatschappelijke beschaving; , -.taal, v. omgangstaal.
con versato'ri u m, (Lat.) o. kamer, zaal of vereniging tot

-

-

gezellig verkeer; praatgezelschap. [praten.

converse'ren, omgang hebben, verkeren; onderhoudend
conver'sie, V. omstempeling van munten, verandering v. cl.
rente v. d. staatsschuld; verwisseling v. d. oude schuldbrieven tegen nieuwe; (ook:) bekering, omkering v. e.
oordeel.

[keren.
conver'sie, V. f omkering van het motief.
con verte'ren, verwisselen; omzetten, omstempelen; be
converti', (Fr.) m. bekeerling; pré'cher un —, iemand
trachten over te halen tot een mening, welke hij reeds
toegedaan is.
conver'tibles, (Eng.) Amerik. obligaties, die onder zekere
voorwaarden in aandelen omzetbaar zijn, converteerbare obligaties.

convertiet', m. bekeerling.
convertor, m. X peervormige retort.
convex', bolrond gewelfd (als de buitenvlakte v. e. hor
lensvormig; convex'- concaaf', bol aan de ene-logeas),
en hol aan de andere zijde; convex'-convex', dub elbol,
biconvex.
convexiteit', v. bolrondheid, lensvormigheid.
convio'tie, v. overtuiging.
convicto'rium, (Lat.) o. eetzaal.
convince'ren, overtuigen.
convi'vium, (Lat.) o. gastmaal, feestgelag.

convocatie, V. oproeping. bijeenroeping (voor vergadering).
convoce'ren, oproepen, bijeenroepen (voor vergadering).
convoiti'se, (Fr.) v. begerigheid.
convoluut', o. bundel, rol, pak.
convooi'loper, m. $ persoon, die zich belastte met de
douaneformaliteiten bij in-, uit- en doorvoer.

convoyeren

coprah

Z1e oo K•
con voye'ren, begeleiden, vergezellen ter bescherming (van
convul'sie, v. stuiptrekking. [schepen).
convulsief', stuiptrekkend, krampachtig.
Cop.-Depots, centraal financieel instituut voor socialistische coöperatieve spaarbanken in Beiglë.

cod pera'tie, V. samen -, medewerking; vereniging van
personen, die bevordering van de stoffelijke belangen
der leden ten doel hebben, bijv.: door middel van gemeenschappeli jke uitoefening van hun nering of ambacht, door aanschaffing van hun benodigdheden of het
hun verstrekken van voorsehottên of crediet.
cooperatief', van een cooperatie; op samenwerking ge
-grond.
coSpera'tive sto'res, (Eng.) mv. magazijnen
winkels van
de verbruiksverenigingen.
coópera'tor, (Lat.) m. medewerker, helper.
coopere'ren, samenwerken, helpen.
coSpta'tie, v. het kiezen van nieuwe leden door de reeds
zitting hebbende leden v. e. vergadering (wetgevend
lichaam enz.).
coSrdina'ten, V. mv. elementen (nl. abscis en ordinaat) om
de plaats v. e. punt te bepalen op een plat vlak of i. d.
ruimte.
codrdina'tie, v. rangschikking; nevenschikking.
copahu', copal'va, m. balsem van een Braziliaanse boom,
geneesmiddel tegen venerische vloeiingen.
copal', gom ~, m. en o. deugdelijke fossiele harssoort uit
verschillende uitgestorven tropische boomen bereid en
tot vernis voor linoleum enz. gebezigd.
copart'nership, (Eng.) o. deelhebberschap in een Industriele onderneming V. d. werklieden en beambten, die
daarbij werkzaam zijn.
co'pia verbo'rum, (Lat.) woordenschat, aantal woorden,
waarover iemand beschikt in eigen of vreemde taal.
copie', V. afschrift; naar bestaand voorbeeld gemaakte
tekening of schilderij; niet- oorspronkelijk kunstwerk;
zie kopij.
copie'boek, o. handelsboek, waarin de afschriften of afdrukken van de brieven enz. zijn te vinden.

or

copie'-conform', v. eensluidend afschrift.

copië'ren, afschrijven; natekenen of naschilderen; na copieus', rijkelijk, overvloedig.
[maken.
copiïst', copist', m. af-, overschrijver; natekenaar.
copiositeit', v. overvloed(igheid); (ook:) wijdlopigheid.
copia, (Sp.) kort gedichtje.
co'prah, v. gedroogd kernvlees van de kokosnoot, waaruit kokosolie, kokoszeep enz. vervaardigd worden.

corned beef
copula
Zie oo K.
copula, (Lat.) v. 1 band; 2 koppelwoord; 3 f koppeling der

orgelklavieren.
copulatie, v. verbinding, koppeling; paring.
copulatief', koppelend, verbindend, verenigend.
copuleren, verbinden, koppelen, paren; (ook:) enten.
copyright, (Eng.) o. kopierecht.
coq du village, (Fr.) m. eig. dorpshaan, de meest invloedrijke man op een plaats.
coquelicot', (Fr.) 1 aj. boogrood; 2 m. klaproos.
coquet', (Fr.) behaagziek.
coq uet'te, (Fr.) v. behaagzieke vrouw.
coq uette'ren, behaagziek zijn, trachten te behagen door
coquetterie', (Fr.) v. behaagzucht. [liefdoenerij.
coquilla'ge, (Fr.) V. schelpwerk.
coquii'Ie, (Fr.) V. schelp; gietvorm.
loop, (Lat.) o. hart; — cor'dium, hart der harten.

(Fr.) m. f (wald)hoorn.
coralli'ne, v. uit een soort zeewier (koraalmos) bereide
scharlakenrode kleurstof.
co'ram ju'dice, (Lat.) voor of ten overstaan v. d. rechter;
no'bis, in onze tegenwoordigheid; — po'pulo, In het
openbaar.
corbeii'le, (Fr.) V. 1 korf; de bruidskorf, geschenken voor
de bruid; 2 $ ronde open plaats op de beurs te Parijs
voor de 3 officiële beursnoteerders; de officiële effeccor'de, (Fr.) o. snaar. [tenmakelaars.
cordaat', kloek, wakker, flink, vastberaden.
Cordelier', (Fr.) m. Franciskaner monnik; ~s, pt. politieke club tijdens de Fr. revolutie met Marat, Danton,
Camille Desmoulins aan 't hoofd.
Cordeliè're, (Fr.) v. Franciskaner non.
cordiaal', hartelijk; hartsterkend.
cordialiteit', V. hartelijkheid, rondheid.
[in gebruik.
cordiet', o. rookzwak nitroglycerine- buskruit in Engeland
Cordille'ras, mv. ketengebergte (hoofdgebergte in Amerika).
cordon', (Fr.) o. snoer; hoedeband; (omsingelende) lijn
van troepen; verweerlinie, hetzij tegen de sluikhandel
of tegen uitbreiding van besmettelijke ziekten (ook:
, sanitaire); .,, bleu, bekwame kok.
cords, (Eng.) mv. zware katoenen stoffen.
corduaan', o. zacht, Spaans geitenleer (uit Cordova).
cor'ge, V. $ pak van 20 stuks (in Brits- Indië).
corna'ge, m. kortademigheid van een paard.
cornard', (Fr.) het voortdurend hijgen en kuchen van een
paard; (ook:) m. horendrager.
[blik.
cor'nea, (Lat.) v. hoornvlies van het oog.
cor'ned beef, (Eng.) v. Amerik. geconserveerd vlees in
20or,

cornerZie

ook

ts6 K.correale obligatie
cor'ner, (Eng.) m. 1 hoek; 2$ combinatie van handelaars en
makelaars, die zich verenigen om door opkoping van
alle voorraad van zekere waar, het monopolie in handen
te krijgen en zó de prijzen op te drijven (in Amerika).
cor'ner ball, (Eng.) m. hoekbal (bij 't voetbalspel).
cor'ner klok, (Eng.) m. hoekschop (bij 't voetbalspel).
cornet', 1 V. kromhoorn (zie onder komst); 2 m. X oudtijds
officier - vaandeldrager; thans: hoogste onderofficiersrang bij het reservekader der bereden wapens.
cornet' à pistons', f koperen kromhoorn met kleppen.
corni'che, (Fr.) V. kroonlijst, lijstwerk; Ia grande Corniche,
grote weg langs de zuidkust van Frankrijk.
cor'no, (It.) m. hoorn; ,,, al'to, f Engelse hoorn of
alt-hobo;
di cac'cia, (It.) jachthoorn.
cor'nu co'piae, (Lat.) hoorn des overvloeds.
corolla'ri um, (Lat.) o. toevoegsel, bijvoegsel, opheldering.
corona, (Lat.) V. 1 krans, kroon; 2 soort sigaar; 3 het
licht waarmede op 't ogenblik van totale zonsverduistering de maanschijf omgeven is; 4 (It.) kroon (geldstuk).
coroner, (Eng.) m. gerechtelijk lijkschouwer In Engeland.
corporale, (Lat.) o. R.K. doek, waarop de H. Hostie onder
de mis wordt nedergelegd.
corporatie, V. gilde, broederschap, zedelijk lichaam.
corporat ie've staat, m. tota11ta1re s t a a t, die met
behulp v. beroeps- en bedrijfsorganisaties (corporaties)
de economische en politieke krachten in dienst stelt van
nationale welvaart en macht.
corporeel', lichamelijk, lichaams-; aan den lijve.
corps, (Fr.) o. lichaam; vereniging van vele personen
onder één hoofd; legerafdeling (zie corpus); , de
gar'de, wachthuis, hoofdwacht, kortegaard; — diplomati'que, gezamenlijke gezanten aan een hof; — législatif', wetgevend lichaam.
corpulent', zwaarlijvig, gezet, dik.
oorpulen'tie, V. zwaarlijvigheid, gezetheid, dikheid.
cor'pus, (Lat.) o. lichaam; het gezamenlijke, geheel; ge
druklettersoort; f romp van een strijkinstru--zelschap;
ment; — dellc'ti, voorwerp, waaraan of waarmede een
misdaad Is begaan; — Ju'ris, boek, waarin alle Rom. wetten verzameld zijn, wetboek van het Rom. recht, door
keizer Justinlanus in de 6de eeuw bijeengebracht; .-si'ne pec'tore, lichaam zonder ziel.
corpus'culum, (Lat.) o. lichaampje, een der uiterst kleine
elementaire deeltjes v. d. negatieve electriciteit, waaruit
de atomen bestaan.
corral, (Sp.) m. kraal, omheinde plaats voor vee.
correa'le obligatie, v. verplichting, vordering, die ver,

correct

Z1e
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K.

corrosie

scheiden personen evenzeer aangaat en uit dezelfde oor
voortspruit.
-zak
correct', zuiver, vrij van fouten; In behoorlijke vorm,
naar de eisen v. d. welvoeglijkheid, 1. d. puntjes, onberispelijk.
correct'heid, v. zuiverheid van taal, van druk, van tekening ; juistheid; behoorlijkheid, stipte inachtneming v.
d. regelen v. d. welvoeglijkheid.
correc'tie, v, verbetering; het verbeteren (van schoolwerk); (ook:) kastijding, tuchtiging.
correctief',

o. middel tot verbetering of tot het goed maken

of neutraliseren van een begane fout.
correctioneel', wat tot verbetering moet

of

kan dienen;

.^,e straf, V. niet - onterende straf voor lichtere mis -

drijven.

correc'tis corrigen'dis, (Lat.) na verbetering van wat te
verbeteren was.
correc'tor, (Lat.) m. verbeteraar, inz. van drukproeven.
Corregidor', (Sp.) m. stadsrechter, politierechter in Spanje.
correlaat', o. wederzijds betrekkelijk begrip, wisselbegrip bv. oud en jong, warm en koud.
correia'tie, v. wederzijdse betrekking.
correlatief', wederzijds - betrekkelijk, samengaand in weder
vlugge dans. (zijcis verband.-coren't,V.J
correp'tie, V. aangrijping; verwijt.
correspondent', m. handelsvriend, die met een anderen in

briefwisseling staat; berichtgever uit een andere plaats
voor dagbladen enz.; kantoorbediende, belast m. h. voeren V. d. briefwisseling.
correspondentie, v. onderling verband; aansluiting (van
treinen) ; brieven; briefwisseling.
correspponde'ren, in verbinding staan, overeenkomen, gemeenschap hebben; aansluiting hebben (v. treinen) ;
briefwisseling houden.
cor'rida (de to'ros), (Sp.) V. stierengevecht.
corridor', (Fr.) m. gang, smalle strook grondgebied, welke
een van de zee afgesloten staat toegang geeft tot de zee
bv. de Poolse corridor.
corrigenda, (Lat.) o. rnv. te verbeteren fouten.
corrige'ren, 1 verbeteren, van fouten zuiveren; 2 een
tuclitiging toedienen, afstraffen.
corrobora'tie, v. versterking.
corroboratief', o. versterkend middel.
corrobere'ren, versterken.
[teren.
corroderen, invreten; uit- of wegbijten; aantasten, ver corro'sie, v. uitbijting; afslijting; oplossing door bijtmiddelen.

Z1e ook K.
corrosief', invretend, wegvretend, bijtend.
corrumpe'ren, bederven; omkopen.
corrupt', bedorven; slecht, zedeloos; omkoopbaar.
corrup'tie, V. bederf, bedorvenheid; omkoping, ambtelijk

corrosief

costonlicht

wanbedrijf; vervalsing.

corsaar', cor ,sai're, (Fr.) m. 1 kaper-kapitein, zeerover;

2 kaperschip.
corsage, (Fr.) o. lijf van een japon, lijfje.
Corse-Azur, naam v. d. luchlijn Nice—Bastia.
corset', (Fr.) o. keurslijf.
corsetiè're, (Fr.) v. korsettenmaakster.
[Napoleon I.
Corsikaan', in. Inwoner van het eiland Corsika; de ~,
cor'so, (It.) V. koers, lopende prijs v. h. geld of v. d.
wissels; rij-, wandellaan ; renbaan; zie ook al —.
cortè'ge, (Fr.) o. geleide; stoet; optocht, stoet, gevolg.
Cor'tes, m. mv. volksvertegenwoordiging in Spanje, Por [tugal, Mexico.
cor'tex, (Lat.) m. bast, schil.
corvée', (Fr.) v. herendienst; V werkdienst; fig, vervelend, ondankbaar werk, karwei.
coryban'tisch, uitgelaten, woest.
Cory'don, m. arme herder; eenvoudige landman (in het
herderdicht), beklagenswaardig mensch.
coryphée', (Fr.) m. en v. koor- of rei- aanvoerder, bij de
Ouden; jig, wie bijzonder uitmunt.
cory'za, (Gr.) V. neusverkoudheid.
co'sas de Espa'áa, (Sp.) Spaanse zaken, d. 1. verwarde
zaken; ook: zaken, waarvan een vreemdeling geen
begrip heeft.
co'si fan tut'te, (It.) zoo doen ze allen (n.l. de vrouwen),
titel van een opera van Mozart.
cosmetiek', V. verfraaiingskunst; leer van de schoonheidsmiddelen; (ook:) schoonheidsmiddel, middel tot verfraaiing van de huid; harde pommade tot glanzing der
cos'misch, de wereld of het heelal betreffend. [haren.
cosmognosie', v. kennis v. d. cosmos.
cosmogonie', v. leer van de wereldschepping.
cosmographie', V. wereldbeschrijving.
cosmologie', V. wereldleer.
cosmolo'gisch, volgens de of van de cosmologie.
cosmopoliet', cosmopolitaan', m. wereldburger; overal
voorkomend dier of gewas.
cosmopolitis'me, o. wereldburgerschap.
cosmora'ma, o. wereldschilderij, soort van panorama.
cos'mos, (Gr.) m. orde; de (geordende) wereld, het heelal.
costaal', tot de ribben behorende, rib-.
cos'ti, (It.) aldaar; zie Ook: a costi.
cos'tonlicht, o. gekleurd seinlicht op schepen.
,

1.

costumeren

ook

coulisse
Z1e
K.
costume'ren, in een costuum steken, i. h. bijzonder: kleden
d.
dracht V. e. bepaald tijdvak.
costumier', (Fr.) m. bewaarder en bezorger v. d. costumes aan de schouwburg.
costumié're, (Fr.) v. kostuumnaaister, dameskleermaakster.
costuum', 1 o. (kleder)dracht, gewaad, pak; ambtskleding,
1

plechtgewaad; toneelkleding voor een bepaalde rol.
(Eng.) v. theemuts; cor'ner, gezellig hoekje (1. e.
kamer).
Cote d'Azur', (Fr.) v. Z. -kust v. Frankrijk, de Riviera.
cote'ren, tekenen, merken (met letters of cijfers) ; noteren.
(aan de Beurs) ; nummeren, pagineren.
cotelet'(te), V. ribbestuk; geroost ribbetje.
coterie', (Fr.) v. zeer intiem kringetje, kliek, bent.
cothur'ne, (Fr.) v. toneelschoen met zeer dikke zolen.
cotillon', (Fr.) m. 1 gezelschapsclans; 2 onderrok.
cotisa'tie, V. aandeelsbepaling; aanslag In de belasting;
bijdrage In de (on)kosten.
cotise'ren, schatten wat ieder zal bijdragen in de onkosten; zijn aandeel bijdragen.
coton', (Fr.) katoen.
cotoye'ren, langs de kust of oever varen; naast iemand
cottage, (hot'tidz,j) (Eng.) V. hut; klein landhuis. [lopen.
cot'tage organ, (Eng.) m. f harmonium.
cot'ton, (Eng.) zie coton.
cotyledo'nen, v. mv. , tweezaadlobblge planten.
couche! (Fr.) stil!;; koest ! lig stil! (tegen hond).
couchée', (Fr.) v. S bed.
couche'ren, doen liggen; te bed liggen; naar bed gaan;
(ook:) nederschrijven, optekenen, te boek stellen.
couchet'té, (Fr.) v. bed (aan boord).
[nabij ontmoeten.
coudoye'ren, in aanraking komen met, in gezelschap, van
couéi'sme, o. stelsel van den Fr. apotheker Coué, volgens
hetwelk de mechanische beinvloeding van het onderbewustzijn leidt tot de genezing van ziekten.
coujonne'ren, zie coïonneren.
couia'ge, (Fr.) v. lekkage; verlies aan vloeistoffen door
uitvloeiing (lnz. bij 't vervoer),
lcoulant', (Fr.) vloeiend; vlot, zonder haperen; gemakkelijk en inschikkelijk in handelszaken.
zcouiant', o. (verschuifbaar) kleinood aan vrouwenhalssnoeren, sluitring, sluitkoordje v. e. paraplu of para coulé', (Fr.) m. sleeppas bij het dansen.
[sol.
couleur', (Fr.) v. kleur, verf; troefkleur; lig. voorwendsel; schijngrond; ~ de pu'ce, vlookleur; — de ro'se,
eig. rozekleur; fig. rozengeur en maneschijn.
coulisse, (Fr.) v. 1 verplaatsbare toneelwand.
co'sy,

coulissier

Z1e
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coupez!

schuifscherm; 2 $ (plaats voor) de niet - officiële fondsenmakelaars aan de beurs te Parijs. [laar.
coulissier', (Fr.) m. niet - officieel aangesteld effectenmakecouloir', (Fr.) m. 1 verbindingsgang; wandelgang; 2 zijgdoek; 3 nauwe, steile bergkloof.
couloir'-stelsel, o. wijze van verkiezing, waarbij elk kiezer
zijn biljet In een afzonderlijk afgeschoten hokje invult.
coulomb', m. fC zekere hoeveelheid electricitelt
1 /ggoo
ampère-uur.
coun'cil, (kaunsl) (Eng.) m.. raad, raadsvergadering.
count', (haunt) (Eng.) m. graaf.
coun'tess, (kaun'tes) (Eng.) v. gravin.
coun'try, (kaun'tri) (Eng.) o. land.
county, (kaun'ti) (Eng.) o. graafschap; district of kanton.
coup, (Fr.) m. slag, stoot, schok, bons, houw, hak, steek,
snede, schot, klap, schop, trap, veeg, worp, greep, trek,
beet, teug enz.; ~ d'archet', r stokvoering; ~ d'éclat',
meesterlijke zet; — de fou'dre, eig. bliksemstraal; jig,
plotselinge razende verliefdheid ; ~ d'état', staatsgreep;
de force, daad van geweld; — de gra'ce, genadeslag;
de hasard', waagstuk; — de main, handgreep; overrompeling ; — de mat'tre, meesterlijke daad, zet, slag,
voortreffelijk schot enz.; — d'oei I', oogopslag; aanblik,
kijkje, snel overzicht; kijk (op zaken) ; — de solely,
zonnesteek; ,.., de théa'tre, toneelkunstgreep, onverwachte wending; — du rol, schot op fazanten gelost
over het hoofd; a — perdu', In het blinde.
coupa'bel, schuldig.
coupe, (Fr.) V. het snijden; snit van kleren; wijde beker,
schaalbeker; schaal; — des cheveux', haarsnijden.
coupé', (Fr.) m. danspas, waarbij de knie gebogen wordt,
buigpas; halve koets; afdeling van een spoorwegrijtuig.
coupe-file, (Fr.) v. kaart of bewijs houdende de vergunning een file (z. d. w.) te doorbreken ten einde zich
rechtstreeks naar de Ingang van het gebouw waarvoor
gewacht wordt, te kunnen begeven.

=

coupe-gorge, (Fr.) 1 m. halsafsnijder; 2 o. moordhol.
cou'pe Jac'ques, V. (is dikwijls in een tumbler vormig

glas) beker met gemengd geprepareerd ijs.
coupe'ren, afsnijden, kortstaarten; afnemen (kaarten), af
verhinderen, voorkomen; de motor van een-troevn,
vliegmachine afzetten of tot stilstand brengen.
coupeur', (Fr.) m. kleermaker, die het snijden of knippen
van de stof tot taak heeft.
coupeu'se, (Fr.) v. knipster in een modemagazijn; (ook:)
haarknipmachine.
coupez' l (Fr.) (bij het kaartspel:) neem af!

Zie
coupleren
Couvert
ook K.
couple'ren, paren, koppelen.
couplet', o. een van de gelijkregelige afdelingen van een
gedicht, inz. van een lied (vgl. stan'ze en stro'phe).
coupon', (Fr.) m.. overgebleven lap, snipper; rentebewijs.
coupu're, (Fr.) v. afsnijding, doorgraving van dijk of kade
ten behoeve van spoorweg of tram, doorvaart; „kapje ",
weglating van delen v. e. opera enz.; stuk of briefje
een onderdeel v. d. waarde v. e. groter bankbiljet or
effect vertegenwoordigende.
cour, (Fr.) v. hof; opwachting bij vorsten; (ook:) binnenplaats; privaat; ~ maken, naar iemands gunst streven;

d'assi'ses, zie assises; — pléniè're, r& volle hofvergadering.
coura'ge, (Fr.) m. moed; ~! moed gevat! moed gehouden!
courageus', moedig, manhaftig.
courant', lopend, gangbaar, geldig; ,^,e schulden, v. mv.
kleine lopende schulden, zonder onderpand; ,,,e waren,
V. mv. licht verkoopbare waren; au — zijn, op de hoogte
of goed ingelicht zijn.
courant', v. nieuwsblad; o. gangbare grove zilvermunt.
eourantier', m. courantdrukker, - uitgever, - schrijver.
courbet'te, (Fr.) v. korte boogsprong V. h. paard.
coureur', (Fr.) autorenner.
ooureu'se, (Fr.) v. soort licht rijtuig.
court, (kaot) (Eng.) o. gerechtshof (in Engeland en
courta'ge, (Fr.) v. makelaarsloon; korting. [Amerika.
courtaud', (Fr.) m. hond (paard) met kort gesneden oren
court d'argent', (Fr.) slecht of niet bij kas. [en staart.
courtier', (Fr.) m. makelaar; tussenpersoon.
courti'ne, (Fr.) v. U rechte middelwal tussen de flanken
van twee bolwerken of bastions van een fort.
courtisane, (Fr.) v. voorname boeleerster.
courtise'ren, uit baatzucht vleien; iemand het hof maken.
courtoisie', (Fr.) v. hoffelijkheid, inz. jegens vrouwen.
courts jours', (Fr.) m. mv. $ kort zicht, korte termijn, spoe(lig verschijnende vervaldag (van wissel).
cousin', (Fr.) m. neef, zoon van iemands oom of tante;
germain', volle neef, broeders- of zusterskind.
cousi'ne, (Fr.) V. nicht.
[toenen stof uit Indié.
couteli'ne, (Fr.) v. soort van blauwe of witte grove kacoûte que co0'te, (Fr.) het koste wat het wil, tot elke

couteus', kostbaar, duur of hoog in prijs.
[prijs.
coutil', (Fr.) m. tijk, beddetijk.
couva'de, (Fr.) v. bij sommige volken heersende gewoonte, dat in plaats van de bevallen vrouw haar echtgenoot
het kraambed houdt. [één persoon.
couvert', (Fr.) o. 1 briefomslag; 2 tafelgereedschap voor

couverture
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cream
(Fr.) V. deksel; omslag.
oouveu'se, (Fr.) V. broedmachine; inrichting om te vroeg
geboren kinderen op te kweken.
covenant, (huv'venent) (Eng.) o. (ver)bond, verband.
coverage, (kuv'vereedsj) (Am.), het gebied dat door een
omroepstation bestreken wordt.
covert coat, (kuv'vt koowt) (Eng.) overjas, stofjas.
cowboy, (Eng.) m. koeherder, veedrijver uit het westen
van Amerika.
cow'-catcher, (Eng.) m,. baanopruimer (aan de locomotief).
cowl, cowling, (Eng.)
kap, bekleding v. e. luchtvaar tuigonderdeel (meestal de motor), dienend voor geleiding v. d. luchtstroming om het luchtvaartuig.
cowry, verengelsing van kauri z. a.
co'xagra, o. heupjicht.
coxarthri'tis, v. ontsteking van het heupgewricht.
coxi'tis, v. ontsteking van de heup.
coyo'te, m. Amerikaanse wolf.
crachat', (Fr.) rn. uitgeworpen speeksel of slijm, fluim.
crache'ren, spuwen, uitwerpen.
crachoir', (Fr.) o. spuwbakje, kwispedoor.
crack, (Eng.) sp. eerste klas renpaard, fietser enz.
oracovien'ne, (Fr.) v. Poolse nationale dans.
cram'be repeti'ta, (Gr.-Lat.) opgewarmde kool d.i. vervelende herhaling. [doen.
cránerie', (Fr.) v. kranigheid van optreden; brans-achtig
craniologie', V. schedelleer.
craniometrie', V. schedelmeting.
crapaud', (Fr.) m. (lett. pad) ; 1 klein, ineengedrongen
mens, gedrocht; 2 (ook:) lage, ronde, dik beklede leuningstoel.
crapu'le, (Fr.) v. gespuis, gepeupel, grauw; liederlijk volk.
crapuleus', gespuisachtig, liederlijk, beestachtig, laag.
craquelé', (Fr.) m. barstig en halfdoorzichtig glazuur.
craqueur', (Fr.) in. windmaker, pochhans, snorker.
crash, (hresj) (Eng.) y ongeval v. e. luchtvaartuig met
veel materiële schade.
cras'sa Miner'va, (Lat.) met plompe kunst, kunsteloos.
crastina'tie, V. het verschuiven tot de volgende dag.
crava'te, (Fr.) V. das, manshalsdoek.
crayon', (Fr.) o. tekenstift, pijpje tekenkrijt; potlood;
griffel; krijttekening; schets, eerste ontwerp.
craze, (hreez) (Eng.) krankzinnigheid, manie.
crazy flying, (hre'ze flai'ing) (Eng.) dollemansvlucht,
kunstvliegen op een dwaze wijze om de lachlust v. d.
toeschouwers op te wekken.
cream, (Eng.) room; --laid, geelachtig geribd (postpapier).
couverture,
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créan'ce, v. vertrouwen, krediet; schuldvordering, uit
schuldeiser. [staande schuld.-créanie',(F.)m
creatie, v. schepping; werk, voortbrengsel; eerste (mees
uitbeelding van een rol.
-terlijk)
creati'ne, V. vleesstof.
creatinis'me, creatis'me, o. de leer, dat de ziel v. elk
mens onmiddellijk door God wordt geschapen.
creatuur', o. schepsel; afhangeling of werktuig van een
grote; verachtelijk of gemeen (vrouws)persoon.
crèche, (Fr.) V. krib; voerbak; kinderbewaarplaats.
cre'dat Judae'us Apel'la, (Lat.) dat gelove ieder ander
[het priesterkoor.
dan Ik.
credens'tafel, V. R.K. dientafeltje voor de kerkgewaden op
credentia'len, V. mv. geloofsbrieven.
crediet', o. (handels)vertrouwen, aanzien.
cre'dit, (Lat.) o. $ tegoed In iemands boekhouding, wat hij
te vorderen heeft (vgl. krediet).
credit' agrico'ie, (Fr.) o. landbouwbank, credietinstelling
tot bevordering van de landbouw.
credite'ren, op iemands credit (creditzijde) boeken; vercrediteur', (Fr.) m. schuldeiser.
[trouwen schenken.
Crédit' fonder', (Fr.) o. grondkredietbank, hypotheekbank.
credo, (Lat.) o. (eig. ik geloof) geloofsbelijdenis.
credo qui'a absur'dum, (Lat.) ik geloof omdat het ongecreduiiteit', v. lichtgelovigheid.
[rijmd is.
cre'dunt, (Lat.) zij hebben te goed.
creek, (Eng.) bocht, baai, Inham, kreek.
créance

creëren, scheppen, voortbrengen; benoemen, aanstellen;
instellen; stichten, oprichten; een rol voor 't eerst
(meesterlijk) uitbeelden.
cremailiè're, (Fr.) v. R cirkelvormige getande staaf voor
de beweging v. e. sluisdeur.
crematie, V. lijkverbranding.
cremato'ri um, (Lat.) o. inrichting tot lijkverbranding.
crème, (Fr.) 1 V. room; dikke, roomachtige soep; het beste
van een zaak, neusje van de zalm; ,.., de men'the, fijne
pepermuntlikeur; r- d'or'ge, tot slijm gekookte gerst;
fouettée', 1 slagroom; 2 af. roomkleurig.
crëmerie', (Fr.) V. melksalon; melk, eieren en kaas.
cremo'na, V. uitmuntende soort Italiaanse viool uit Cremona.
[potas.
cre'mor tarta'ri, (Lat.) cremortart', o. overwijnsteenzure
creneie'ren, kerven, uittanden; met schietgaten voorzien;
aan munten een kartelrand geven.
creoline, V. op carbol gelijkend ontsmettingsmiddel.
Creool', m. Creoolse, V. afstammeling(e) van Europeanen
in de tropen geboren; 2 halfbloed.
22e dr.
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K. erin d'Afrique
creosoot', o. olieachtig en sterk bijtend vocht, uit rook en
koolteer getrokken, bijzonder geschikt om vlees en hout
tegen bederf te hoeden, ook middel tegen tandpijn.
creosote'ren, door bevochtiging of inpersing met creosokft
verduurzamen (hout).
crépé', (Fr.) V. krip, krulfloers;de Chine, Chinees
gestikt zijdekrip.
crêpé', (Fr.) V. rolletje of dotje kunsthaar, dat de dames
gebruiken bij het opmaken van haar kapsel.
creperen, dood gaan, ellendig omkomen.
crepita'tie, V. kraking, tinettering, knappering.
crescen'do, (It.) f toenemend in sterkte van toon.
cresol', o. In koolteer voorkomend bestanddeel.
cre'ta al'ba, (Lat.) wit krijt; ~ ni'gra, zwart krijt.
cretinisme, o. staat, toestand der cretins.
cretin', (Fr.) m. kropmens, die zich, tengevolge van afwijkingen in de schildklier, door zwakheid van geest en
wanstaltigheid van het lichaam onderscheidt (meest in
Zwitserland, Savoye, Piemont).
cretonne, (Fr.) V. sterk, meestal met grote patronen
bedrukt, henneplinnen of katoen.
crève-coeur', (Fr.) m. harteleed, groot verdriet, hartzeer
(ook:) een hoenderras.
creve'ren, bersten, springen, scheuren, kapot (ook =
[dood) gaan.
crevet'te, (Fr.) V. garnaal.
crew, (kroew) (Eng.) v. scheepsvolk, bemanning.
cri, (Fr.) roep; ~ du coeur, innige verzuchting; dernier
~, 't allernieuwste; nieuwste snufje; de — van 't seizoen, het toppunt van wat chic is.
cria, (Papiamento) dienstmeid.
criant', (Fr.) om wraak roepend, hemeltergend, schreeuwend; — vervelend, aartsvervelend.
cribie'ren, (Fr. crible = zeef) vol gaten maken, met kogels doorboren.
cricket, (Eng.) o. Engels slagbalspel.
crick'eten, cricket- spelen.
cri'me, (Fr.) v. misdaad; schande.
crimen, (Lat.) o. misdaad; n elke handeling, waardoor
een ander aan zijn vermogen, zijn lijf, leven of eer benadeeld wordt; — lae'sae majestatis, majesteitsschennis.
criminalist', m. kenner van het strafrecht.
criminaliteit', V. misdadigheid, hoeveelheid begane misdaden.
crimineel', misdadig, lijfstraffelijk; ~ recht, o. strafrecht;
vonnis, o. strafrechterlijk vonnis.
crimine'ren, beschuldigen; inz. vals aanklagen.
erin d'Afri'que, (Fr.) o. plantaardig paardenhaar.

creosoot

crinoline
crops
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erinoli'ne, (Fr.) v. hoepelrok, die oorspronkelijk door erin
of paardenhaar, maar later door veren of baleinen kloko f trechtervormig wijduit gehouden wordt, in 1856 te
Parijs in de mode gekomen.
[denkaar.
ern vegetal', (Fr.) o. plantenvezels als surrogaat voor paar cri'sis, v. keerpunt in een ziekte; beslissende wending van
een zaak; bedenkelijke staat van de omstandigheden.
crispa'tie, V. samenkrimping, krulling, kronkeling.
crispina'de, V. geschenk op eens anders kosten gegeven.
criterium, (Lat.) o. onderscheidingsteken; toets, maatstar ter beslissing van deze of gene zaak.
eriticas'ter, m. onbeduidend recensent, muggenzifter.
criticomanie', V. buitensporige bedilzucht.
eri'ticus, (Lat.) m. kunstrechter, recensent, boekbeoordelaar; (ook:) vitter, hekelaar, bediller.
beoordeling, kunstbeoordeling; kunstrechterschap; beneden ,,,, alle beoordeling onwaard, uitgemaakt slecht.
critiek', cri'tisch, de crisis aanduidend of betreffend;
hachelijk; kunstrechterlijk (zie kritiek).
critise'r'en, beoordelen; vitten, hekelen.
cro'che, (Fr.) v. f achtste noot; double ^., zestiende noot.
croche'ren, haken.
(van Lydi6).
crochet', (Fr.) o. haakje.
Crce'sus, (Lat.) m. schatrijk man (naar een zeer rijk koning
oroisé', (Fr.) gekeperd; zekere wollen en zijden stof.
croise'ren, kruisen, overkruis gaan; elkander , elkander
kruisen.
croissant', (Fr.) m. wassende maan, halvemaan; (ook:)
luxe broodje in halve- maanvorm; — rouge, het Turkse „Rode Kruis ".
croix, (Fr.) kruis;de feu, vereniging van oudstrijders
in Frankr., waarvan alleen zij lid kunnen zijn, die in het
vuur hun onderscheiding verdiend hebben; ~ de
guer're, oorlogskruis (i. d. wereldoorlog 1914-'18 ingesteld) ; — d'honneur, kruis (v. h. Legioen) van eer.
Cro-Magnon, (Fr.) gehucht a. d. Vézère, waar in 1868
twee skeletten gevonden werden uit het diluviale tijdperk.
crom'lech, m. voorhistorisch gedenkteken uit rechtopstaande grote stenen bestaande, die om een nog grotere
steen geplaatst zijn. Komt veel voor in Bretagne.
crooner, (kroe'ne) (Eng.) neuriënd zanger.
croonette, (kroe'net) (Eng.) vrouwelijke c r o o n e r;
critiek", v.

lady-crooner.
crop, (Eng.) oogst.
crops, (Eng.) mv. grote

tabaksvaten in N.- Amerika.

croquant
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croquant', (Fr.) knappend (onder 't eten).
[of tekenen.
croque'ren, tussen de tanden kraken; vluchtig schetsen
cro'quet, (krok'kt) (Eng.) o. hoepel -, bal- en slaghamerspel.

croquet'Je, o. rolvormig pasteitje met knapkorst en met
weke vulling (vlees, garnalen enz.).
croquis', (Fr.) o. vluchtige schets.
cross'-coun'try, (kros' kun'tri) (Eng.) m. hindernis -wed-

loop dwars door het terrein, veldloop.

crossed cheque, (Eng.) $ cheque, waarover twee schuine

lijnen getrokken zijn van linksonder naar rechtsboven,
en die slechts door een bank ter betaling kan worden
aangeboden, welker naam tussen de schuine lijnen
wordt ingevuld. [kroep.
croup, v. besmettelijke ontsteking van het strottenhoofd,
croupa'de, (Fr.) V. luchtsprong (van het paard) met ingetrokken kruis en achterbenen.
croupe, (Fr.) V. kruis van een paard.

croupeus', kroepachtig.
croupier', (Fr.) m. beambte van den speelbankhouder;
kashouder van dobbelaars.
croupon', (Fr.) het beste zoolleer, gesneden uit de rug.
crousta'de, (Fr.) v. warme pastei in knapperende korst.
cro0'te, (Fr.) v. korst; (ook:) paté de foie gras in
een korst opgedaan; (ook:) slechte schilderij.
crown, (krauwn) m. (Eng.) kroon (= 3 gulden).
crown'glass, (Eng.) o. kroonglas; fijnste soort vensterglas, veel voor optische lenzen gebezigd.

croya'bel, geloofbaar.
cru, (Fr.) rauw, ruw, onkies, grofweg, ongezouten.
crucife'ren, v. mv. & kruisbloemigen.
cru'cifix, o. kruisbeeld.
cruditeit', V. rauwheid, onverteerbaarheid; iets onverteerba a rs In de maag; fig. grofheid, ruwheid.
cruising chart (kroe'zing tsjaat) (Eng.)
kruisgrafiek,
grafisch hulpmiddel voor den vliegtuigbestuurder om
hem de verschillende voor de kruisvlucht (kruisvaart)
van belang zijnde gegevens te verschaffen.
crusa'do, m. Portugese en Spaanse munt.
crustaceeën, o. mv. schaaldieren.
crusta'tie, v. omkorsting.
crux, (Lat.) v. 1 kruis; 2
het Zuiderkruis: - critico'rum, een moeilijke plaats voor beoordelaars;
interpre'tum, moeilijke plaats voor uitleggers; ,., medico'rum, een kruis voor dokters.
cryogeen', koudmakend.
[en aluminium bevat.
cryol iet', m. ijssteen, op ijs gelijkend mineraal, dat soda
cryologi'sch, met zeer lage temperaturen werkend.
,

cryophoor

ook K.culbuteur
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cryophoor', v. soort ijsmachine.
cryoscopie', v. methode van vloeistofonderzoek, berustende op de bepaling van het vriespunt.
cryp'ta, crypte, v. krocht of kerk (onder het hoogkoor).
cryptaesthesiee', V. verzamelwoord voor allerlei vormen
v. helderziendheid.
cryp'tisch, verbergend, gezegd v. d. schutkleur v. dieren.
cryp'to-, voorvoegsel, dat geheim, verborgen betekent.
cryp'to-calvinist', m. geheim aanhanger van Calvijn.
cryptoga'men, v. mv. & bedekt bloeiende planten, sporeeryptoga'misch, in geheim huwelijk levend.

cryptographie', v. geheimschrift.

cryptomnesie', v. latent geheugen.

[planten.

cryptoscopie', v. directe waarneming v. iets ruimtelijk
verborgens, helderziendheid.
cryp'ton, o. een in zeer geringe hoeveelheid 1. d. dampkring voorkomend gras (0.0001 %).
Csar, Comité secret d' action revolutionaire, (Fr.) geheime
revolutionnaire vereniging in Frankrijk.
csarda, Hongaarse pusztaherberg.
cssi ko, Hongaarse paardendrijver.
cuadra, (Sp.) blok huizen van 100 m 1. h. vierkant.
cuadri I'Ia, (Sp.) optocht der stierenvechters.
cube'be, V. , een soort peper.
cubi'culum, (Lat.) o. (mv. cubi'cula), kamer, inz. slaap
kamer te huur.
-kamer;—Iocn'du,
cubis'me, o. richting in de schilderkunst, gebaseerd op
de oud - Noord -Fr. gothiek. Stelt alles voor met hoekige,
schonkige (a. h. w. meetkunstige) vormen.
cubist', m. schilder, die het cubisme beoefent.
cubit, Br. Indische lengtemaat, 45,7 cm.
cubitaal', van de elleboog.
cu'bitus, (Lat.) m. elleboog, voorarm; el.
cubs, (Eng.) leerlingpadvinders v. 8-12 jaar.
cu'culus non facit mo'nachum, (Lat.) de kap maakt den
[verven), rode indigo.
monnik niet.
cud'bear, (Eng.) donkerrode verfstof (om wol en zijde te
cui bo'no? (Lat.) tot wiens nut? waartoe is dat goed?
cu'ius regio, e'ius reli'gio, (Lat.) wiens land, diens godsdienst, d.w.z. de onderdanen moeten de godsdienst v.
[d. vorst belijden.
cuisinier', (Fr.) m. kok.
euisiniè're, (Fr.) v. 1 keukenmeid; 2 keukenfornuis.
[werpen.
cui'vre poli', (Fr.) o. gepolijst geel koper.
culbute'ren, buitelen; over den kop gaan; (ook:) overhoop
culbuteur, (Fr.) m. X tuimelaar, motoronderdeel, dat
dient om een heen- en weergaande beweging i. e.
andere richting te leiden.
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cul-de -jatte
cumulatief
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cul-de-jat'te, (Fr.) m. iemand die zijn benen tot dicht
onder de heupen mist; de-lamps, v i g n e t a. h. eind
V. e. hoofdstuk of boek; —de-Paris, opvulsel om damesjaponnen van achter te doen uitstaan; —de-sac,

doodlopende straat.
culinair', wat tot de kookkunst behoort, keuken -.
Cul'linan, (Eng.) m. zeer grote diamant door de voormalige
Transvaalse republiek aan de Engelse kroon geschonken
cu i mi nati e, V. grootste hoogte, doorgang van de sterren
door de meridiaan; ,- -punt, o. hoogste standpunt (van
een ster) ; hoogste graad van macht, aanzien enz.
ouimine'ren, door de meridiaan gaan; de grootste hoogte
of het toppunt bereiken.
cuiot', (Fr.) o. schoteltje onder de smeltkroes i. d. oven.
culot'te, (Fr.) V. korte broek.
cul'pa, (Lat.) V. schuld; ~ la'ta, rl grove schuld; — le'via,
n lichte schuld; — levis'sima, zeer lichte (lichtste)
schuld; In ~, strafbaar; me'a •--, (door) mijn schuld.
culpabiliteit', v. schuldigheid, strafbaarheid.
cuipeus', culpoos', door onachtzaamheid-schuldig; — misdrijf, schuldmisdrijf.
cul'te, (Fr.) v. openbare eredienst; verering.
cuitiva'tor, grondbewerkingsmachine, die dezelfde dienst
doet als de egge.
ouitive'ren, (aan)bouwen, aankweken; beoefenen, beschacui'tus, (Lat.) m. openbare eredienst. [ven.
cultuur', v. veldbouw inz. in Indië; geestelijke volksontwikkeling, beschaving, veredeling van de geest.
cultuur'historisch, van de beschavingsgeschiedenis of
daarop betrekking hebbend.
cum, (Lat.) 1 met: 2 8 graad met lof (gehaald); — anne'xis,
met toe- of bijbehoren; ..,, appertinen'tiis, met toebehoren; ,.., appr obatio'ne, met goedkeuring; ,.., De'o, met
God; — expen'sis, r& met de kosten; — gra'no sa'lis,
(lett. met een korrel zout) met verstand, met oordeel;
niet letterijk zoals het er staat; , -, im'petu, met hevigheid, onstuimig; ,., laude, met lof; ,.... Iibel'lo in angel',o, met een boekje in een hoekje; licen'tia, met
verlof; — privile'gio, met vrijheid, voorrecht; — eeque'lis, rg met de gevolgen daarvan; ~ su'is met de
zijnen; — ve'nia, met verlof. '
cum'metje, o. 8 graad „met lof" gehaald. [voeging.
cumuia'tie, V. ophoping, opeenstapeling, samen -, bijeen cumulatief', opstapelend, aanwassend; — aandeel, o. aandeel, dat recht hebbende op een zeker percent van de
winst, het recht op de uitkering daarvan ook dan blijft
behouden, indien in een bepaald jaar het vastgestelde
,

-

cumuleren
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curb-broker

percentage niet was uit te keren. In volgende jaren
wordt dan vóór alles het achterstallige dividend op deze

aandelen uitbetaald.

cumule'ren, ophopen; verscheiden ambten samen- of bijeenvoegen, te gelijk bekleden en de daaraan verbonden

voordelen trekken.

eu'm u l us, (Lat.) m. stapelwolk.
Cunard-tine, (Kjoenerd-lain) Eng. stoombootmaatschappij
te Liverpool met geregelde diensten op de Veren.
Staten, Canada, de Middell. Zee en Br. Indië.
ouncta'tie, v. het talmen, dralen, toeven.
cuncta'tor, (Lat.) m. draler, talmer.

cuneiform', in de vorm van het Oud -Assyrische spijker
wigvormig. [ en riolen.-schrift,
cunet'te, (Fr.) v. dieper middelste gedeelte in fortgrachten
cup, (Eng.) v. fraaie beker (als prijs bij wedstrijden).
cupaloy, legering v. koper met wat zilver en chroom,
waarvan men een torpedovormige huls, 2 m. 30 lang

heeft gemaakt, waarin een glazen buis. Deze huls,
waarin verschillende gebruiksvoorwerpen v. thans,
zaadkorrels, kunststoffen, weefsels enz. vergezeld V.
verklaringen geschreven met duurzame inkt, is, in
Sept. 1938, 15 m diep begraven o. h. terrein v. d.
Wereldtentoonst. te New-York, teneinde na 5000 jaar
opgegraven te worden en de dan levenden een beeld te
geven v. d. hedendaagse beschaving.
cupelle'ren, goud of zilver toetsen in de kupel of kapel;
louteren, zuiveren.
cuperose -huid, huid met gesprongen aartjes.
cupiditeit', v. begeerlijkheid, hebzucht.
Cupi'do, m. de minnegod, Amor; Cupidootje, o. beeldje
van Cupido; lig. beelderig lief kindje.
c u'ra, (Lat.) v. zorg, voorzorg.
cura'bel, geneeslijk, te genezen.
curaçao', m. likeur uit oranjeschillen.
curan'dus, m. n de (een) onder curatele gestelde persoon.
cura're, o. pijlvergif der Indianen.
curate'Ie, v. bevoogding, het brengen van een meerder
meer in de toestand van minderjarige;-jarigemnof
ambt van curator.
cura'tor, m. toeziener op iemand, die zijn eigen zaken niet
kan beheren; n bezorger, door de rechtbank benoemde
boedelredder; toeziener van een inrichting van hoger
onderwijs. [curatoren.
curato'rium, o. voogdijschap, curatorschap; gezamenlijke
curb'-broker, (Eng.) m. $ makelaar in Amerika, die geen
lid van de beurs is, doch zijn zaken op straat verhandelt.

Zie ook
custos
K.
curb'-market, (Eng.) m. $ straatbeurs, beurs gehouden 1.
d. buurt v. d. beurs te New•York door makelaars, die
geen lid van de beurs zijn.

curb-market

curé', (Fr.) m. pastoor.
cure-dent', (Fr.) m. tandenstoker.

cu're-mari'ne, (Fra.) (sanatorium)kuur aan zee.
cure'ren, genezen, beter maken.
[holten.
curet', v. scherpe lepel tot het uitkrabben van lichaamscurfew, (Eng.) eigl. avondklok, verbod om zich in een
bepaald stadsdeel of buitenshuis op te houden.
curia'Ien, m. mv. ambtenaren v. d. curie.
curie (Roomse), v. hof van den Paus, alle pauselijke
ambtenaren en gerechtshoven in kerkelijke zaken.
curieus', zeldzaam; aardig; merkwaardig.
curio'sa, (Lat.) o. mv. zeldzame, merkwaardige dingen,
voorwerpen.
ouriosita'tis causa, (Lat.) uit nieuwsgierigheid, wegens de
zeldzaamheid. [vreemds.
curiositeit', v. nieuwsgierigheid; merkwaardigheid; iets
curling, (Eng.) o. wintersport van Schotse oorsprong,
waarbij schijven worden geworpen naar een op het ijss
staand en door cirkels omringd paaltje.
Curom = Curaçaose Radio Omroep.
our'renoy, (Eng.) v. 1 omloopmiddel, inz. papieren geld;
2 naam in Australië van lieden die in het land geboren
zijn. [zonder nadenken.
curren'te ca'lamo, (Lat.) met lopende pen, d. i. vlug en
curriculum vitae, (Lat.) o. levensloop.
curry (-powder), (Eng.) kerrie, een O.-Ind. kruiderij.
cursief', schuins, lopend (van drukletters).
cursive'ren, met schuine letter drukken; fig. onderstrepen, onderlijnen.
cuurso'risch, achtereen doorlopend (b.v. lezen); ...e lectuur, v. doorlopend, niet door verklaringen afgebroken
lezing.
cursus, (Lat.) m. loop; leergang, lessenreeks over een
curvatuur', V. kromming. [bepaald vak.
curve, o. kromme lijn.
our'vimeter, m. toestelletje om de lengte van wegen nauw
te meten.
-keurigop(staf)n
Curzon-lijn, v. de in 1919 door de grote mogendheden
voorlopig afgebakende Oostel. grens van Polen.
custard, (Eng.) vla.
custom-house, (Eng.) kantoor van de inkomende rechten.
customs, (Eng.) douane.
cus'tos, (Lat.) m. 1 opzichter, bewaker, koster; 2 steekwoord, eerste woord v. e. volgende bladzijde a. d. voet

cutawayZie;

K.
cynantropie
v. d. vorige geplaatst; 3 f nootje op het eind v. d. balk
ter aanwijzing v. d. eerste noot op de volgende balk.
cutaway', (Eng.) v. jacquet, pandjesjas.
cutch, (Eng.) v. zie cachou.
cuti'ne, v. kurkstof.
cut'ter, (Eng.) m. X snijkop (aan baggermachine).
oyaan', o. blauwzuur.
cyaankali, v. sterk vergif, een verbinding van blauwzuur
met kalium.
cyaanwaterstof, v. blauwzuur, een kleurloze uiterst vergiftige stof.

cyanose, V. 1 kopersulfaat; 2 ]r blauwzucht.
oycadaceeën, cycadeeén, mv. 2. varenpalmen
cyca'dofilices, boomvarens.
cyclamen, o. & Alpenviooltje.
cyc'I isch, 1 tot een c y cl u s behoorende ; 2 op één
cirkelomtrek liggende (van vier of meer punten).
cyclist', m. wielrijder, fietser.
cycloïde, o. lijn afgelegd door een punt van de omtrek
van een rollend rad. radlijn.
cy'clogiro, V. schoepvliegtuig.
cyc'lometer, m. omwentelingsmeter, toestel voor het meten
van de afstand door een wiel afgelegd.
cyclometrie', v. kring -, cirkelmeting.
cyclonaal', in een kring van buiten naar binnen (van
luchtstromingen).

cyclonet'te, (Fr.) v. kleine soort driewielige auto.
cycloon', m. in kringen draaiende wervelstorm.
cycloop', m. reusachtige knecht van Vulcanus, met één
oog in 't midden van het voorhoofd; lig. éénoog; woesteling; cyclo'pische muren, reuzenmuren uit de voortijd.
cyclora'ma, o. rondomzicht: schilderij, die den aanschouwer een gehele horizon, of ook de achtereenvolgende
gebeurtenissen van een zeker tijdvak te zien geeft.
cyclostyle, m. machine tot het vervaardigen van een groot
aantal exemplaren van eenzelfde geschrift. Er wordt
met een klein tandrad geschreven op dun papier, daarna
wordt door de ontstane gaatjes de inkt op andere vellen
papier gedrukt.

cy'clus, m. kring; tijdkring, zeker aantal jaren, na verloop van welke dezelfde verschijnselen weder plaats
hebben; reeks van afzonderlijke stukken, gedichten,
liederen, sagen, verhalen, romans enz., die één geheel
oyc'nea vox, (Lat.) zwanenzang. [vormen.
cylinder, m. zie cilinder.
Gymbaal', cym'bel, V. f de bekkens.
(watervrees.
cynanthro'pie, V. hondswoede, hondsdolheid bij mensen,
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cy'nicus, m. schaamteloos, onverschillig of ongevoelig,
ergdenkend mens, die aan geen deugd gelooft.
cyniek', cy'nisch, honds; onbeschaamd, ongevoelig, vuil.

oynis'me, o. ongevoelig of schaamteloos gedrag.
oynolys'sa, v. hondsdolheid.
cynorex'ie, V. hondshonger, hongerwoede.
cynosure, v. de kleine Beer, poolster; richtsnoer, leidraad.
Cynthia, v. bijnaam van Diana.
cypres', V. & altijd groene naaldboom uit Z.-Europa.
Cyprioot', m. bewoner van het eiland Cyprus.
Cyrii'lische letters, V. mv. grondtypen voor het Russische
letterschrift. In de 9de eeuw door den Slavenapostel
Cyrillus in gebruik genomen.
oys'te, v. gezwel bestaande uit een bindweefselkapsel met
breiigen inhoud.
oysticer'cen, m. mv. blaaswormen in rundvlees, die de
lintworm bij den mens veroorzaken.
cysti'tis, v. blaasontsteking.
oystoscopie', v. inwendige bezichtiging van de blaas door
middel van ingebrachte electrische lampjes met spiegel.
cystotomie', v. blaassnede, tot wegneming van stenen.
Cythe're, v. bijnaam van V e n u s.
cytoioog', m. kenner van de cellenbouw.
oza'ko, m.
s-jako.
[kig bovenstuk.

ozap'ka, v.Uhlanen- of lanciershoofddeksel met vierhoeczar of czaar, m. keizer, titel van de voormalige Russische
keizers en van den Bulgaarsen koning.

czar'das, m. Hongaarse volksdans.
czare'witsch, m. zoon v. een Russischen keizer, grootvorst troonopvolger. [vorstin.
ozarew'na, v. dochter v. een Russischen keizer, groot ozari'na, v. titel der vroegere keizerinnen van Rusland of
der koningin van Bulgarije.
Czech, m. Noord - Slaaf, inz. in Bohemen.

D. als Rom. getalmerk = 500; (Ook:) afkorting van don
en dom, van doctor (Dr.) en Dominus (Ds.).
d. = doublure (zie ald.).
dat.
I datum; 2 datief.
D. A. Z. = Deutsche Algemelne Zeltung.
d. c. = da capo (zie ald.).
d. d. =de dato, zie dato.
ddt, = dedit, z. a.
[Gods genade.
D. G. = De'i gra'tia of De'I gra'tias, dank aan God, door

d. j. u.
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d. J. u. = doctor Ju'ris utrius'que, doctor In de belde
rechten.
D. K. E. = Deutscher Klein Empfanger, Duits radioontvangtoestel, alleen geschikt voor de Duitse zenders.
D. L. H. = Deutsche Luft Hansa, Duitse Luchtvaartmaatschappij.
D. N. B. = Deutsches Nachrichten Bureau, Duits nieuwsbureau. [hoogsten God.
D. O. M. = De'o op'timo ma'ximo, (Lat.) aan den besten,
D. O. O. D = De Olympiade Onder Dictatuur, tentoonstelling v. werken V. schilders en beeldhouwers, die

niet wensten deel te nemen a. d. wedstrijden I. schone

kunsten v. U. Olymp. Spelen te Berlijn (1936).
Dr. = Doctor.
[(ingeschreven).
D. R. P. ang., (D.) Deutsohes Relohspatent angemeldet
Dra = Doctoranda, zij die het recht heeft te promoveren.
Drs. = Doctorandus, hij, die het recht heeft te promoveren.
D. S. C. = Delfts Studenten Corps.
D. S. M. = X Distinguished Service Medal; D. S. O.

X Distinguished Service Order, Eng, militaire onder
-scheidng
voor moed, beleid en trouw.
D. V. = De'o Volen'te, (Lat.) zoo 't God behaagt.

D. V. S. V.. = Delftse Vrouwel. Stud. Ver.

dwt. = pennyweight, gewicht van een penny of 1%/o gram

(voor edele metalen).
daal, m. S 1 steen, kei ; dobbelsteen ; diamant; 2 klap.
da ca'po, (d. c.), (It.) f nog eens, van voren af aan.
d'accord', (Fr.) ééns (van zin), overeenstemmend.
dacoits, (Eng.) georganiseerde roverbenden in Voor- en
Achter - Indië.
dacoity, (Eng.) roverij met geweld door ten minste vijf
man in Engels- Indië.
dactyliotheek', v. kabinet van gesneden ring- of zegelstenen; (ook:) verzameling van afdrukken of afgietsels
daarvan; ring- of juweelkistje.
dacty'lisch, met dactylusversvoeten; van de dactylus.
dactylologie', V. vingerspraak; vingerrekenkunst.
dactylomantie', V. waarzeggerij door toverringen.
dactyloscopie', dactylotypie', V. herkennings- methode door
middel v. vingerafdrukken.
[bestaande (.^ •^ ^-)
dac'ty l us, m. versvoet uit 1 lange en 2 korte syllaben
dadals' me, o. in 1917 opgekomen uiterst moderne op 't eer ste kindergestamel (dada) gegrondveste kunstrichting.
da^da'lisch, kunstig, schrander uitgedacht.
Dae'dal us, m. bouwer van de doolhof op Kreta.
dea'mon, (Gr.) m. geest; kwelgeest, boze geest.
daemo'nisch, door een bozen geest bezeten; duivelachtig;
-

daffodil
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van geheimzinnige werking, van toverachtige (verlei daffodil', m. 1 graflelie der oude Grieken. [dings)kracht.
dag'(ge), V. ponjaard, korte stootdegen.
dago'ba, V. reliquiehouder, een deel v. d. as v. Boeddha
bevattend, die onder een grafheuvel begraven werd;
ook: tempel, daaromheen gebouwd.
Da'gon, m. B nationale afgod der Philistijnen.
daguerr(e)oty'pe, V. lichtbeeld op metalen plaat (naar de
uitvinding van den Fransman Daguerre).
daguerr(e)otypie', v. kunst om lichtbeelden op bereide
metalen platen voort te brengen (zie photographie).
dahablyas, Nijiboot m. driehoekige zeilen.
Dail Ei'reann, (Iers) het parlement van de Ierse Vrijstaat.
Daily News, (deei'li njoews) (Eng.) o. dagelijks nieuws,
daim, (Fr.) m. hertsleer. [nieuws van de dag (krant).
daï'mio, m. adellijke, grootgrondbezitter, vorst in Japan.
Daimo'nion, de innerlijk waarschuwende stem v. Socrates.
dai'ro, m. Japanse opperpriester of paus.
Da' jak (ker), m. inboorling van Borneo.
da'jem, (Hebr.) S eed.
dalai -lama, m. geestelijk opperhoofd in Thibet.
da'lam, (Jay.) m. regentenwoning.
Dalcro'zelessen, V. mv. lessen in rhythmische gymnastiek
en lichaarnsontwlkkeling volgens het systeem van Daldal'les, (Hebr.) m. P armoede. [Groze.
dal'lesdekker, m. P armoedzaaier.
dalma'tica, dalmatiek', V. R.K. wit priesterlijk overkleed,
dat de diaken bij de wijding ontvangt.
Dalmatiner, ook wel tijgerhond, op een bull-terrier geli jkenae zwartgevlekte hond.
del se'gno, (It.) f van het teken af (nl. te herhalen).
daltonise'ren, toepassen van het Dalton- stelsel.
Dalton-stelsel, o. onderwijsstelsel, ontworpen en, voor
het eerst in 1919, toegepast door Helen Pankhurst in
Dalton (N. Am.). Het berust op de zelfwerkzaamheid
der leerlingen. Deze krijgen week- of maandtaken voor
de verschillende in de school onderwezen vakken. Deze
taken worden gedeeltelijk thuis, gedeeltelijk op school,
doch buiten het klassikale verband gemaakt. De leerlingen mogen er ook samen aan werken. Onvoldoend
gemaakte taken worden overgemaakt tot ze goed zijn.
Een leerling, die zijn opgegeven taken goed gemaakt
heeft, gaat naar een hogere klas. Wie ze minder goed
gemaakt heeft, kan één of meer taken achter raken,
hoeft echter nog niet te blijven zitten.
daltonis'me, o. (gedeeltelijke) kleurenblindheid.
da'mar, zie dam'mar.

damasceren
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damasce'ren, vlammig etsen (inz. degens en sabels) ; ijzer of staalwerk met goud of zilver inleggen; met sierfiguren
damasce'ner, van gedamasceerd staal. [doorweven.
damast, o. zijden, wollen of linnen stof, die met sierfiguren is doorweven.
dame d'atour', (Fr.) v. kamerjonkvrouw; — de compagnie',
gezelschapsjuffrouw; ,,, de Ia hal'le, Parijse markt
voor de ontvangst der-vrouw;—deécptin',am
gasten (in een hotel enz.) ; ~ d'honneur', staatsiedame;
du palais', hofdame.
dame-jean'ne, (Fr.) v. grote fles In mandewerk gevat.
damenisa'tie, V. f het zingen v. d. noten op de lettergrepen
da, me, ni, po, tu, ta, be, da i. p. V. do, re, mi enz.
dam'>(m)ar, (Mal.) o. 0.-I. plantenharssoort, die de eigenschap bezit in terpentijn oplosbaar te zijn.
damna'tie, V. verdoemenis; veroordeling.
dam'no, (Port.) o. $ verlies, aftrek.
damno'sa here'ditas, (Lat.) v. schadebrengende erfenis.
dam'num, (Lat.) o. nadeel, schade, verlies; — eemer'gens,
geleden verlies.

Da mocles, (zwaard van), altijd dreigend gevaar.
damoiseau', (Fr.) m. pronker, saletjonker.
Da'mon en Phy'tias, p twee boezemvrienden.
Dana'ër, m. m bewoner van Argos in het oude Griekenland; de .,s, ook: de Grieken 1. d. gedichten v. Homeros_
DanaT'den (het vat der ~) vullen, Danai'denwerk doen„
(een vat met doorboorde bodem vullen) een vergeefse
zware arbeid verrichten.

dancing (daan'sing), (Eng.) m. bet dansen; danslokaal.
dan'dang, (Mal.) m. kookpot van koper, waarop de rijst in
een mandje gaargestoomd wordt.
Dandin', m. hals, sukkel.
[lend bewegen.
dandine'ren, fatterig het lichaam heen en weerschommedan'dy, (Eng.) m. modegek, saletjonker, fatje.
Da'nebrog, v. Deense vlag.
dangereus', gevaarlijk.
dan'no, (It.) m. verlies, schade.
dan'se maca'bre, (Fr.) V. dodendans, voorstelling v. d.
z.g. dodendans inz. aan kerkhofmuren.
danseur', (Fr.) m. danser.
danseu'se, (Fr.) v. danseres.
Dansk Samfund i Holland, Deens Genootschap in Holland.
Daph'ne, (Gr.) v. een door Apollo beminde nymph, die in
een laurierboom veranderd werd.

Darbis'ten, m.. mv. secte, die bet duizendjarig rijk verwacht en de profetieën v. d. bijbel letterlijk opvat, naar
den stichter Darby genoemd.

dardanariaat
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dardanariaat', o. opkoping van waren, inz. koren, koren
(Eng.) lieveling. [woeker.-dar'ling,
dar'sis, v. ontvelling, verlies van de opperhuid.
darts, (Eng.) een werpspel, waarbij met pijltjes naar een
in afdelingen met verschillende waardeaanduiding verdeelde schijf wordt geworpen.
Darwinisme, o. leer van den Eng. geleerde Darwin, dat
alle levende wezens zich trapsgewijze door natuurkeus
tot hun tegenwoordige staat ontwikkeld hebben uit de
Darwinist', m. aanhanger van het D a r w 1 n 1 s m e. [cel.
dash-board, o. instrumentbord, waarop de schakelaars en
meters voor de motorcontrole en navigatie.
da'symeter, m. lucht-dichtheidsmeter.
data, (Lat.) o. mv. (van datum) daadzaken; gegevens;
dagtekeningen.
data'ria, (Lat.) v. pauselijke prebendenkamer.
date'ren, dagtekenen; van zekere datum af gerekend moeten worden.
da'tief, m. 1 aj. gegeven; da'tieve voogd, r& door den
rechter of de ouders benoemde of ingestelde voogd; 2
da'tivus, m. derde naamval. [gram. derde naamval.
datjin, unster of weegstok, door inlanders en vreemde
Oosterlingen gebruikt.
da'to, heden; a ,,,, en de ...,, van de dag van de ondertekening of van de opstelling af.
da'tum, (Lat.) m. (m.v. data), gegeven feit; dagtekening;
— ut re'tro, als aan ommezijde; — ut su'pra, als boven.
daumont', à la ~, (Fr.) met twee span paarden vóór elkaar
en twee voorrijders.
dauphin', (Fr.) m. j titel van den kroonprins van Frankrijk; dauphi'ne, v. zijn gemalin.
Daventry, stad in W. Engeland, van 1925 tot 1935 het
centrale verzendingsstation voor draadloze telegrafie
dauw, m. % soort zebra uit Zuid-Afrika. [in Engeland.
daviaan', m,. naar Davy genoemde veiligheidslamp voor
mijnwerkers.
da'vids of da'vits, m. mv. ijzeren standers aan de zijden
van het achterschip om boten aan te hangen.
davitamon', preparaat, dat de vitaminen (z.d.w.) A en D
bevat.
[het oplossen van raadsels.
Da'vus sum, non Oedipus, (Lat.) ik ben geen meester In
Da'vy's lamp, v. zie daviaan.
dead'-heat, (ded' -biet) (Eng.) m. niet beslissende wedloop,
waarbij de paarden vlak naast elkander aankomen.
dead-lock, (Eng.) slot zonder veer; jig, het dode punt.
deal, the new , (njoe diet), (Eng.) de nieuwe koers In
Amerika.

dealer
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dea'ler (die'le), (Eng.) verkoper, vertegenwoordiger v. e.

handelsartikel.

dear, (Eng.) dierbaar, waard; liefste; ,., Sir, Geachte Heer.
de, (Fr. of Lat.), van, over, omtrent;audi'tu,
(Lat.) v. horen zeggen;bon'ne grë'ce, (Fr.)
vrijwillig, zonder tegenzin; aardig; ,.' but en blanc',
(Fr.) zonder omwegen, zonder zich te bezinnen;
com'modo et incom'modo, (Lat.) omtrent het
voor- en nadeel; ~ con'gruo, (Lat.) naar billijkheid;
dato, v. d. dag v. uitvaardiging af; — di'e in diem,
(Lat.) v. dag tot dag; — fac'to, (Lat.) werkelijk, feite lijk, metterdaad; eigenmachtig, zonder verdere om-

standigheden; — grace, (Fr.) alsjeblieft, ik bid u;
gra'vi cau'sa, (Lat.) om ernstige redenen; — gus'tibus
non est disputan'dum, (Lat.) over de smaak valt niet
te twisten;hodiër'na di'e, (Lat.) v. d. huidige dag ar;
indus'tria, (Lat.) met vlijt, met overleg, met opzet;
~ in'tegro, (Lat.) opnieuw; ~ ju're, (Lat.) van rechtswege; ~ la'tere, (Lat.) van terzijde; — mal en pis',
(Fr.) v. kwaad tot erger; — mor'tuis nil ni'si bene,
(Lat.) v. d. doden moet men niets dan goeds spreken;
~ ni'hili ni'hil, (fit), (Lat.) V. niets komt niets; — non
locan'do, (Lat.) van niet te verhuren; beding non
locan'do, verhuurverbod (in hypotheekacten) ; — no'vo,
(Lat.) opnieuw; ,,, pia'no, (Lat.) met gemak; kort en
goed; — profun'dis, (Lat.) uit de diepten, eén der 7
boetpoalmen, die met die woorden begint; ~ retour',
(Fr.) terug(gekeerd) ; ,,.,, rigueur', (Fr.) vereist, vol
noodzakelijk, voorgeschreven; ~ raison', (Fr.)-strek
(Fr.) van pas, ter stede; te juister tijd; hors raison',
(Fr.) niet v. pas; — te fa'bula narra'tur, (Lat.) gij zijt
de man van deze geschiedenis, dat betreft u; — tem
(Lat.) te rechter tijd; — (of ex) tripo'de dic'tum,-po're,
(Lat.) in orakeltaal, machtspreukig; ~ trop, (Fr.) te
veel, overbodig; •-^ ver'bis ad ver'bera, (Lat.) v. woorden tot slagen; — ver'bo ad verbum, (Lat.) v. woord
tot woord; ~ vi'su (Lat.) van (uit) eigen aanschouwing.
debacla'ge, V. havenruiming.
déba'cle, (Fr.) v. volslagen ineenstorting, ondergang.
debacle'ren, geloste schepen uit de haven brengen, de
deballa'ge, (Fr.) v. uitpakking.
[haven ruimen.
deballe'ren, ontpakken, uitpakken.
deballota'ge, (Fr.) v. afwijzing bij ballotage of stemming.
deballote'ren, bij stemming afwijzen voor een vereniging.
debande'ren, zich verstrooien, uit elkander lopen; ontspannen, slap worden.
debanke'ren, debanque'ren, de speelbank doen springen.

debarcadere
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débarcadè're, (Fr.) v. aanlegplaats ; los- en laadplaats op
débarda'ge, (Fr.) V. lossing, inz. van hout. [spoorwegen.
debarque'ren, landen; ontschepen, lossen.
debarrasse'ren, ontwarren; bevrijden, ontslaan.
debat', o. twistgesprek; openbare gedachtenwisseling over
het voor en tegen.
deba'ter, (dibeei'te) (Eng.) m. In het debat bedreven of In

een debat gewikkeld persoon.

deba'ting club, (dibeei'ting klub) (Eng.) v. genootschap tot
oefening in het debatteren.
debatte'ren, het voor en tegen van een zaak bespreken.
debauché', (Fr.) m. losbol, lichtmis, doorbrenger.
debau'che, (Fr.) V. uitspatting, ongebondenheid.
debauche'ren, lichtmissen, liederlijk leven; verleiden.
debaucheur', (Fr.) m. verleider.
debent', m. $ schuldenaar.
deben'ture, (Eng.) v. schuldbrief, obligatie.
de'bet, (Lat.) (mv. de'bent), hij is schuldig; (zeljst. nw.)
o. schuld, hetgeen betaald moet worden; $ linkerzijde
van 't grootboek.

debiel', zwak, machteloos.
debiet', o. warenafzet, aftrek; verkoop.
debiliteit', v. zwakte, krachteloosheid; verstandszwakte.
debitant', m. warenafzetter, winkelier, verkoper In 't
klein; verkoper van loterijbriefjes voor den collecteur.
debite'ren, $ verkopen; op het debet of de debetzijde
brengen, als schuld boeken; nieuwtjes —, nieuwtjes
verspreiden, uitstrooien.
debiteur', m. $ schuldenaar.
de'bitor, (Lat.) m. debiteur; — ces'sus, n hij wiens schuld
debitrice, V. $ schuldenares. Is overgedragen.
de'bitum, (Lat.) o. schuld.
déblaye'ren, uitgegraven aarde wegruimen.
debloque'ren, ontzetten, de blokkade opheffen; ontblokken (een spoorwegblok). [uitspatten.
déborde'ren, buiten de oevers treden; fig, te ver gaan,
débouché, (Fr.) o. uitweg uit een nauwe pas of engte;
$ afzetgebied, afzetmarkt.
débouche'ren, de verstopping, versperring wegnemen;
ontkurken; uit een engte, een bergpas oprukken.
déboursé', (Fr.) o. voorschot, betaling voor een anders
[rekening.
débourse'ren, voorschieten; uitbetalen.
X ontkoppelen, uit het werk zetten (de
débraye'ren,
krachtoverbrenging van motor op wagenas, bootschroef
enz.).
[overblijfselen.
débris', (Fr.) m. mv. puinhoop, wrak; puin, wrakstukken,
débrou i l leren, ontwarren, in orde brengen, ophelderen.
,
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débusque'ren, uit een voordelige stelling verdrijven (den
vijand) ; de voet lichten, verdringen.
debutant', m. hij, die in het openbaar het eerste proefstuk
V. z. bekwaamheid geeft; beginner, nieuweling.
debute'ren, zijn eerste rol als toneelspeler vervullen;
voor 't eerst optreden in de een of andere hoedanigheid.
debu(u)t', o. aanvang; eerste optreden v. e. toneelspeler,
zanger, redenaar enz.
[republikeinse kalender.
déca'de, v. tiental, inz. tijdperk v. 10 dagen uit de Fr.
decadent', 1 aj. in verval, achteruitgaand, naar zijn ondergang; 2 m. kunstenaar uit de school van gemaniëreerde,
door overbeschaving verfijnde, maar ook verslapte dichters, romanschrijvers of schilders uit een vervaltijdperk.
decadentie, v. verval, achteruitgang.
decagram, o. tien gram.
decalcomanie', het maken van overdrukplaatjes en 't overbrengen daarvan op verschillende voorwerpen.
decalcomanie'plaatje, o. overdrukplaatje.
[enz.
decale'ren, in gewicht afnemen door uitdrogen, lekken
de'caliter, m. tien liter.
deca'lo, (It.) tn. gewichtsafname door indrogen, lekken,
enz., korting op het gewicht bij „zaaiende" zaden.
decaloog', m. de 10 geboden.
decalque'ren, een weerdruk of tegenafdruk maken.
decamero'n(e), v. verhalen van het gebeurde in 10 dagen,
inz. verzameling van 100 verhalen, ± 1350, v. d. Italiaan
decameter, m. tien meter.
[Boccaccio.
decampe'ren, opbreken, aftrekken, zich wegpakken.
decanaat', o. R.K. ambt of gebied van een deken.
decante'ren, een bezonken vloeistof langzaam afgieten.
decapita'tie, V. onthoofding.
decapite'ren, onthoofden.
de'capoden, m. mv. tienpotige schaaldieren.
decarbonisa'tie, V. ontkoling, bevrijding van koolstof.
decarbonise'r en, van koolstof ontdoen, ontkolen.
decastère, v. tien kubieke meter.
decate'ren, decatise'ren, (aan laken of wollen weefsels)
den persglans ontnemen, maar een zachte blijvende
glans geven door stomen op een geperforeerde wals.
Decatis'ten, m. mv. Russ. opstandelingen in 1830, die niet
Nicolaas I maar Constantijn als troonopvolger wensten.
decede'ren, weggaan, wijken; fig, overlijden.
decele'ren, onthullen, openbaren, aan 't licht brengen.
decemviraat', o. m tienmanschap.
decem'vir, (Lat.) m. p tienman.
decennaal', tienjarig, tien jaren durend.
decen'nium, (Lat.) o. tiental jaren.
14
22e dr.
,
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decent', welvoeglijk, gepast, fatsoenlijk; eerbaar,
decentie, V. welvoeglijkheid, zedigheid.
decentralisatie, v. opheffing van de centralisatie, het verlenen van meer zelfstandigheid aan de onderafdelingen
(inz. van een politiek lichaam, staat enz.).
decep'tie, v. teleurstelling, ontgoocheling.
decep'tio vi'sue, (Lat.) gezichtsbedrog.
decerne'ren, toewijzen, toekennen (inz. prijzen, beloningen); m eisen, vorderen (een straf).
deces'sie, V. heengang, het aftreden.
déchar'ge, (Fr.) v. ontlading; kwijting, ontheffing, vrijspreking van schuld; losbranding van vuurmonden;
getuige à —, getuige ter ontlasting (ten gunste van den
beschuldigde).
dechargeren, uit -, afladen, lossen; losbranden, afvuren;
kwijtschelden, ontlasten, ontheffen, kwijten,
dechausse'ren, de voetbekleding afleggen, ontschoeien; een
tand, hem (vóór het uittrekken) v. h. tandvlees
déchéan'ce, (Fr.) v. verval (v. schuld).
[ontbloten.
[heimschrift.
deohiffre'ren, ontcijferen.
déchiffreur', (Fr.) m. ontcijferaar van handschriften, v. gede'ciare, v. een tiende are of 10 vlerk. meter.
de'cibel, eenheid van geluidsintensiteit; bv. 't geluid
V. e. claxon is maximum 95 decibels, v. e. brullende
leeuw 80, V. e. rustige straat 30.
decide'ren, beslissen, uitspraak doen; besluiten; zich ., ,
tot een besluit komen.
decigram, o. een tiende V. e. gram.
de'ciliter, m. een tiende v. e. liter.
decimaal', tiendelig; decima'le breuk, V. tiendelige breuk.
decimaal'teken, o. de punt of komma, In een getal met
tiendelige breuk b.v. de , in 8,13.
deci ma'bel, tiendplichtig.
deci ma'tie, V. vertiending; heffing van tienden, tiendrecht; loting om of doden v. d. tienden man.
decimator universa'lis, (Lat.) m. algemene tiendheffer,
de dood.
déci'me, (Fr.) V. f tiende toon V. d. grondtoon af gerekend, (ook:) tiende gedeelte v. d. franc.
decime'ren, loten om of doden van elken tienden man;
(in 't alg.:) sterk dunnen, aanmerkelijk verminderen (nl.
de bevolking bij pest, cholera enz.).
de'ci meter, m. een tiende meter.
de'cimo, (Sp.) m. 1/10 V. e. Spaanse dollar.
decimool', V. f groep v. 10 noten onderling v. gelijke
waarde ter vervanging v. een kleiner of groter aantal
V. dezelfde waarde dier 10.
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decipië'ren, teleurstellen, misleiden. [de schijn v. h. goede.
deei'pimur spe'cie reo'ti, (Lat.) wij worden bedrogen door
deei'sie, v. beslissing, besluit; rechterlijke uitspraak.

decisief', beslissend, beslist; stellig.
decisoir', m beslissend.
de'cistère, v. een tiende stère = 100 kub. decimeter.
declaman'do, (It.) f op declamerende toon.
declama'tie, v. mondelinge voordracht; (ook :) gezwollen
voordracht, woordenpraal. [hoogdravend redenaar.
declarna'tor, (Lat.) m. kunstmatig voordrager; (ook :)

declamato'rium, (Lat.) o. voordrachtsoefening, kunstmatige

voordracht; vers dat met afwisselende begeleiding van
muziek wordt opgezegd.
declame'ren, mondeling voordragen of „zeggen "; (ook :)
uitvaren, krachtig lostrekken tegen.
declarant', m. verklarende; hij die de rekening doet of
aflegt ; rekenplichtige.
deelara'tie, v. verklaring; opgave; aangifte van koopwaren
aan tolkantoren enz.; bewijs dier aangifte; opgave of
rekening van terug te ontvangen uitgaven voor reis- en
verblijfkosten van ambtenaren enz.; (ook:) liefdesverklaring. [vonnis).
declaratief', 1 aj. verklarend; 2 o. overwegingen (v. een
deelaratoi r', o. geneeskundige verklaring.
declar e'ren, verklaren, betuigen; waren of goederen bij
het kantoor aangeven; in rekening brengen op een declaratie voor dienstreizen enz.; zich —, zijn liefde verklaren.
déclassé', (Fr.) m. aan lager wal geraakt Individu.
declinatie, V. afwijking, inz. van de magneetnaald; woord
spraakkunst) ; fig. afwijzing van een-buign(de
verzoek; het in minachting brengen.
decl i ne'ren, van de hand wijzen; een woord verbuigen;
fig. in minachting brengen, verkleinen.
decoct', decoc'tum, (Lat.) o. afkooksel (inz. van kruiden),
decoc'tie, v. afkoking. [kruidendrank
decolla'tie, v. onthaizing, onthoofding.
decolle'ren, onthalzen, onthoofden.
decolleté', (Fr.) o. uitsnijding aan damesjapon, die het
[gen (van dames)
hals- en borstgedeelte bloot laat.
decollete'ren (zich), hals en buste gedeeltelijk bloot dra
ontkleuren; verschieten, verbleken.
-decolr'n,
decompone'ren, uit elkander nemen, de bestanddelen vaneenscheiden, ontleden.
decomponi'bel, ontleedbaar, ontbindbaar.
decornposi'tie, v. scheiding, oplossing, ontbinding. [ring.
décomp'te, (Fr.) v. $ korting, aftrek v. e. rekening, minde,
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decompte'ren, $ aftrekken, korten, in mindering brengen.
deconcerte'ren, verlegen maken, van zijn stuk brengen;
(een voornemen) verijdelen; dwarsbomen.
déconfitu're, (Fr.) v. volkomen nederlaag; (volslagen) onvermogen om te betalen.

decontenance'ren, in de war brengen, verlegen maken.
decorateur', m. versierder, sierkunstenaar.
decora'tie, v. versiering, de decors; ordeteken, ereteken,
ridderorde. [versiering.
decoratief', 1 af. versierend, tot sieraad dienende; 2 V.
decore'ren, versieren; een ridderorde verlenen.
décors', (Fr.) o. env. toneelversiering, schermen enz.
decortice'ren, ontvezelen (van de stengels).
deco'rum, (Lat.) o. het vormelijk welvoeglijke in de beschaafde omgang; fatsoen.
decoupe'ren, in stukken snijden; getand maken; voor
-snijdeva
wildbraad (aan tafel).
décourageant', (Fr.) ontmoedigend.
decourage'ren, ontmoedigen.
décousu', (Fr.) onsamenhangend.
découver'te, (Fr.) v. ontdekking.
decouvre'ren, ontdekken, openbaren.
[liezen.
decredite'ren, achting, vertrouwen of krediet doen verdecreet, o. besluit, rechts- of raadsbesluit; verordening.
decrement', o. het afnemen, verval.
decrepiditeit', V. afgeleefdheid, ouderdomszwakte.
decrepita'tie, v. tinettering van sommige zouten op het vuur.
decrepite'ren, knetteren, met een pof uiteenspringen (als
keukenzout op het vuur) ; het met knetterend geluid gepaard gaand verlies van water door zouten bij verhitting.
décrépitu'de, (Fr.) v. afgeleefdheid; bouwvalligheid, verval.
decrepitus', (Lat.) m. afgeleefde, door ouderdom verzwakte.
decrescendo, (It.) f afnemend, allengs van de sterke
tot de zachte toon overgaand.
decrescen'tie, v. afneming, vermindering.
decreta'len, V. mv. verzameling van pauselijke wetten en
besluiten.
decrete'ren, gerechtelijk besluiten, vaststellen; bevelen.
decretist', m. leraar in het kerkrecht.
decrotte'ren, reinigen, schoonmaken, poetsen.
decruste'ren, ontkorsten, ontschorsen, afschillen.
decu'bitus, m. het doorliggen van zieken.
decuple'ren, vertienvoudigen, tienmaal nemen.
decu'plum, o. tienvoud.
decu'rie, V. afdeling van tien.
decussa'tie, D. doorkruising, kruiswijze plaatsing.
decussa'tim, kruiswijze.
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dedaigne'ren, versmaden, beneden zich achten, minachten.

dedaigneus, smadelijk, minachtend.
dédain', (Fr.) o. minachting; met een air de ~, minachtend, uit de hoogte.
deda'iisch, zie daadaiisch.
dedica'tie, v. opdracht van een boek, gedicht enz.
de'dit, (Lat.) (afgekort ddt), hij heeft gegeven of betaald.
dedommage'ren, schadeloos stellen.
dedoubie'ren, met de helft verminderen, halveren.
deduce'ren, afleiden; verklaren, openleggen.
deduc'tie, v. aftrekking, aftrek van een som; afleiding uit.
het algemeen geldende tot het bijzondere.
deductief', het een uit het ander afleidend, van het algemene uitgaande.
deer'-hound, (Eng.) m.
Schotse windhond.
defaeca'tie, v. ontlasting.
defai I lant', m. yv niet verschenen of niet opgekomen partij.
defaille'ren, in gebreke blijven te verschijnen, de gestelde termijn verzuimen; (Ook:) bezwijmen.
défai'te, (Fr.) v. nederlaag.
défaitis'me, (Fr.) o. het streven naar vrede tot elke prijs,
ook ten koste van de nederlaag.
défaitis'te, (Fr.) m. aanhanger van het défaitisme.
défaitis'tisch, van het défaitisme, het défaitisme predikend
of bevorderend.
defaica'tie, V. afmaaiing; het voorai korten, het aftrekken
(van de som), korting.
défaut', (Fr.) m. gebrek; het niet verschijnen voor 't gerecht; vandaar: een vonnis bij —, bij verstek; avoir les,
~s de see qualités, zijn goede hoedanigheden overdrijven.
défaveur', (Fr.) V. ongunst, ongenade; geringe prijs.
defavora'bel, ongunstig.
defect', 1 aj. onvolledig, onvoltallig; beschadigd, stuk; 2
o. gebrek, feil, mangel, tekort.
defectief', gebrekkig, onvolledig, beschadigd; niet alle
tijden of vormen hebbend (van werkwoorden).
defectueus', gebrekkig.
defende'ren, verdedigen.
defensie, v. verdediging, verweer; tegenweer.
defensief', aj. verdedigenderwijs; verdedigend; defensievee
allian'tie, v. verbond van wederzijdse verdediging.
defensief', o. X verdediging, verdedigende houding.
defensiona'Ien, o. rnv.
middelen van verdediging of
defen'sor, (Lat.) m. verdediger. (verweer).
deferent', m. aangever, aanbrenger; afvorderaar v. e. eed.
deferen'tie, v. welwillende inschikkelijkheid uit achting en
ontzag; eerbied; uit — voor, uit eerbied voor.
,
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defere'ren, aanbrengen, aangeven; een eed afleggen; de
voorrang toekennen; ter wille zijn.
defer'red, (Eng.) uitgesteld (van aandelen).
défi', (Fr.) o. uitdaging, tarting; wantrouwen.
défian'ce, (Fr.) V. mistrouwen, wantrouwen.
deficien'do, (It.) f afnemend.

deficiënt', ontbrekend.
deficiëntie, V. gebrek, ontstentenis.
de'ficit, o. $ tekort (bv. op een rekening), nadelig slot.
defiëren, wantrouwen; tarten, uitdagen, het hoofd bieden.
defigura'tie, V. misvorming.
[mars.
defigure'ren, misvormen.
défilé', (Fr.) o. 1 engte, terreinvernauwing; 2 X voorbij
voorbijmarcheren (inz. als eerbetoon).
-defil'rn,
defin ië'ren, nauwkeurig bepalen, omschrijven.
defini'tie, v. juiste bepaling, omschrijving.
definitief', afdoend, beslissend; voorgoed, uiteindelijk,
voor vast; eind -; — tractaat, o. slotverdrag.
definiti'vum, (Lat.) o. voorgoed geldende bepaling, blijvende toestand.
defini'tor, m. R.K. raadsman van den pater provinciaal
(algemene overste) bij de bedelorden.
deflagra'tie, v. het uitbranden, reinigen door het vuur.
deflagra'tor, m. electrisch toestel voor 't smelten van
metalen.
defla'tie, V. $ 1 vermindering van de hoeveelheid in omloop
zijnd papieren geld, verhoging v. d. koopkracht v. h.
geld; 2 door de wind veroorzaakte erosie.
deflecte'ren, afwenden; afwijken, inz. van lichtstralen.
deflector, m. kap boven op schoorsteen of ventilatorbuis
die onder de invloed van de wind een omhoogzuigende
werking uitoefent.
deflex'ie, V. afwijking, inz. van lichtstralen.
deflora'tie, V. ontering, verkrachting; ontmaagding.
deflore'ren, onteren, verkrachten; ontmaagden.
deform', wanstaltig, misvormd.
deforme'ren, misvormen, mismaken, verminken.
defraudant', rn. belastingontduiker, smokkelaar.
[land.
defrauda'tie, V. bedrieglijke ontduiking ten nadele van 't
defraude'ren, het land te kort doen door de in- of uitgaande rechten te ontduiken.
[buur).
dëfrayement', (Fr.) o. (onkosten)vergoeding (voor huis
iemands vertering, reiskosten enz. betalen,-defray'n,
hem schadeloos houden, de kosten vergoeden.
defriche'ren, ontginnen, braakland bebouwbaar maken.
def'terdar, m. minister van financiën in Turkije.
defunc'tus, (Lat.) m. defunc'ta, V. afgestorvene, overlede,
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ne, ,.' adhuc' Io'quitur, nog steeds spreekt de gestorvene
[tot ons.
degage'ren, vrij- of losmaken, ontslaan.
degante'r een (zich), de handschoenen uittrekken.
degarne'ren, het boordsel, belegsel of versiersel afnemen;
het huisraad wegnemen; X (een vesting) van bezetting,
geschut enz. ontbloten.
degeneratie, V. ontaarding; verbastering.
degenere'ren, ontaarden; verbasteren.
deglut(in)e'ren, doorslikken.
dégoot', (Ir.) in. walging, afkeer, tegenzin.
dégoutant', (Fr.) walglijk, afkeerwekkend; onuitstaanbaar.
dégouté', (Fr.) m. iemand, die oververzadigd is, er genoeg van heeft.
degoute'ren, tegenzin of afkeer inboezemen; doen walgen_
degrada'tie, V. verlaging, ontneming van een rang; (ook:)
vernieling, schade.
degrade'ren, verlagen, van ambt of rang ontzetten; schade
toebrengen.
degraisse'ren, ontvetten; afschuimen.
degres'sie, V. vermindering, afneming, afname.
degressief', afnemend.
deguise'ren, vermommen, verbloemen.
degusta'tie, V. het proeven.
deguste'ren, proeven.
dehors', (Fr.) o. mv. buitenzijde; uiterlijke schijn.
dehorta'tie, v. ontrading, afrading.
dehydrogena'sen, waterstofafsplitsende enzymen (z.d.w.).
deicer, (Eng.) X ijsbestrijder, ijsbreker, breekstrook.
deïfice'ren, vergoden. [titels).
De'i gra'tia, (Lat.) door Gods genade (vóór vorstelijke
deisme, o. geloof aan het bestaan van een God zonder
openbaring te erkennen.
deist', m. aanhanger van 't deïsme.
deiteit', v. goddelijkheid, godheid.
dejec'tie, v. uitstoting, verstoting; stoelgang.
déjeuner', déjeuné', (Fr.) o. ontbijt; ~ à Ia fourchet'te,
vorkontbijt, warm ontbijt; — dtnatoi're, (liever:) d.-diner,
middagontbijt, dat 1. p. v. het middagmaal moet komen.
dejeune're n, ontbijten. [tekend.
del., afk. van delineea'vit, (Lat.) = hij (zij) heeft het ge
havenen, ontredderen, onbruikbaar maken. -delabr'n,
delacta'tie, v. het spenen. [stel, termijn.
délai', (Fr.) o. uitstel, verwijl; termijn; — de grace, uit délassement', o. (Fr.) verpozing, ontspanning; zie ooI
divertissement.
dela'tie, v. 1 aanbrenging, heimelijke aanklacht, verklikking; 2 opdracht (v. d. eed).
,

,
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dela'tor, (Lat.) m. aanbrenger, verklikker.
del cre'dere, op trouw en geloof; $ borgtocht bij verkoop
van goederen, bij wisselzaken.
delcredere-provisie, v. $ provisie die een makelaar voor
het zich garant stellen voor een handelaar tegenover een
ander handelaar ontvangt

de'le, (Lat.) delg uit.
delea'tur, (Lat.) men delge uit, men neme weg (nl. letters
en woorden op drukproeven bij verkorting dr.).
delectan'do pariter'que monen'do, (Lat.) door te gelijk
vermaak en lering te verschaffen.
delecta'tie, V. verlustiging, uitspanning, genot.
delecte'ren, verlustigen, doen genieten.
delegaat' of gedelegeerde, m. afgevaardigde.
delega'tie, v. afvaardiging; overdracht (van geld of bevoegdheid) ; overdraging van een schuld.
delege'ren, afvaardigen; overdragen (geld) ; overwijzen
(bv. een recht, een schuld).
de'leman, m. tweewielig huurrijtuigje in Ned. Indié.
delen'da Carthago, (Lat.) „Carthago moet verwoest worden" (woorden waarmee Cato al zijn redevoeringen
sloot) ; (oneig.:) zaak waarop men steeds terugkomt.
deleniment', o. verzachtingsmiddel; vertederende liefkodelete'risch, dodend, vergiftigend, verwoestend.
[zing.
de'li, F afk. voor delicieus.
deliberan'dum; ad — nemen, in overweging nemen.
deliberatie,

V.

beraadslaging, beraad, overweging.

delibera'to, (It.) f beraden, flink, beslist.
delibere'ren, beraadslagen.
delicaat', teder, fijn; welsmakend; wekelijk; kies; (ook :)
netelig, moeilijk, hachelijk.
delica'to, (It.) f teder, zacht.
delicates'se, V. tederheid; kiesheid; lekkernij.
delicatez'za, (It.) V. tederheid, fijnheid.
de l i'ce, v. geneugte, genot, wellust; uitgezochte lekkernij.
deli'ciae ge'neris huma'n i, (Lat.) lieveling van het mens dom (bijnaam van Keizer Titus).
,

delicieus', kostelijk, overheerlijk, zeer lekker; bekoorlijk.
delict' of delic'tum, (Lat.) o. m strafbaar feit; — conti nua'tum, voortgezet misdrijf_; — conti'nuum, voortdurend
deliga'tie, V. verbinding. [misdrijf.
delimita'tie, V. afbakening, grensbepaling.
delimite'ren, afgrenzen, de grenzen bepalen.
delinea'tie, V. schets, plan, (grond)tekening.
delinea'vit, (Lat.) (afk. del.) hij (zij) heeft het getekend.
delinquent', m. dader, schuldige; overtreder, misdadiger;
F boosdoener, arme zondaar.
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deliquescent', overvloeiend, wegsmeltend.
delire'ren, ijlen, raaskallen.
deli'rium, (Lat.) o. waanzin, geestverwarring; ~ febri'le,
bet ijlen bij koorts; — tre'mens, waanzin ten gevolge
v. overmatig alcoholgebruik.
délivran'ce, (Fr.) v. bevrijding, verlossing.
dellivre'ren, bevrijden, verlossen.
deloe'ang-papier, v. d. bast v. jonge deloeangboompjea
vervaardigd lichtgrijs papier, oude Javaanse handschriften zijn veelal op geschreven.
délogement', (Fr.) o. ontruiming.

deloge'ren, verdrijven, verjagen; verhuizen.
deloyaal', oneerlijk; woordbreukig, trouweloos, ontrouw_
deloyaliteit', v. oneerlijkheid, ontrouw.
del'phisch, orakelachtig, in raadselachtige taal uitgedrukt.
delta, (Gr.) v. Griekse D, eiland(en) aan de mond van een
rivier, die met 2 of meer armen in zee valt.
del'tametaal, o. roestvrij en zeer taai mengsel van koper,
deltavormig, driehoekig. [zink, ijzer, lood en mangaan.
delude'ren, bespotten; bedotten, voor de gek houden.
delu'sie, v. bespotting; bedotting, misleiding.
demagnetise'ren, het teveel aan m a g n e t 1 s c h f 1 u 1 d e
wegnemen.
demagogie', v. volksleiding; het streven naar heerschappij
door op de lagere hartstochten speculerende volksverleiding.
demago'gisch, volksleidend; volksverleidend; volgens de
beginselen der d e m a g o g 1 e.
demagoog', m. volksmenner; (ook:) opruier.
demanche'ren, de steel or het hecht afdoen; overgrijpen
demanda'tie, V. opdracht, last. [bij het vioolspelen.
demande'ren, toevertrouwen; (ook:) vragen.
demang', (Mal.) m. districtshoofd.
demantele'ren, < ontmantelen, een vesting slechten.
demarca'tie, v. afbakening; ,–'-lijn, v. grenslijn, scheidslinie ; ~troepen, m. mv. grenstroepen.
démar'che, (Fr.) v. gang; stap, poging; ~s maken, stappen
doen, pogingen aanwenden.
demarreren, een motor aanzetten.
demarreur', (Fr.) aanzetten, inrichting voor of hulpmiddel
bij het op gang brengen v. e. motor.
démasqué', (Fr.) o. het afdoen der maskers op een gemasdemasque'ren, ontmaskeren. [kerd bal.
dematerialisa'tie, ontstoffelijking, het zich weer oplossen
v. e. gematerialiseerde vorm.
démélé', (Fr.) o. kleine onenigheid, kibbelpartij, haspe[larij.
dem.êle'ren, ontwarren, ophelderen.
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demembre'ren, de delen van een lichaam vaneenscheiden,
vaneenscheuren; verbrokkelen.
demenage'ren, verhuizen.
démen'ce, v. (Fr.) krankzinnigheid.
demene'ren (zich), wilde gebaren maken, heftig te keer
dement', niet wel bij het hoofd. [gaan.

dementeren, logenstraffen, tegenspreken.
démenti', (Fr.) o. logenstraffing; Iemand een — geven,
iemands bewering logenstraffen.
dementia pras'cox, (Lat.) v. vroegtijdige dementie of zwak
(Lat.) v. het kinds zijn. [zinnigheid.-demn'tiasI,
dementie, v. zie démence.
demeuble'ren, het huisraad wegnemen, ontruimen.
demi', (Fr.) half; a , ten halve; ..—'fortu'ne, v. rijtuig
met één paard, eenspan; r- mondaine, v. schijnbaar tot
de gegoede stand behorende lichte vrouw; ...,-mon'de,
m. schijnbaar fatsoenlijke stand, die het met eerbaarheid
en goede zeden niet nauw neemt; .---reiiëf', o. half verheven werk; ~~rond, m. halve cirkel, halfrond; —salson', m. zomeroverjas; ,...-sec, enigszins sec (van wijn),
zie sec; —tein'te, v. halfschaduw (bij plaatsnijders) ;
middelkleur, halve tint (bij schilders) ; ~tour, m. halve
wending, halt links of half rechts; — volte, v. halve
zwenking.
demijohn, (dem'midzjon), (Eng.) V. mandefles.
demissie, V. afdanking, ontslag.
demissionnair', aftredend, zijn ontslag genomen hebbend.
demiurg', m. wereldbouwmeester, god, die de wereld geordend maar de stof niet geschapen heeft; volksleider.
demmo, (N.I.) motor -sado.
demobiiisa'tie, V. X terugbrenging van leger en vloot
op vredessterkte.
[vredessterkte.
terugbrengen van leger en vloot op de
demobilise'ren,
democraat, m. aanhanger van de volksregering, volks
-vriend,ma.
democratie', V. volksregering, heerschappij des volks.
democra'tisch, de volksregering goedgezind, daartoe behorend of daarvoor berekend.
democriet', m. iemand die de wereld van haar lachwekkende zijde beschouwt, (zbb genoemd naar den om alles
lachende Grieksen wijsgeer Democritus).
demografie', v. statistische volksbeschrijving, gegevens
betreffende geboorte, sterfte, huwelijk enz.; leer v. d.
opbouw en samenstelling der bevolking.
demoisel'le, (Fr.) v. juffrouw, jongedochter.
demole'ren, slechten, slopen, afbreken.
demoli'tie, V. slechting, sloping, omverwerping.
-
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de'mon, m. geest; boze geest, duivel.
demonetisa'tie, v. het buiten - omloop-brengen, buitenkoers-stellen van munten of papiergeld.
demo'nisch, duivels, duivelachtig.
demonomanie', v. een vorm van godsdienstwaanzin, waar bij de zieke meent door den duivel of boze geesten be
demonis'me, o. geloof aan demons, duivels. [zetgin te zijn.
demonstrant', m. betoger, deelnemer aan een demonstratie.
[toging.
demonstratie, v. bewijs, betoog; dreigende houding; be
demonstratief', aanwijzend; bewijzend; (ook:)

met ver-

toon zijn gevoelens aan de dag leggend, aanstellerig,
druk doend.
demonstre'ren, betogen, voor ogen leggen; bewijzen.
demonte'ren, uit de zadel lichten; X onbruikbaar maken;
X uit elkander nemen (machine), onttakelen.
demopolitiek, V. zij bestudeert de georganiseerde mensenmassa volgens ras, spraak, karakteraanleg en godsdienst.
modemoralisatie, V. zedenverbastering, zedenbederf;
rele of algehele ontmoediging, waardoor de discipline
vernietigd wordt.
de modemoralise'ren, het zedelijk gevoel afstompen;
rele moed ontnemen, de discipline vernietigen.
de'mos, (Gr.) m. het volk.
demo'tisch schrift, o. volksschrift, het gewone Egyptische
demove'ren, wegruimen; afzetten. [letterschrift.
dena'rius, (La'..) m. Rom. zilvermunt.
denationalise' ren, de volksaard ontnemen.
denaturalise'ren, (iemand) het burgerrecht onttrekken.
denature'ren, ontaarden, verbasteren; onbruikbaar, ongenietbaar maken.
dena'tus, 1 aj. gestorven; 2 m. gestorvene.
dendriet', o. op denneboom gelijkend kristal.
dendrie'ten, m. mv. stukken kalksteen met op boomen of
bladeren gelijkende afdrukken, ontstaan door afscheiding
van metaaloxyden.
dendrographie', dendrologie', v. leer van de houtgewassen,
boomkunde.
dendroliet', m. versteende boomstam.
den'drometer, m. boommeter.
denega'tie, v. loochening, ontkenning.
denege'reen, loochenen, ontkennen.
den -deug, (Mal.) v. in de zon gedroogd vlees.
den'guekoorts, v. T knokkelkoorts (tropische ziekte).
denier', (Fr.) m. penning, kleine oud -Fr. munt.
denigra'tie, v. zwartinaking, belastering.
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den ig re'ren, zwartmaken, bekladden.
denomina'tie, V. het noemen of aanduiden door een gepaste naam; benaming, naam.
denominatief', 1 aj. van een nomen of naamwoord afgeleid; 2 van een nomen of naamwoord afgeleid werkwoord
(bijv. huizen van huis, blauwen van blauw).
denomine'ren, bij name noemen (inz. in een acte, vonnis
[enz.).
denonce'ren, = denunciëren (zie aid.).
denouement', o. ontknooping.
den'si meter, m. dichtheidsmeter van vloeistoffen.
densiteit', v. dichtheid, vastheid.
dentaal'-letters, v. mv. tandletters (d en t).
dent'agra, o. tandpijn, tandjicht.
dentel'le, (Fr.) v. kant.
den'te I u'p us, cor'n u tau'rus petit, (Lat.) de wolf grijpt
met de tanden, de stier met de horens aan, d. 1. ieder
verdedigt zich, zoo goed hij kan.
dentelu're, (Fr.) V. uitgetand werk.
dentifrice, (Fr.) o. Landmiddel, tandpoeder.
dentist', m. tandmeester, tandarts.
denti'tie, v. het tanden krijgen.
dentuur', v. gebit; toestand der tanden.
denuda'tie, V. ontbloting, blootlegging.
denunciant', m. aangever, aanbrenger (bij 't gerecht).
denunciatie, V. aangifte, aanzegging, kennisgeving, ver
-klierj.
den uncië'ren, bij het gerecht aangeven, aanbrengen.
De'o dica'tus, (Lat.) Gode gewijd; — faven'te, met Gods
gunst; ,,, gra'tias, God zij dank; ,,, igno'to, aan den
onbekenden God (gewijd); ~ Juvan'te, met Gods hulp;
,,. volen'te, met Gods wil.
[men.
deodorans, o. middel om onaangename geuren weg te nede omnibus aliquid', de to'to nihil, (Lat.) van alles iets.
depaq uete'ren, uitpakken. [van het geheel niets.
departement', o ambts- of werkkring; fig, terrein, gebied;
naam v. d. verschillende afdelingen v. staatszaken,
onder de ministers verdeeld, zoals
van defensie, van
Justitie, enz.; landsafdeling, gewest; afdeling v. e.
maatschappij, bv. van 't Nut van 't Algemeen.
departementaal', wat de d e p a r t e m e n t e n betreft.
departi'tie, v. verdeling.
depasse'ren, voorbijgaan, te boven gaan; overschrijden,
te buiten gaan (bv. zijn orders).
dépo'che, (Fr.) v. brief, spoedboodschap; ambtsbericht;
telegraphisch bericht, telegram.
deppêche'ren, (snel) toezenden; bespoedigen.
depecula'tie, V. kasdiefstal.
,r

dépendance

221

depot

dépendan'ce, (Fr.) V. bijgebouw bij een hotel; bijzaak,

onderhorigheid.

depende'ren, afhangen, afhankelijk zijn.
dependent', afhankelijk.
dependen'tie, v. afhankelijkheid.
dépen'se, (Fr.) V. uitgave (inz. nodeloze), vertering.
depense'ren, uitgeven, verteren; verkwisten.
depeuple'r en, ontvolken.
depila'tie, v. ontharing; kaalheid.
dépit', (Fr.) o. spijt, wrevel, wrok.
,

deplace'ren, verplaatsen; misplaatsen; verdrijven; afzet-

ten, uit zijn betrekking ontslaan.

déplaisir', (Fr.) o. misnoegen, verdriet.
deplanta'tie, V. verplanting, verzetting.
deplante'ren, verplanten, verzetten.
deplora'bel, betreurenswaardig, jammerlijk.
depiore'ren, betreuren, bejammeren.
deploye'ren, ontplooien, ontvouwen, uitslaan; fig. aan
de dag leggen;in geopende orde ontwikkelen.
deponent', rn. In-bewaring- gever; rt getuige.
depone'ren, nederleggen, afgeven, in bewaring geven; ter

zijde leggen; n verklaring afleggen, getuigen.

depopula'tie, v. ontvolking; afneming van ae bevolking.
déport', (Fr.) o. $ verschil in effectenroers bij tljclsaffaires,
als de koers Inmiddels lager Is geworden; vgl. report.
deportatie, v. verbanning naar een strafkolonie.
deporte'ren, verbannen, naar een bepaald oord als ballings-

plaats brengen.

depositair', deposita'ris, m. bewaarder, bewaarnemer.
deposant', m. $ iem. die een depositorekening bij een
bank heeft.
depositeur', m. hij die iets in bewaring geeft.
depositie, v. afzetting, nederlegging ter bewaring; n getuigenis, getuigenverklaring.
deposito, o. $ bewaargeving tegen rente; storting; belegd
geld; ~-bank, v. bank, die kapitalen tegen matige interesten in bewaring neemt.
depositor, m. zie depositeur.
depo'situm, (Lat.) o. (mv. depo'sita), bewaargeving; het in
bewaring aanvertrouwde goed.
depossede'ren, uit het bezit stoten.
depot', o. ter bewaring gegeven goed; bewaarplaats,
stapelplaats van koopmansgoederen; magazijn, opslagwinkel, afzetfiliaal; plaats voor de uitrusting en africhting der aanvullingsmanschappen ; aanvullingsmagazijn van krijgsbehoeften enz.; (ook:) bezinksel, afzetsel
In vochten.
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depót'houder, m. verkoper uit een hem toevertrouwde
warenvoorraad voor rekening van den eigenaar.
depouilie'ren, 1 beroven, plunderen; 2 (stemmen) op-

nemen, uitzoeken.

deprava'tie, V. bederf; verdorvenheid.
depreca'tie, V. afbidding; verwensing,

vloek.

deprecia'tie, V. waardeverlaging; waardevermindering (van
munten of geld in het algemeen) ; afkammende oordeel velling; geringschatting.
depreciëren, te laag schatten, in waarde doen dalen.
depr ehende'ren, betrappen, aanhouden.
deprehen'sie, V. betrapping, aanhouding.
depres'sie, V. onderdrukking, nederdrukking; gedruktheid ; afplatting, inzinking; laagland beneden de zeespiegel; daling van de barometer, lage barometerstand,
gebied van geringe luchtdrukking.
depressief', neerdrukkend, gedrukt stemmend, neerslachtig makend.
depres'siehoek, m. beneden de horizontale lijn door het
hoekp u nt gaande verticale hoek.
depri me'ren, neerdrukken, terneerslaan.
depri va'tie, v. beroving.
-

depri veren, beroven.

depuran'tia, o. mv. (bloed)zuiverende middelen.
deputaat', m. afgevaardigde.
deputa'tie, v. afvaardiging; de afgevaardigden.
député', (Fr.) m. afgevaardigde, inz. volksvertegenwoor[diger.
depute'ren, afvaardigen; afzenden.
deputy, (de'pjoeti), (Eng.) m. afgevaardigde.
dequalifice'ren, zie disqualificeren.
déraciné', (Fr.) m. van zijn geboortegrond vervreemd
deracine'ren, ontwortelen; uitroeien. [mens.
deraillement', o. ontsporing.
derailie'r-en, uit het spoor lopen, ontsporen.
deraisonna'bel, onredelijk.
dera'na, v. een soort kunstzijde.
derangement', o. storing, stoornis; verwarring.
deerange'ren, in wanorde brengen; storen.
derbouka, v. (Arab.) grote, platte trom.
Derby, (Eng.) m. 1 zekere Eng. hoedensoort, kaasbolletje;
2 sp. wedstrijd tussen twee plaatselijke clubs; 3 ,.., race,
jaarlijkse grote wedren te Epsom op Woensdag voor
de're, (Turks) rivier. [Pinksteren.
derelic'ta, (Lat.) o. mv. onbeheerde goederen.
derelic'tie, v. kennelijke verlating of prijsgeving van zijn
eigendom.
deride'ren, uitlachen, bespotten; opvrolijken.
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de'rig, (Hebr.) S grond, weg, straat, oppervlakte der aarde.
derisoir', bespottelijk, belachelijk.
deriva'tie, v. afleiding; afwijking.
deriva'tum, (Lat.) o. afgeleid iets, afgeleid woord.

derive'ren, afleiden; voortvloeien.
der'ma, (Or.) o. huid.
dermati'tis, V. huiduitslag.
dermatol', o. een geel, reukloos antiseptisch huidpoeder,
dat o.a. bismuth bevat.

dermatologie', v. huidziektenleer.
dermatopiastiek', v. heelkunde die zich bezighoudt met de
genezing van misvormingen enz.
dermografie', v. tekenen op de huid; (p a r a p s y c h o1 o g i s c h) het op de huid verschijnen v. schrift.
dermopias'tisch, tot vorming v. d. huid dienende.
dernier cri', (Fr.) m. laatste snufje, laatste mode.
derobe'ren, ontvreemden, heimelijk wegnemen.

deroga'tie, v. afbreuk; inbreuk; tekortdoening; afschaffing.
deroge'ren, afbreuk doen; inbreuk maken; opheffen; ^.
aan de wet, afwijken van de wet.
dérou'te, (Fr.) v. 1 wanordelijke vlucht, nederlaag; 2 $

plotselinge, onregelmatige koersdaling.

derrière, (Fr.) o. achterste, P achterwerk.
Deruluft, Duits - Russische Luchtvaartmaatschappij.
Derutra, v. Duits - Russische handelmaatschappij.
der'wisch, m. Mohammedaanse bedelmonnik.
des, v. f d -mol.
desabuse'ren, uit de dwaling helpen.
desaccorde'ren, niet stemmen; niet overeenstemmen.
desacti ve'ren, de werking aan iets ontnemen, onwerkzaam

maken.

desagrea'bel, onaangenaam.
désagrément', (Fr.) o. onaangenaamheid, verdrietelijkheid.
desagrega'tie, v. scheiding der bestanddelen, uiteenvalling.
desaisisse'ren, n (een zaak) onttrekken aan den rechter.
de saison', (Fr.) van pas, ter stede, te juister tijd; hors ,
desappo inte'ren, teleurstellen.
[niet van pas.
desapproba'tie, v. afkeuring.
desapprobee'ren, desapprouve'ren, afkeuren.
desappropria'tie, v. afstand van eigendom, bezitverzaking.
,

desarme'ren, ontwapenen.
desassorte'ren, samenbehorende dingen vaneenscheiden;
ondereenmengen wat niet bij elkaar hoort.

rampspoed, ramp, onheil, slag.
desastreus', rampspoedig.
desavanta'ge, o. schade, nadeel.
desavantageus', schadelijk, nadelig; ongunstig.
desas'ter, o.

désaveu
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désaveu', (Fr.) v. ontkenning; loochening

desavoueren, loochenen; niet erkennen; iemand ,..., zijn

handelingen niet goedkeuren, hem afvallen.
descen'dent, (astrol.) het ondergaande teken v. d. dieren
m. mv. afstammelingen.
[riem.-descn't,
descenden'tie, V. afstamming; nakomelingschap.
V.
nederdaling;
ondergang.
descen'sie,
descen'te, (Fr.) V.
— en lieu, plaatsopneming, schouw descrip'tie, v. beschrijving.
[(ing).
descriptief', beschrijvend.

déeemballa'ge, (Fr.) V. ontpakking, uitpakking.
desemballe'ren, ontpakken, uitpakken.
desembardue'ren, ontschepen.
d. senchante'ren, ontgoochelen.
desensibilisg'tie, v. het wegnemen der te grote gevoeligheid van photographische platen.
weglopen, heimelijk zijn vaandel verlaten,
deserte'ren,
overlopen naar den vijand. [vallige.
deserteur', m. wegloper; overloper naar den vijand; af deser'tie, v. het heimelijk weglopen van zijn vaandel;
het overlopen naar den vijand; verlating.
deservie'ten, o. mv. loon van, een zaakvoerder of pleitbedesespere'ren, wanhopen. [zorger.
déshabillé', (Fr.) o. ochtendgewaad, huisgewaad, négligé.
deshonnet', onwelvoeglijk, onfatsoenlijk.
déshonneur', (Fr.) V. oneer, schande.
deshonora'bel, niet eervol, schandelijk.
desicca'tie, V. uitdroging'.
desideratum, (Lat.) o. iets dat begeerd wordt doch niet
voorhanden is; wens, vereiste.
[wens.
deside'rium pi'um, o. (mv. deside'ria pi'a), (Lat.) vrome
designa'tie, v. aanduiding, aanwijzing; betekening.
designe'ren, aanduiden, aanwijzen; bestemmen, beteke[ nen.
des' i I I usi e, V. ontgoocheling.
desillusionne'ren, ontgoochelen.
desinen'tie, V. buigingsuitgang (van een woord).
desinfecte'ren, ontsmetten.
desinfecteur', m. ontsmetter; ontsmettingstoestel.
desinfectie, v. ontsmetting.
desinfecto'rium, o. inrichting ter ontsmetting. [kolen enz.
deeintegra'tor, m. machine tot verbrokkeling van ertsen,
désinvoltu're, (Fr.)v. losheid, ongedwongenheid.
desi'pere in lo'co, (Lat.) te rechter tijd dwaas d. 1. vrolijk
[zijn.
desira'bel, wensenswaard, wenselijk.
desir eus', begerig, verlangend.
desiste'ren, afstaan, aflaten (van iets) ; ophouden, opgeven,
laten varen, afzien (van iets).

v
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dessus.

desistement', o. afstand, intrekking.
E$ sj^tin, (Russ.) 109,25 are.

desobedië'ren, ongehoorzaam zijn.
désobligean'ce, (Fr.) v. onvriendelijkheid, onheusheid.
desodorisa'tie, v. reukeloos maken.
désaeuvrement', (Fr.) o. werkeloosheid, ledigheid.

desolaat', verlaten, woest; treurig, troosteloos, diep bedroefd; desolate boedel, m. onbeheerde boedel.
désolant', (Fr.) bedroevend; lastig, hoogst vervelend.
desola'tie, v. verwoesting; troosteloosheid, diepe droefheid,.
verslagenheid.

desole'ren, verwoesten; bedroeven .
[held, uitspatting..
désor'dre, (Fr.) m. wanorde, wanordelijkheid; losbandig desorganisa'tie, v. ontbinding; verwarring; ontreddering,
ontwrichting; verbreking van een geheel.
desorgamise'ren, ontbinden; ontredderen, ontwrichten, in
de war sturen, in wanorde brengen.
desoriënteren, van de rechte weg afleiden, het spoor
bijster maken; van de wijs brengen; verlegen maken.
desoxyda'tie, desoxygena'tie, v. onttrekking van zuurstof,
ontzuring.
despatch'-money, (Eng.) o. $ vergoeding door reders aan
bevrachters betaald voor elke dag, dat het aangekomen
schip vroeger gelost is dan het aantal overeengekomen
despecte'ren, verachten, smaden, geringschatten. [dagen.
desperaat', wanhopig; radeloos, vertwijfeld.
despera'do, (Sp.) m. wanhopige waaghals; niets ontziende
rover, revolutionnair.
despera'tie, V. wanhoop, vertwijfeling, radeloosheid.
despolia'tie, v. beroving, plundering.
despoot', m. dwingeland.
despo'tisch, eigenmachtig.
des Pu'dels Kern, (D.) (ontleend aan Goethe's Faust) de
zaak of questie waar het om gaat.
desquama'tie, v. afschilfering, vervelling.
des'sa, (Jay.) v. dorp op Java; in de ~, ook: in de wildernis,

dessein', (Fr.) o. voornemen, oogmerk, ontwerp, schets;
tekening, patroon inz. van japonstoffen e.d.
dessendiaan', V. druklettersoort (10•punten).

dessert', o. nagerecht.
des(a)ervant', m. waarnemend geestelijke.
[stof).
dessin', (Fr.) o. tekening, ontwerp, schets; patroon (van,
dessous', (Fr.) 1 aj. onder, onderste; 2 o. (dames)ondergoed; fig, het fijne, de geheime toedracht (v. e. zaak).
dessus', (Fr.) o. 1 bovenste, bovendeel; 2 opschrift; 3 f

bovenste stem, sopraanstem; ~ de por'te, versiering of
lijst boven een deur.

22e dr.
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zie distilleren.
destinatie, v. bestemming.
destine'ren, bestemmen; verordenen, beschikken.
destitue'ren, afzetten, uit post of ambt ontzetten.
destitu'tie, V. afzetting, ontzetting, ontslag
Destoer, v. anti- Franse nationalistische partij In Tunis.
des'tra, (It.) V. rechterhand.
torpedobootjager.
destroy'er, (Eng.) m.
destruc'tie, V. verwoesting, vernieling.
destructief', verwoestend, vernielend.
[rukken.
destructor, m. verwoester, vernieler.
destrue'ren, verwoesten, vernielen, omverhalen, neder [de
zaak blijvend.
desuetu'do, (Lat.) o. onbruik.
desuito'risch, van de hak op de tak springend, niet bij
de'sunt cae'tera, (Lat.) de rest ontbreekt.
detachement', o. afgezonden troep soldaten.
detache'ren, losmaken; afzonderen en afzenden.
dé'tai 1, o. (mv. détalls) bijzonderheid; ondergeschikt punt;
en -, (Fr.) In 't klein, bij 't stuk, bij de el, maat enz.
(verkopen) ; uitvoerig, haarfijn (bv. vertellen).
detailhandel, m. kleinhandel.
detailleren, in bijzonderheden vertellen of beschrijven;
op grote schaal of op ware grootte in tekening brengen.
detailleur', detaillist', m. kleinhandelaar.
detectie, V. ontdekking, blootlegging.
detec'tive, (Eng.) m. agent V. d. geheime politie; speurder.
detector, m.. 4 verklikker, ontdekker aan ontvangtoestellen v. draadl. telegrafie en telefonie.
detentie, v. het houden; opsluiting, hechtenis.
deten'tor, (Lat.) m. rg die iets in zijn macht heeft, houder,
tegenover eigenaar of bezitter.
deterge'ren, afwissen, reinigen.
deteriora'tie, v. verergering, bederf, verval.
deterioratief', verergerend, bederf veroorzakend.
determina'bel, bepaalbaar.
determinatie, v. bepaling; beschikking; besluit.
determinatief', bepalend; bepalingaankondigend.
determina'to, (It.) vastbesloten, met beslistheid.
determine'ren, bepalen, vaststellen; besluiten, beschikken ; (ooit:) overhalen, overreden.
determinisme, o. leer, dat 's mensen handelingen zodanig
bepaald worden door voorafgaande oorzaken, dat hij niet
anders doen kan; leer v. d. onvrije wil.
•deterre'ren, opgraven, opdelven; fig. opsporen, uitvorsen;
(ook:) afschrikken.
[staan.
detesta'bel, verfoeilijk, afschuwelijk.
d- teste'ren, verfoeien; verafschuwen; niet kunnen uitdestilleren,

,
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detine'ren, houden; tegenhouden; gevangenhouden, hechornaat, slagkwikp1jpje aan de schokbuis.
teil.
detonator, m. U ontsteker, ontstekingsinrichting aan gradetona'tie, V. 1 het vals zingen; 2 ontploffing, knal.
detone'ren, 1 f vals zingen; 2 ontploffen.
detorque'ren, verdraaien (een zin); afwenden (bv. de
[sel.
schuld op een ander.
détour', (Fr.) m. bocht, omweg; jig. uitvlucht, voorwend
nement' de pouvoir, (deetoerneman' de-detour
p o e v w a a r') (Fr.) verplaatsing v. d. macht.
detourne'ren, afwenden, doen afdwalen; van richting ver
-

afleiden, doen afwijken.

-ander,

detract', o. wat er van een buitenslands gaand vermogen
wordt afgetrokken.
[spreker.
détracteur', (Fr.) m. kleineerder, achterklapper, kwaad
aftrek, afkorting; (ook:) kleinering, beklad --detrac'i,v.
cling.
[teren.
detrahe'ren, aftrekken, afkorten; (ook:) kleineren, belas détrem'pe, (Fr.) V. waterverf, waterverftekening.
detrimenteus', schadelijk, nadelig.
detri'tus, m. door 't water meegevoerde fijngewreven gesteenten; afgewreven producten van ziekelijke organen.
detrompe'ren, de dwaling benemen, uit de droom helpen.
detrone'ren, onttronen. [desgelijks, evenzeer.
det'to, ditto (= dito), hetzelfde, het vroeger genoemde;
detumescen'tie, V. ontzwelling, vermindering der zwelling.
de'tur, (Lat.) het (of er) worde gegeven (op recepten).
De'us, (Lat.) God, godheid; ~ de'dit, ab'stulit, (Lat.) de
Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen; — ex
ma'china, God uit de (toneel)machine, d. i. onverwachte
verschijning V. e. persoon, die a. e. ingewikkelde zaak
een gelukkige wending geeft; ,,, o'men aver'tat, (Lat.)
God wende dat voorteken af, God verhoede dit;
vobis'cum, God zij met u.
deuterogamie', v. tweede echt.
[vijfde boek.
deuterono'mium, o. tweede wetgeving: naam van Mozes'
deuteroscopie', tweede gezicht, het optreden van suggestieve droombeelden (visioenen) gedurende de waken-

de toestand.

Deutsche Lufthansa, de Duitse luchtvaartonderneming.
deux a deux, (Fr.) twee aan twee.
devachan, o. (theosof.) toestand v. d. ziel tussen twee
devalise'ren, uitschudden, plunderen. [levens op aarde.
devalua'tie, v. verlaging van de waarde van een munt; het
ongangbaar maken van een munt; (ooit:) versterf van
een goed of recht. [verminderen.
devalue'ren, (munten) buiten koers stellen, in waarde
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devanaga'ri, (Skr.) o. het schrift in Hindostan, hoofdzakelijk in het N., gebruikt om het Sanskrit te schrijven.
devance'ren, vooruitkomen, vóórkomen, voorbijstreven.
devasta'tie, V. verwoesting, vernieling.
devaste'ren, verwoesten, vernielen.
dévei'ne, (Fr.) v. tegenspoed in 't spel, tegenslag, wanbof.

developpe'ren, ontwikkelen; ontvouwen, ontplooien; nader
uitwerken. [nadere uitwerking.
developpement', o. ontwikkeling: ontvouwing, ontplooiing;
dévergonda'ge, (Fr.) V. schaamteloosheid, liederlijkheid.
deverso'rium, (LRt.) o. herberg, tapperij.
devestituur', V. R.K. ontzetting uit de priesterlijke waar
anker van een luchtschip. [digheid.-déviateur',(F.)m
deviatie, v. afwijking (van een lichaam van zijn baan),
koersverandering, afdwaling, verzeiling.
devië'r een, van de rechte weg afwijken, verzeilen.
devies', o. zinspreuk, lijfspreuk; (ook :) wissel betaalbaar
in buitenlands geld.
deviezenhandel, m. $ handel in vreemde valuta.
devoile'ren, ontsluieren, onthullen.
devoir', (Fr.) plicht; ~s, mv. huiswerk voor school.
devolu'tie, v. overgang, versterf van een goed of recht.
devolutief', r , overbrengend.
devolve'ren, (eig.) afrollen; op een ander vervallen, aan
een ander onderworpen zijn; versterven op...
devon, (dev'n) (Eng.) o. de aan het steenkooltijdperk
voorafgaande geologische formatie, waarin nog geen
amphibieën of hogere dieren leefden.
devoot', vroom, godvruchtig; ootmoedig; (ook wel:) fain,
devore'r-en, verslinden.
[schijnheilig.
devo'ten, m. mv. vromen; de fijnen, overrechtzinnigen.
devotie, v. vroomheid, godvruchtigheid: wijding.
dévouement', (Fr.) o. toewijding, innige gehechtheid.
devoue'ren, toewijden.
dewa'ta, (Mal..) dienstbare geest.
dexiogra'phisch, van de linker- naar de rechterhand gedexteriteit', v. behendigheid, handigheid.
[schreven.
dextri'ne, v. gomachtige stof in het hulsel van ieder zet meelbolletje; (ook:) een stroop uit aardappelen.
dextrose, V. druivensuiker (in 't bloed oplosbaar).
dey, m. (eig. zendeling ter oproeping tot de heilige oorlog) vroegere titel der vorsten van Algiers.
diabaas', o. soort groene steen.
diabetes, m. suikerziekte.
diabeticus, m. lijder aan suikerziekte.
dia'ble, (Fr.) 1 m. duivel; 2 (tussenwerpsel) te drommel,
[drommels!
diabo'Iiisch, duivels, duivelachtig.
,
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diabolo, o. spel, waarbij een rond naar 't midden kegelvormig dunner wordend voorwerp op een, tussen
twee In de handen gehouden stokjes bevestigd koord
in draaiende beweging gebracht wordt om daarna omhoog
geslingerd en weder opgevangen te worden.
diabolus. (Lat.) m. duivel.
diaconaat', o. diakenschap: voorlaatste rang tot het priesdiacones, V. protestantse pleegzuster. (terschap.
diacones'senhuis, o. protestants ziekenhuis met diacones sen. [zorgers of diakenen.
diaconie', v. kerkelijk armbestuur; gezamenlijke armverdia'conus, (Lat.) m. zie diaken.
diadeem', m. koninklijke voorhoofdsband; kroon; zeker
vrouwelijk haartooisel.
diado'chen, m. mv. veldheren van Alexander den Grote,
die na diens dood nieuwe dynastieën stichtten.
diaeresis, (Gr.) V. (Gram.) splitsing van een lettergreep
diaetet.iek', v. voedingsleer.
[bv. hallef voor half.
diagnose, diagnosis, V. onderscheiding, bepaling inz. van
de ziekte naar haar kentekenen.
[kentekenen.
diagnose'reen, diagnostise'ren, een ziekte bepalen naar haar
diagnostiek', v. kunst om ziekten te bepalen naar de zien
voordoende kentekenen.
diagnos'ticus, m. diagnoserende geneesheer.
diagonaal', 1 v. hoekpuntslijn; 2 aj. overhoeks, dwars.
diagonaals', V. mv. fijn gestreepte wollen stoffen, die dicht
gekeperd zijn en schuinse inslag hebben.
[ladder.
diagram', o. schets, ontwerp, lijntekening; vijflijnige toon dia'ken, m. 1 kerkelijke armverzorger; 2 R.K. aanstaand
priester, die de Iaatste wijding nog moet ontvangen.
dlakonesse, v. zie diacones.
dialect', o. tongval.
dialec'tica, (Lat.) v. Z bist. wetenschappelijke twist- of
disputeerkunst; 2 kunst v. d. logische redenering, logica; 3 leer van Hegel, dat de gedachte, tegen zich zelf
reagerend, tot verzoening komt in een hogere gedachd ialec'ticus, (Lat.) m. beoefenaar der dialectica. [tenorde.
dialectiek', v. scherpzinnig onderscheidende wetenschappelijke twist- of disputeerkunst; kritische denkleer.
dialectisch, 1 van het (Pen) dialect: 2 van de dialectiek.
dialle'le, v. cirkel- of kringredenering.
dialogisch, bij wijze van samenspraak.
dialogise'ren in de gesprekvorm inkleden.
dialoog', m. samenspraak, onderhoud, gesprek.
dialy'ae, V. 1 scheiding van stoffen in kristalloïden en colloïden door de diffusie; 2 T algeheel verval v. krachten,
uitputting.
,
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diamagnetis'me, o. afstotende werking van de magneet
op sommige (diamagne'tische) stoffen.
diamant', o. en m. hardste, doorzichtigste, schitterendste
en kostbaarste edelsteen; kleinste druklettersoort.
diamanti'ne, v.

een soort wit polijstpoeder.

diameter, m. midde ll ijn, doorsnede.
diametraal', lijnrecht tegenover elkander.
Diana, V. 1 jachtgodin, maangodin; 2 zilver.
dian'tre, (Fr.) drommels! duivels! voor den drommel!
diapalm', m. zalf uit het halfglazige eerste loodoxyde, olijfolie en water bereid.
diapason', (Fr.) m. f stemtoon, stemomvang; stemvork;
normal', normale stemming der muziekinstrumenten.
diaphaan', doorschijnend.
diaphanora'ma, o. doorschijnende schilderij.
diaphonie', V. f wanklank, ontstemming.
dia'phora, V. (stijlkunstige figuur) herhaling van een zelfde
woord maar in een andere betekenis. [ten.
diaphoresis, v. het doorsijpelen, zweetdrijving, het zwediaphrag'ma, (Gr.) o. middelrif; middelschot, ringvormig
plaatje met gat in kijkers, waarop de kruisdraden bevestigd zijn of in photographietoestellen, dienende om
schadelijke lichtstralen te onderscheppen.
diapositief', o. glazen platen met een photografisch negatief, gebruikt voor projecties v. beelden en voor reproductiedoeleinden; positief op glas..
diarium, (Lat.) o. dagboek, koopmans- kladboek.
diarrhee', V. buikloop.
diascopie', V. doorlichting bv. met Röntgenstralen.
dia'spora, (Gr.) V. verstrooiing; het tussen andersdenkenden verstrooid wonen v. d. Joden buiten Palestina.
diasta'se, V. het uiteenwijien van beenderen zonder ontwrichting.
[de hartslag.
dias'tole, (Gr.) V. uitzetting, regelmatige hartverwijding bij
diathermaan', warmtestralen doorlatende.
diathermie', v. vermogen van zekere stoffen om warmtestralen door te laten; een bepaalde geneeskundige
behandeling.
diathe'se, v. aanleg tot ziekte, gestel.
diatomeeën, v. mv. jt kristalwieren in wier wand zich
kiezelskeletten bevinden.
diatomee'ënaarde, V. grond waarin zich veel kiezelschalen
v. diatomeeën bevinden.
soort geelbruine kleurstof.
diatomi'ne, v.
diato'nische ladder of schaal, V. f de voor het toonstelsel
aangegeven klankladder van zeven stamtonen.
diatri'be, v. oorspronkelijk: onderhoud met een denkbeel-
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digen tegenstander; thans: inz. bittere, hevige uitval;
dia'volo, rn. duivel; verduiveld. [hekelschrift.
dia cur hic? (Lat.) zeg, waarom zijt gij hier? denk aan uw

bestemming.
dichotomie', v. tweedeling; tweedelige indeling; Z, gaf
verdeling v. takken.
-felvormig
dichroïs'me, o. eigenschap van vele kristallen, dat zij bi j
opvallend licht tweeërlei kleuren doen zien, naargelang
het licht loodrecht op of evenwijdig aan de as invalt.
dichroma'tisch, tweekleurig.
dickey-seat, (Eng.) kattebak, vooral van auto's.
dicotyledo'nen, V. mv. 2. tweezaadlobbige planten.
dic'ta„ (Lat.) o. mv. (van dic'tum), uitspraken, plaatsen,
aanhalingen uit geschriften.
dictaat', o. het ter naschrijving voorgelezen stuk; voorgelezen professorale les of optekening daarvan.
dicta'men, o. n verklaring.
dictaphoon', m. dicteermachine.
dicta'tor, (Lat.) m. opperste regeringspersoon in het oude
Rome, alleen in buitengewone omstandigheden door de
senaat benoemd; onbeperkt gezaghebber.
dictatoriaal', dictatorisch, gebiedend, eigenmachtig.
dictatuur', v. waardigheid of regering v. e. dictator;
regering v. e. klasse, b.v. ,,, v. h. proletariaat.
dictee, o. en v. oefening 1. h. neerschrijven v. e. voorgelezen stuk.
dicte'ren, voorzeggen ter naschrijving; in de pen geven;
(ook:) opleggen, toewijzen, bv. een straf.
dictie, v. wijze van „zeggen" of voordragen, voordracht.
dictionnai're, (Fr.) m. woordenboek; — de po'che, ---portatif', zakwoordenboek.
dictum, o, mv. dicta, (Lat.) gezegde, uitspraak; r&
beslissing, slotsom; ... factum, (Lat.) zo gezegd, zo
didactiek', v. leer-, onderwijskunst. [gedaan.
didactisch, lerend, onderrichtend; ,,, gedicht, leerdicht.
did aska'Iia, o. mv. 1 leringen, onderwijzingen; 2 een in
de 3e eeuw in Syrië of Palestina ontstaan geschrift,
dat voorschriften geeft omtrent het besturen der Chr.
gemeenten, de macht der bisschoppen, diakenen enz.
en over de viering der kerkelijke feestdagen.
didaska'lisch, lerend, onderwijzend.
di'dymus, (Gr.) m. tweelingbroeder.
[ziekenkost.
dieet', o. leefregel, inz. eetregel; vóbrgeschreven bepaalde
die-hard, m. (Eng.) lid van de uiterste rechtervleugel
v. d. conservatieve partij.
die'mit, o. soort gekeperde katoenen stof.
di'em per'didi, (Lat.) die dag heb Ik verloren.
-

,
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dies, (Lat.) m,, dag; ook: gedenkdag van de stichting
(v. e. hogeschool)) ; ,.r a'ter, ongeluksdag; ,.r cri'ticus,
beslissende, gewichtige dag (inz. bij ziekten) ; diem
do'cet, de ene dag is de leermeester van de andere;
i'rae (~ il'la), R.S. dag des toorns; - nata'tis, geboortedag ; stichtingsdag; - non, dag (van een termijn)
die niet meetelt.
Dieseltrein, trein met Dieselmotoren, ook genoemd Vliegende Hamburger of Razende Dorpmuller, naar den
hoofddirecteur der Duitse Rijksspoorwegen.
Dieu et mon droit, (Fr.) God en mijn recht (zinspreuk in
het Engelse wapen).
diffama'tie, V. eerroof, laster.
cliffama'tor, (Lat.) m. eerrover, lasteraar.
diffame'reen, belasteren.
Dif'ferdingerbatk, m. balkijzer met brede flenzen.
different', 1 o. klein geschil, onenigheid; betwiste zaak;
[derlijke grootheid.
2 af verschillend, onderscheiden.
differentiaal', v. oneindig kleine toename V. e. verander differentiaal'gear, o. inrichting aan automobielen, waardoor men aan de achterwielen tegelijkertijd verschillende
snelheden kan geven, van belang bij het nemen van
bochten.
[bare koolspitsen.
differentiaallamp, v. electrische booglamp met beweeg onderscheid,
verschil;
~differen'tie, v.
handel, m , handel
met effecten, waarbij deze niet geleverd worden, maar
alleen de gerezen of gedaalde waarde daarvan ontvangen of vergoed wordt.
differenti®'le rechten, o. mv. verschillend tarief van inkomende rechten voor onderscheiden landen; (ook:)
stelsel bij spoorwegvrachten, waarbij voor grote afstanden het tarief steeds betrekkelijk goedkoper wordt.
differe'ren, verschillen, uitstellen, verschuiven.
differt', o. r& uitstel.
diffes'sie, V. loochening, ontkenning; acte waarbij men een
wissel voor onecht verklaart.

diffes'sie -eed, m. loochening onder ede; inz. eed, waarbij
men de echtheid van een handschrift of ondertekening
ontkent.

difficiel', moeilijk, lastig; moeilijk te voldoen, vitterig.
diffi'ciie eet sati'ram non scri'bere, (Lat.) het valt moeilijk
(hierover) geen satire te schrijven.
difficulte'ren, zwarigheid maken, bezwaren maken.
difficulteit', V. zwarigheid, moeilijkheid.
diffiden'tie, V. wantrouwen, twijfel.
diffide'ren, mistrouwen, twijfelen.
difform', wanstaltig, misvormd, mismaakt.
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difforme'ren, misvormen.
difformiteit', v. wanstaltigheid, misvormdheid.
diffractie, v. straalbuiging van het licht.
d lffunde'ren, uitgieten; verkwisten.
diffusi'bel, zich volkomen kunnende vermengen (v. vloeistoffen en gassen).
diffusie, v. 1 volkomen vermenging van vloeistoffen of
.gassen van ongelijk soortelijk gewicht; 2 wijdlopigheid
(in spreken en schrijven), breedsprakigheid.
diffuus', verstrooid, zonder bepaalde grens, verspreid:
digamie', v. tweede echt. [breedsprakig ,
digeren'tia, o. mv. middelen tot bevordering der spijs vertering.
digere'ren, verteren (voedsel) ; verkroppen (hoon), slikken.
diges'ta, (Lat.) diges'ten, o. mv. verzameling van beroemde uitspraken van de Rom, rechtsgeleerden (bijeengebracht op last van keizer dustinianus).
digestie, v. spijsvertering.
digestief', o. middel, dat de spijsvertering bevordert.
digestie-visite, v. beleefdheidsbezoek aan iemand, bij
wien men enige dagen te voren gemiddagmaald heeft.
digger, (Eng.) roti. graver, inz. goudzoeker in Australië enz.
digitaal', de vingers of de tenen betreffend; ,-,--explora'tie,
v. onderzoek met de vinger.
digitaline, v. T uit digitalis getrokken middel tegen hartkwalen (bevat veel gifstoffen).
digita'lis, v. . vingerhoedskruid.
[lijke waardigheid.
dignita'ris, (Lat.) m. bezitter V. e. ereambt of v.e. geestedigniteít', v. waardigheid; ereambt.
[treden.
dig'nus est intra're, (Lat.) hij is waardig om binnen te
di gra'do ascenden'te, (It.) trapsgewijze opklimmend.
digres'sie, v. afwijking, uitweiding; buitensporigheid.
di'i majo'rum gen'tium, (Lat.) oppergoden; — mino'rum
gen'tium, ondergeschikte of mindere goden; — pena'tes, huisgoden.
di'is ma'nibus sa'crum, (Lat.) aan de zielen (van de afgedijn, (Hebr.) ps plezier, lol. (storvenen) gewijd.
dilacera'tie, V. vaneenscheuring.
dilacere'ren, vaneenscheuren.
dilapida'tie, V. verkwisting, verspilling.
dilata'tie, v. uitzetting, uitbreiding, verruiming.
dilate'ren, uitzetten, uitbreiden, verwijden.
dila'tie, v. verschuiving; uitstel; termijn.
dilatoi're exceptie, V. n opschortende uitvlucht, die enige
ondergeschikte punten vóór de hoofdzaak wil beslist
hebben. [meten.
dila'tometer, m. toestel om de uitzetting van vloeistoffen te
,
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dilem'ma, o. dubbele sluitrede; keus tussen twee onaangename dingen; netelige toestanu.
dilettant', in. kunstbeoefenaar uit liefhebberij; min of meer
stoethaspelachtige niet -vakman in de Kunst.
dilettantis'me, o. liefhebberij in de Kunst.
d i 1 i gen'ce, V. 1 naarstigheid, vlijt; 2 (ook:) postwagen.
diligent', naarstig, vlijtig, ijverig; iemand ~ verklaren,
toestemming geven tot voortzetting v. h. werk; opdragen om gestadig zijn aandacht (en zo nodig ook werkzaamheid) te blijven wijden a. e. zekere zaak.
diligen'tia, (Lat.) v. zorgvuldigheid, vlijt, opmerkzaamheid.
diligen'tie, V. vlijt; ter - van, r, ten verzoeke van.
dilo'gisch, dubbelzinnig.
dilucida'tie, v. opheldering, verklaring.
d i l u'd i u m, (Lat.) o. tussenspel (op het toneel of in cie
diluen'do, (It.) j uitdovend, wegstervend. [muziek).
diluen'tia, o. mv. verdunningsmiddelen.
dilue'ren, afwassen; verdunnen.
diluviaal', aangeslibd, tot het d i 1 u v i u m behorende.
dilu'vium, (Lat.) o. overstroming, zondvloed; in voorhistorische tijden aangeslibde grond; voorhistorische
periode, die het overgangstijdperk vormt tussen het
t e r t i a i r e tijdperk en het hedendaagse a 11 u v i u m.
di melio'ra, (Lat.) mogen de goden betere dingen schenken!
God beware! [dikte).
dimen'sie, V. afmeting van het lichaam (lengte, breedte en
dimi'dia pars of dimi'dium, (Lat.) o. helft. [deeld.
dimidia'tus, (Lat.) gehalveerd, in twee gelijke delen verdiminuen'do, (it.) f allengs verminderend or afnemend.
di min ue'ren, verminderen.
diminu'tie, v. vermindering, aftrek van een som.
diminutief', o. verkleinwoord.
dlmitte'ren, ontslaan, zijn afscheid geven, wegzenden.
dimity, (diirn'rneti) (Eng.) o. gekeperde wollen stof, diemit.
dimmen, de lichtsterkte verminderen.
d?mol'to, (It.) veel, zeer veel.
dimorph', in twee vormen voorkomend bv. koolstof als
diamant en graphiet.
dinanderie', (Fr.) v. geelkoperwerk (naar de Belgische stad

Dinant).

dinar, m. 1 Servisch zilverstuk, tegenwoordig ongev.
f 0.03 waard; 2 munteenheid in Irak = 1 £, bevat
duizend fits.
Dinarische ras, in Z.O. Europa naar de Dinarische Alpen
genoemd, krachtig gebouwd mensentype, ook Adriatische ras genoemd.
Dinaso's, de Diets-Nationale Solidaristen, d. z. diegenen v.
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d. Vlaams -Nationale partij, die de fascistisch -hitleriaanse
ideeën a. d. Vlaamse toestanden willen aanpassen.
Di'nassteen, m. soort vuurvaste steen, waarvoor men de
grondstof betrekt uit de Dinasrots (Wales, Engeland).
diner', diné', (Fr.) o. middagmaal, middageten.
din'gey, (Eng.) V. kb kleine roeiboot op een schip of stoom
Australische wilde hond. [boot.-din'go,m.%warlf
di'ning-room, (Eng.) m. eetkamer, eetzaal.
din'ner, (Eng.) o. zie diner.
dinophobie', V. angst voor duizeling, hoogtevrees.
dinosau'riër, dinosau'rus, m. voorwereldlijke reuzen -

hagedis.
dinothe'rium, (Lat.) o. voorwereldlijke olifant met slagtanden in de onderkaak in de vorm van mijnwerkers
[prelaat daarvan.-bijen.
diocesaan', m. lid van een d i o c e e s; de bisschop of dv
dioce'se of diocees', V. bisschoppelijk gebied, bisdom.
diode, radiolamp met 2 electroden.
Diony'sisch, van Dionysus; Bacchantisch z. a.
Dionysus, m. = Bacchus z. a.
diopsiet', o. groengrijs mineraal uit Piemont.
dioptaas', o. groene doorschijnende delfstof, koperkiezel -

zuurzout, kopersmaragd.
diopter, o. kijkspleet, vizier aan landmeetinstrumenten.
dioptrie', V. eenheid van breking der lenzen.
dioptriek', v. leer van de lichtstraalbreking.
diora'ma, (Gr.) o. kijkspel.
dioriet', o. zogenaamde groensteen.
diortho'sis, V. het zetten van verrekte ledematen.
Dioscu'ren, m. mv. de tweelingbroeders Castor en Pollux.
dioxsil, kwartsstof, zeer stevig en ongevoelig voor metalen.
di pho'n i u m, o. f tweestemmig muziekstuk.
diphtherie', V.
besmettelijke ontsteking van een slijmvlies; inz. van de luchtpijpen en het strottenhoofd.
diph'thong, V. tweeklank (bv. ou, ui).
Di plo = Deutsche diplomatisch -politische Korrespondenz,
het officieuze orgaan v. d. W 11 h e 1 m s t r a s z e.
dipiococ'cus, m. splijtzwam, naam voor een groep b a ct e r 1 ë n.
dipiodo'cus, m.

voorwereldlijke reuzenhagedis.
oorkonde; benoemings- of aanstellingsbrief;
getuigschrift; lidmaatschapsbewijs.
diplomaat', m. 1 gezant, die zijn rijk in 't buitenland ver
politieke onderhandelaar; fig, handige en-tegnwordi,
slimme beredderaar; 2 S geklede jas.
diplomatie', v. kunst of taak van den diplomaat; jig. sluwheid, geslepenheid.
dipio'ma, o.
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diplomatiek', V. oorkondenieer of '- kennis (inz. onderscheiding van echte en vervalste) ; aj. handig, slim.
diplomati'que, corps •--, (Fr.) o. de gezamenlijke in een land
geaccrediteerde vertegenwoordigers van buitenlandse
regeringen.

diploma'tisch, diplomatiek', op oorkonden berustend; tot
het gezaiin chapswerk of de staatsonderhandelingen behorend; handig, slim.
diplomatist', m. beoefenaar van de d i p l o m a t i e k.

dubbelzien.
verdubbeling van ziekten.
dipsomanie', v. periodieke drankzucht.
(tweeluik.
di'ptera, m. mv. tweevleugeligen (insecten).
diptiek', V. beschilderd of gebeeldhouwd dubbelpaneel,
direct', rechtstreeks, onmiddellijk; ,...e belastingen, v.mv.
belastingen op ue grond, de inkomsten enz.
directeur', m. bestuurder, bewindhebber, leider.
direc'tie, V. bestuur, beheer, leiding; richting, strekking;
ambtsgebied (bv. van een hoofdingenieur-directeur bij
de Waterstaat).
[hoe te handelen.
directie'ven, o. mv. richtsnoer, algemene voorschriften
direc'tional giro, (Eng.) W koerstol, g y r o s c o p i s c h
instrument, waarvan een tol of g y r o s c o o p het voornaamste onderdeel vormt, dat dient voor het aangeven
v. d. koershoek t.o.v. e. willekeurige grootcirkel.
directoi're, (Fr.) o. besturend opperst staatsbewind, inz.
dat Hetwelk in Franhrijli up 23 Sept. 1795 ingesteld en
door Bonaparte op 9 nov. 1799 weder ontbonden werd;
mode uit die tijd, die de vrouwelijke vormen zeer deed
uitkomen; ~ of pantalon r--, nauwsluitende vrouwenpantalon met elastieke band om het middel en aan cie
[pijpen gesloten.
directoraat', o. ambt van directeur.
directo'rium, o. 1 R.K. kerkelijke kalenuer of tabel der
raad
bestuurders,
besturende
raad.
van
missen; 2
directri'ce, v. bestuurster van een inrichting.
dirigea'ble, (Fr.) m. bestuurbaar luchtschip.
dirigent', in. leider, aanvoerder, inz. van een orkest.
dirige'ren, besturen, leiden; zenden, richten.
dirime'ren, beslissend eindigen.
dis, v. f d- kruis.
disa'gio, (lt.) o. $ nadelig verschil tussen nominale waarde
en werKelijke waarde of opbrengst van geld of geldsdisbor'so, (It.) o. $ voorschot, uitleg. [waardige papieren.
discale'ren, afnemen in gewicht, lichter worden.
discant', nt. f hoogste of eerste stem, sopraan, de hoge
[vraag.
torsen.
discepta'tie, v. redetwist over een in onderzoek zijnde
diplopie',

V. het

diplo'sis,

V.
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discernement', o. onderscheiding; onderscheidingsvermogen, oordeel des onderscheids.
discer ne'ren, onderscheiden, erkennen, beoordelen.
discessie, v. scheiding, heengaan, weggaan.
disci'pel, m. leerling, scholier; apostel, jongere.
disciplinair', de tucht betreffend, tucht.
discipline, (Fr.) v. lucht; school- en krijgstucht; vak van
wetenschap; R.K. tuchtigingsriem, boetegesel.
discipline'ren, aan tucht en orde gewennen.
discolora'tie, v. ontkleuring, verkleuring, het verschieten.
disconta'bele of disconteerbare wissel, m. $ wissel op zodanige te goeder faam bekend staande huizen getrokken, dat men niet aan behoorlijke betaling mag twijfelen, zodat een soliede bank hem wil kopen.
disconte'ren, $ een wissel vóór de vervaldag met aftrek
van zeker percent tegen gereed geld kopen of verkodiscontent', ontevreden, misnoegd.
[pen.
discontinue'ren, doen ophouden, niet voortzetten, staken.
discontinuïteit', v. gebrek aan samenhang, gaping.
discon'to, o. $ aftrek van de rente, in percenten uitgedrukt
verschil tussen de werkelijke waarde en de nominale
waarde bij betaling van nog niet verschenen wissels;
bedrag dat men van zijn winst gekort krijgt bij verrekening in termijnzaken, wanneer die verrekening plaats
heeft vóór het daarvoor bepaalde tijdstip.
disconveniënt', niet overeenstemmend; ongepast. [len zijn.
disconvenië'ren, niet overeenstemmen, V. e. ander gevoediscordan'tie, v. wanklank, wanluidendheid; niet overeenstemming, oneensgezindheid, twist; verzameling van niet
met elkaar overeenstemmende bijbelplaatsen. [trend.
discorda'to, (It.) f v. d. gebruikelijke stemming afwijdiscorde'ren, het oneens zijn; slecht bij elkander passen.
discor'dia, (Lat.) V. tweespalt, tweedracht; zie: concordia.
discotheek', v. instelling tot het bewaren van gramofoonplaten voor wetenschappelijke doeleinden.
discoure'ren, een gesprek voeren, redekavelen.
discours', (Fr.) o. gesprek, onderhoud, rede.
discours' -minis'tre, o. rede van een staatsman, die uitzicht
heeft of ernaar streeft om minister te worden.
dis'crediet, o. gebrek aan krediet, kwade roep.
discredite'ren, in kwade roep brengen.
discreet', in zich zelven onderscheiden of gedeeld; be,

scheiden, bedachtzaam; stilzwijgend; teer, kies.

discrepan'tie, v. verschil, tegenstrijdigheid; misverstand.
discretamen'te, discre'to, (It.) f bescheiden, zich voegend
naar de hoofdstem.
discrete vloeistof, v. veerkrachtige vloeistof.
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discre'tie, v. bescheidenheid, kiesheid; stilzwijgendheid;
wijze terughouding; wil, goedvinden; grootmoedigheid,
genade en ongenade; ~dagen, m. me. (re.gpijtdagen)
dagen, die na de vervaldag v. e. wissel moeten verlopen zijn, alvorens de houder betaling mag vorderen.

discretionnair', aan het goedvinden of eigen oordeel overdiscri'men, (Lat.) o. onderscheid; gevaar. [gelaten.
discrimina'bel, onderscheidbaar.
discri mina'tie, onderscheid.
disculpatie, V. verontschuldiging, rechtvaardiging, bet
vri jpieiten.
disculpe'ren, verontschuldigen, vrijpleiten, rechtvaardigen.
discursief', gespreksgewijze, redenerend.
dis'cus, (Lat.) m. werpschijf.
discussie, v. gedachtenwisseling over het vóór en tegen
van een practische maatregel, véélzijdige argumenterende bespreking van een practisch of wetenschappelijk
onderwerp, redekaveling.
discussië'ren, discute'ren, onderling bespreken, door gedachtenwisseling wikken en wegen, redekavelen.
disesta'blishment, (Eng.) scheiding van kerk en staat.
diset'te, (Fr.) v. schaarste, gebrek.
diseur', (Fr.) m. voordrager.
diseu'se, (Fr.) v. voordraagster.
disfiguratie, V. misvorming.
disgracië'ren, (iemand) zijn gunst onttrekken.
disgracieus', niet gracieus; niet bevallig, lelijk, stuitend.
dis'harmonie, v. niet-overeenstemming der tonen, wanklank; onenigheid, twist.
disharmoniëren, niet overeenstemmen, onenig zijn, niet
dishonora'bel, onterend, schandelijk. [bijeenpassen.
disintegratie, V. uiteenvalling.
disinvol'to, (It.) r ongedwongen, los.
disjec'ta mem'bra, (Lat.) o. mv. verspreide overblijfselen.
disjec'tie, V. uiteenwerping, verstrooiing.
disjunct', onderling gescheiden (van verschillende begrippen, die onder eenzelfde algemeen begrip vallen bv.
koe-paard: dier) .
disjunctie, v. het onderling gescheiden zijn, scheiding.
disjunctief', scheldend; elkander uitsluitend.
disjuge'ren, van elkaar scheiden, verdelen.
dislocatie, v. ontwrichting van een lid; W verdeling van
troepen over garnizoenen, kantonnernenten enz.
dismembra'tie, v. verdeling van bijeenbehorende goederen of gronden, verbrokkeling; ontleding.
disme mbre'ren, verdelen, verbrokkelen; ontleden.
dispache, V. $ averijregeling, door deskundigen opge,
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maakte berekening en verdeling van zeeschade onder
de belanghebbenden (reder en assuradeur).
dispache'ren, $ de zeeschade of averij berekenen.
dispacheur', rit. $ vereffenaar of scheidsrechter van zeeschade, strandrechter.
disparaat', ongelijkslachtig, ongelijksoortig, niet bij elkander passend, ongerijmd, tegenstrijdig.
dis'patch-money, zie despatch-money.
[duur.
dispendieus', met grote kosten gepaard gaande, kostbaar..
dis'pens, (lnd.) v. provisiekamer.
dispensa'tie, v. ontheffing, vrijstelling, van een verplichting, (bv. om te vasten).
[macopo a).
dispensato'rium, o. receptenboek, apothekersboek (phardispense'ren, uitdelen; geneesmiddelen of drankjes bereiclen en geven, vrijstellen, ontheffen (van een verplichdisperge'ren, verstrooien.
[ting).
dispersie, V. verstrooiing van kleuren, Kleurscnifting.
disponent', m. beschikker, gevolmachtigd zaakgelastigde.
dispone'ren, beschikken; regelen.
disponibel, beschikbaar, ter beschikking staande.
disponibiliteit', v. beschikbaarheid; in ~ stellen, ter beschikking stellen (van een ambtenaar).
Dispo'sal Board, (Eng.), commissie tot het opnemen v. d.
oorlogsvoorraden.
disposi'tie, v. schikking; beschikking; testament; aanleg;
gemoedsstemming, neiging, lust.
dispositief', 1 aj. voorbereidend; 2 o. beslissing.
dispropor'tie, V. wanverhouding, onevenredigheid.
disputabel, betwistbaar.
disputant' of disputa'tor, (Lat.) m. twistredevoerder.
disputa'tie, V. geleerde twistrede, redestrijd.
[twisten.
disputeren, een (openbaar) twistgesprek houden; rede dispuut', o. geleerd twistgesprek, kibbelarij.
dispuut' -college, o. zie debatingclub.
disqualificatoir', n de hoedanigheid betwistend.
disqualifica'tie, V. uitsluiting op wedstrijd; ongeschikt
verklaring.
disqualifice'ren, uitsluiten van een wedstrijd (wegens
overtredi n g van 'pie reglementen) ; ongeschikt verklaren,
dis'que, (Fr.) grarnofoonplaat. [niet erkennen, wraken.
disquisi'tie, V. onderzoek, navorsing.
disrecommanda'tie, v. ongunstige getuigenis, slechte aan disregard', o. geringschatting. [beveling.
disrenommé' of disreputatie, v. kwade naam, slechte faam.
dissatisfac'tie, v. ontevredenheid.
d issece'ren of disseque'ren, ontleden, opensnijden.
dissec'tie, v. ontleding van een lichaam, lijkopening.
,
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disseminatie, o. uitzaaiing; uitstrooiing, verbreiding (van
een gerucht). [gerucht).
dissemine'ren, uitzaaien; uitstrooien,' verbreiden (bv. een
dissen'sie, v. verscheidenheid van mening, onenigheid.
dissen'ters, (Eng.) m. mv. andersdenkenden; in Engeland:
allen, die niet tot de episcopale Kerk behoren, rietconformisten.
[schrift.
dissentiment', o. verschil van mening.
disserta'tie, v, geleerde verhandelen, academisch proef disserte'ren of dissere'ren, geleerd over iets redeneren.
dissidenten, m. mv. andersdenkenden, afwijkende geloofsgenoten, weleer algemene benaming voor niet -R.-Katholieken In Polen; (ook:) de liberale Katholieken in
Duitsland.
disside'ren, van andere mening zijn.
dissimilariteit', v. ongelijkheid, ongelijksoortigheid.
d issi m i la'ti e, v. verval, het overgaan van samengestelde
stoffen in eenvoudiger gebouwde in het levende organisme ; tegenstelling van assimilatie z. a.
dissimulatie, v. veinzerij.
dissimule'ren, veinzen, ontveinzen.
dissipa'tie, v. verkwisting, dwaze vertering; verstrooiing.
dissipe'ren, verkwisten, verspillen, doorbrengen.
dissocia'tie, v. ontbinding van een genootschap of gevelschap; het uiteenvallen v. e. chemische verbinding.
dissolubiliteit', v. oplosbaarheid.
dissolu'tie, v. oplossing; ontbinding; opheffing; ongebondissoluut', opgelost; losbandig. [denheid.
dissolven'tia, o. mv. oplossende middelen.
dissolve'ren, oplossen; ontbinden, opheffen.
dissolving-views, (Eng.) o. mv. zich oplossende en in
elkander overgaande beelden of gezichten (door tover lantaarns).
dissonant', 1 aj. wanklinkend; 2 ,,,, m. wanklank; valse
toon; f niet zuiver klinkende tweeklank of accoord.
dissonan'tie, v. wanklank.
dissoneren, onwelluidend klinken; niet overeenstemmen.
ddissuade'r'en, afraden, ontraden, uit het hoofd praten.
dissua'sie, v. afrading, ontrading.
distaal', van het midden afstaand, verwijderd van de middistan'tie, v. afstand. [dellijn.
djsten'sie, v. uitzetting, spanning.
distichi'asis, v. kromming van ooghaartjes naar beneden.
dis'tichon, (Gr.) o. tweeregelige strophe bestaande uit
een hexameter en een pentameter; koppelvers, tweeregelig vers.
distillaat', m. product v. e. distillatie.
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distillateur', (Fr.) distilleerder, m.. brander, sterkedrank-

stoker.
distilla'tie, v. het overhalen, stoken van sterke dranken;
doorsijpeling.
[rig. afleidend vormen.
distille'ren, overhalen, stoken; doorzijgen, doorsijpelen;
distinct', onderscheiden; duidelijk verstaanbaar.
distino'tie, v. onderscheid, onderscheiding; (ook:) fijne
beschaafdheid, voornaamheid van aanzien of uiterlijk.
distinctief', onderscheidend, kenbaar makend; ~, o. onderscheidingsteken.

distingeren, onderscheiden; met onderscheiding behandistin'guo, (Lat.) ik onderscheid. [delen.
distin'to, (It.) , duidelijk, helder uitkomend.
di'stoma, v. dubbelmond, soort platte ingewandsworm.
distomato'sis, V. het geïnfecteerd zijn met parasiterende
[zuigwormen.
distorque'ren, verdraaien.
distorsie, V. verdraaiing; verstuiking.
distrac'tie, v. afgetrokkenheid, verstrooidheid v. gedachdistrait', (Fr.) verstrooid, afgetrokken. [ten.
distri b ue'ren, uitdelen, verdelen, ronddelen.
distri bu'tie, v. rangschikking; verdeling, uitdeling; rond
bezorging; verdeling en toewijzing van le--brengi,
vensmiddelen e. a. verbruiksartikelen.
d i stri b u'ti e-b u reau, o. bureau voor de verdeling van
levensmiddelen of verbruiksartikelen.
distributief', verdelend, uitdelend; betrekkelijk.
distribu'tie- kantoor', o. hulppostkantoor (op een dorp).
district', o. rechtsgebied, kiesgebied, departementsafde[ ling.
d i stu rba'ti e, V. stoornis, verwarring.
disturbe'ren, storen, hinderen.
dit, (die) (Fr.) gezegd, genaamd.
dithyram'be, v. vers, lied, ter ere van Bacchus; geest
vinger. [driftige lierzang of loflied.-ldi'to,v.
2di'to, hetzelfde, het evengenoemde; desgelijks, evenzeer.
ditomie', v. verdeling In twee delen.

dit'ta, (It.) v. naamsondertekening, firma.
di ure'se, v. waterlozing, afscheiding van urine.
diuretica, (Lat.) o. mv. v. d iure'ticum, middel, dat de af scheiding der urine bevordert.
diure'tisch, urinelozing bevorderend.
diurnaal', o. R.K. dagelijks gebedenboek van de Kath.
,

geestelijken.

diur n(aI)ist', m. dagloonschrijver, broodschrijver.
di'va, (Lat.) v. goddelijke; (nu inz.) beroemde zangeres.
di'vee memo'rise, (Lat.) goddelijker (zaliger) gedachtenis.
divaga'tie, V. afdwaling (van zijn onderwerp).
divage'ren, afdwalen van zijn onderwerp; ijlen.
16
22e dr.
,
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di'van, m. 1 Turkse staatsraad; 2 lage sofa met tapijten en

kussens. [elkander wijken.

divergen'tie, V. het uiteenlopen van twee lijnen; het uit
di verge'ren, afwijken, een verschillende richting nemen,
uiteenlopen. [wijkend, uit elkander wijkend.

diverge'rend of divergent', uiteenlopend, van elkaar af di vers', onderscheiden, verschillend.
diver'sie, v. afleiding, andere wending.
diversifië'ren, afwisselen, verscheidenheid aanbrengen.

diversiteit',

V.

verscheidenheid.

[cyclusvorm.
diverte'ren, verlustigen, vermaken.
divertimen'to, (It.) o. f aangenaam en vrolijk toonstuk in
divertissant', (Fr.) vermakelijk, tijdkortend. [ballet.
divertissement', (Fr.) o. verlustiging, ontspanning; klein
divet'te, (Fr.) v. operette-zangeres; café- concertzangeres.
divi'de et im'pera, (Lat.) verdeel en heers.
dividend', o. $ evenredig winstaandeel.
divide'ren, delen, verdelen.
dividi'vi, V. in West-lndië veel voorkomende plant met
eigenaardig gekrulde peulen, die veel looizuur bevatten;
ook: die peulen zelf.
div. in part. seq. = divi'de in par'tes sequ ,a'les, (Lat.) verdeel het in gelijke delen (op recepten).
Divi'na Comme'dia, (It.) v. Goddelijke Comedie, een beroemd gedicht van Dante.
divina'tie, V. wichelarij, voorspellingsgave; het bij inge-

ving raden, voorgevoel.

ddivinato'risch, waarzeggers -.
[zeggen.
divine'ren, raden; als bij ingeving vermoeden; waar divining rod, (divai'ning rod) (Eng.) wichelroede.
divisi'bel, deelbaar.
divisibiliteit', V. deelbaarheid.
d i vi'si e, V. deling, indeling, verdeling; afdeling; grote
divi'so, (It.) f verdeeld te spelen. [legerafdeling.
divi'sor, m. (Lat.) deler.
diviso'rium, o. verdeelschijf (van de horlogemakers) ;
houten nippertje aan 't v i s o r i u m of de kopiehouder
van de letterzetters.
divor'ce, (Fr.) m. (Lat. divor'tium), echtscheiding; .mill, eigenl.: echtscheidingsmolen, d. i.: de rubriek
echtscheidingen I. d. Amerik. kranten.
divorce'ren, echtscheiden.
divotamen'te, divo'to, (It.) f vroom, godvruchtig.
divuiga'tie, V. ruchtbaarmaking, bekendmaking In wijde-

re kring.

divulge'ren, ruchtbaar maken, verbreiden, uitstrooien.
d i v u I'si e, V. verscheuring.
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di'xi, (Lat.) ik heb gezegd.
dja'ga, (Mal.) m. wacht; wachter.
dJa'go, (Mal.) durfal, braniechopper.
dJa'goeng, (Mal.) V. maïs.
dja'hat, (Mal.) m. kwaadwillige, opstandeling tegen het
Gouvernement (vooral op Atjeh).
djaksa, m. inlands officier van justitie in Ned.- Indië.
d jam'boe, (Mal.) V. ^, Indische vrucht van verschillende
dJam'boe mon'Jet, (Mal.) V. , Atjehnoot. [Eugenia- soorten.
dja'moe, (Mal.) v. inlandse kruiden als geneesmiddelen.
dja'rak, (Mal.) V. wonderboom, ricinusboom.
djati-hout, o. zie teakhout.

djeioe'toeng, V. :, Ind. boom, Dyera costulata, die een
thans nogal gezochte harssoort oplevert.
djemoe'ran, (Mal). met ontbloot bovenlijf in de zon zet
(voor straf op koelies toegepast).
-ten
[limmetje.
djem'polan, (Mal.) m. voorman
djeroek', (Mal.) v. . zoete of zure oranjeappel; ,,, nipis,
Djet'skoje Se'lo, (Russ .) landhuis der kinderen, het voor malige Tsarskoje Selo, z. a.
dJi'mat, (Mal.) amulet, talisman.
djinn, (Arab.) m. goede of boze geest, die van gedaante
d j i n ri k'sha, V. zie j i n ri ksha. [kan veranderen.
djoe'rig, (Mal.) geest.
djoeroemoe'di, (Mal.) m. stuurman.
dJoeroetoe'Iis, (Mal.) m. schrijver.
djong'os, (Mal.) m. jongen, huisbediende in Ned.- Indië.
do, v. j eerste toon in de octaaf, ut, c. [vgl. pincher.
Do'berman pin'cher, (Eng.) m. o. soort Engelse hond;
dobrotoljoebje, (Russ.) een Slavische bloemlezing uit
,

Byzantijnse mystieken.

doceet, dokeet, m. aanhanger v. h. docetisme.
docen'do dis'cimus, (Lat.) wij leren door te onderwijzen.
docent', m. leraar, inz. bij middelbaar en hoger onder doce'ren, leren, onderwijzen. [wijs.
docetisme, doketisme, o. leermening volgens welke de
in de bijbelse openbaringsgeschiedenis vermelde feiten

niet als werkelijkheid werden opgevat, maar als schijn.
Christus zou dus slechts een schijnlichaam hebben aangenomen. [electrische booglampen).
docht'kool, V. weke kern V. e. positieve koolspits (aan
dociel', leerzaam, vatbaar: gedwee, meegaaiiu.
dociliteit', v. leerzaamheid, vatbaarheid; gedweeheid.
docimasie', v. onderzoek van ertsen op hun metaalgehalte.
docimastiek', V. toetskunst, essayeerkunst.
doc'ta ignoran'tia, (Lat.) geleerde onwetendheid.
doc'ti ma'ie pin'gunt, (Lat.) geleerden schrijven slecht.
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doctor, (Lat.) in. hoogste academische graad; inz. geneesheer, arts (dokter).
doctoraal', 1 af. doctors-, den doctor betreffend; (Ook:)

deftig; gezaghebbend; 2 o. doctoraal of laatste academisch examen voor de bevordering tot doctor.
doctoraat', o. waardigheid of graad van doctor.
doctoran'dus, (Lat.) m. hij, die zijn doctoraalexamen gedaan heeft, dus nog niet gepromoveerd is. (vrwl. doedoctores', v. vrouwelijke doctor.
[toran'da).
doctore'ren, de doctorsgraad verwerven.
doctri'na, doctri'ne, v. leer, wetenschap.
doctrinair', hardnekkig vasthoudend aan een leer of bepaald
politiek programma. [andermans denkbeelden).
doe'tus cum li'bro, (Lat.) geleerd met het boek (d. i. met
document', o. oorkonde, schriftelijk bewijsstuk, stuk; de
men, ook: de bescheiden.
documentair crediet, o. $ crediet verstrekt op overgegeven
connossementen, vrachtbrieven enz.
documentaire film, V. film, die zeden, gewoonten, gebruiken enz. v. e. bepaalde streek, belangrijke feiten, industrieën, ondernemingen e. d. weergeeft.
doeumente'ren, met oorkonden of bescheiden staven.
dodecaë'der, m. een door 12 regelmatige vijfhoeken ingesloten lichaam.
dodecagoon', m. regelmatige twaalfhoek.
dodecarchie', v. regering der twaalf.
Dodekane'sos, twaalfeilandengroep, 12 eilanden a. d.
Kleinaziatische kust (Italiaans bezit).
dodo, m. . uitgestorven walgvogel, vroeger op Mauritius
doe'ar, m. Arabisch tentendorp. [voorkomend.
Doechaboren, godsdienstige secte V. Russische oorsprong
1. h. Westen v. Canada en N. Amerika. Zij weigeren
o.a. kleren te dragen.
doei, (Hebr.) F& honger.
doe'joeng, (Mal.) v. s zeekoe.
doe'koe, (Mal.) v. .Ind. vuilgele vrucht, ter grootte van
een kleine pruim, met leerachtige schil en rinse smaak.
doe'koean, (Mal.) gehucht.
doe'koen, (Mal.) m. en v. inlander of inlandse vrouw in
Indië, die op primitieve wijze de empirische geneeskunst
uitoefent met allerlei bijgelovige hocus-pocus; (Ook:)
vroedvrouw.
doe'loer, (Mal.) broer, familielid 1. h. algemeen.
doe'ma, (Russ.) v. volksvertegenwoordiging in het Tsaristisch Rusland.
[medanen.
Doenganen, uit China naar Kirgizië uitgeweken Mohamdoe'pa, (Mal.) wierook.
^
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doe'rak, (Russ.) m. smeerlap.
doe'rèn of doerian, V. groote stekelige, welbekende Ind.
vrucht met zeer onaangename reuk.
Doer'ga, V. gemalin van den god Civa, vereerd als godin
van den dood op Bali.
doer'ra, V. . negerkoren, negergierst (belangrijk voedingsmiddel in Afrika en delen v. Azië).
doe'soen, (Mal.) v. dorp; het land, buiten (tegenover stad).
dog, (Eng.) m. hond; cake (keek), hondenbrood. (zit.
dog'cart, (Eng.) v. licht rijtuig, waarin men rug aan rug
do'ge, m. hertog, titel van het voormalige hoofd der regering te Venetië en Genua.
dog'ma, (Lat.) v. (mv. dog'mata of dogma's), leerstelling,

leerstuk, geloofsartikel.

dogma'ticus, m. vast gelover aan een of ander dogma.
dogmatiek', v. leer der dogma's, wetenschappelijke goloofsleer.
dogmatiek', dogmatisch, leerstellig, op tegenspraak uit
-sluitend
enkel mededelende onderwijstoon.
dogmatise'ren, (op stellige toon) onbewezen leerstellingen
als geloofsartikelen voordragen; op beslissende toon

spreken.
een onbewezen uitspraak als waar en zeker
vaststellend leerstelsel; tegenstelling van scepticisme.
dogmatolog ie', v. leer van de geloofsstellingen.
Dohyfral'-tablet, een 0.04 m.G. zuiver Vitamine -D. (z.d.
w.) bevattende chocoladetablet, vervaardigd door Van
Houtens Cacaofabrieken in samenwerking met Philips'
Gloellampenfabrieken.
dok'ter d ja'wa, m. aan de artsenschool opgeleide inlandse geneeskundige in Indië.
dolce, dolcemen'te, (It.) f liefelijk, zoetvloeiend, zacht.
dol'ce far nniën'te, (It.) o. het zoete niets-doen.
dolcis'simo, (It.) f zeer zacht.
Doldrums, de, gedeelte i. d. Atlantische oceaan langs de
evenaar, waar het meestal windstil is.
doleantie, v. bezwaar, klacht; de afscheiding van de Ned.
Herv. Kerk in 188&
dolen'do, dolen'te, (It.) f klagend, weemoedig.
doleren, zijn bezwaren inbrengen, inz. over te hoge aanslag in de belastingen; zich bij de d o l e r e n d e n
aansluiten.
dolerenden, m. mv. in 1886 uit het synodaal verband der
Ned. Herv. Kerk getreden Protestanten, die zich in 1902
met de Christelijk afgescheidenen verenigd hebben.
doleriet', o. grofkorrelig basalt.
doleus', zie doloos.
dogmatis'me, o.
,
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dolfijn', m. s walvisachtig zoogdier, bruinvis.
dolichocephaal', langschedelig.
dollar, (Eng.) Noordamerik. zilverstuk ter nominale
waarde van f 2,50; ,...cable, telegraphische koers van de
^

dollar; ,,,zicht, zichtkoers van de dollar.

Dol lari ka, o. spotnaam voor de V. S. van N. Amer.
dol'man, m. X getrest wambuis der rijdende artillerie.
dolmen, v. Keltisch steenaltaar, hunnebed.
Dol'metsch, (D.) m. tolk.
dolmspiese, V. p slaapstee.
dolomiet', o. soort kalksteen.
doloos', met opzet, bedrieglijk, arglistig.
doloro'so, dolorosamen'te, (It.) f smartelijk, treurig.
do'lus, (Lat.) m. bedrog, arglist, opzet om te benadeelen;
— bo'nus, goede d.i. geoorloofde, onschuldige list; r-ma'lus, boze, schadelijke list.
idom, m. heer, priesterlijke adellijke titel o.a. In Portugal.
2dom, m. domkerk, v. hoofdkerk v. e. aartsbisschop,
bisschop of kapittel; kerk met koepeldak; dit dak zelf;
(ook wel:) de toren.
domaniaal', tot een domein behorende.
d8me, (Fr.) koepel.
Domei, Japans Nieuwsbureau.
domein', o. erf-, kroongoed, eigendom van vorst (kroon•
domein) of van staat (rijksdomein).
domestica'tie, V. het temmen van wilde dieren om er huisdieren van te maken.
domestiek', m. en V. dienstbode.
domiciliair', van de woonplaats.
[wettig) verblijf.
domicilie, o. woonplaats, vaste verblijfplaats, wettelijk (of
domicilië'ren, woonachtig zijn, zich metterwoon vestigen;
een wissel , $ een wissel betaalbaar stellen a. d.
woonplaats v. e. derde; de wissel zelf heet dan gedomicilieerde wissel.

do'mina, (Lat.) v. vrouw; gebiedster, heerseres.
dominant', heersend, de overhand hebbend.
[muziek.
dominan'te, V. r grote quint, hoofdtoon in de koraaldomina'tie, V. heerschappij, overheersing, overmacht.
Do'mine, (Lat.) (0.) Heer; . sal'vum fac; Heer, behoud:
R.K. wekelijks smeekgebed voor het welzijn van het
hoofd van de staat.
do'mine(e), m. (aanspreekvorm van do'minus), aanspreektitel voor predikanten.
domine'ren, 1 heersen, beheersen; overzien,
bestrijken,
beschieten kunnen; 2 (ook:) domino spelen.
Dominica in al'bis (depo'sitis vestimen'tis), (Lat.) Zondag v. d. (afgelegde) witte (klederen), Beloken Pasen,

Dominicaan

247

Donsteel

de Zondag na Pasen, wanneer de n e o p h i e t e n zich
niet meer in hun witte doopgewaden vertonen.
Dominicaan', m. R.K. lid van de orde van den H. Dominicus,
predikheer, witheer.
[nicus.
Dominicanes', V. R.K. non van de orde van den H. Domidominion (domin'jen), (Eng.) o. heerschappij, gebied, land;
Engels gebied niet parlementair zelfbestuur (Ierland,
Canada, Zuid-Afrika, Australië en Nieuw Zeeland).
domi'nium, (Lat.) o. vrije eigendom, heerschappij.
domino, m. vermommingskostuum; vermomd persoon;
(ook:) o. spel met dominostenen.
do'minus, (Lat.) m. heer, hoofd van het huis; predikantsDo'minus provide'bit, (Lat.) God zal voorzien. [titel.
Dominus te'cum, (Lat.) God zij met U.
Do'minus vobis'cum, (Lat.) God zij met ulieden.
dompteur', (F'r.) in. dierentemmer.
do'mus Do'mini, (Lat.) het huis des Heeren.
do'mus et pla'cens u'xor, uw huis en lieve vrouw.
don, (Sp.) m. heer, eretitel voor mannen, steeds gevolgd
door de voornaam.
dons, (don'ja) (Sp.) v. ereitel voor vrouwen.
donata'ris, (Lat.) m. begiftigde.
donateur', (Fr.) m. begunstiger.
dona'tie, v. schenking, overgave.
dona'tio mor'tis cau'sa, (Lat.) v. m schenking ter zake van
[overlijden.
donatr i'ce, (Fr.) v. begunstigster.
do'nec e'ris fe'Iix, mul'tos numera'bis ami'cos, (Lat.) zolang riet u welgaat, zult ge veel vrienden tellen.
dongga, tijdelijk droge rivierbedding in Afrika.
don gratuit', (Fr.) m. vrijwillige gift of opbrengst.
donjon', m. sterkste toren van een kasteel of vesting.
Don Juan', m. onweerstaanbare vrouwenverleider.
donkey, (Eng.) m. soort kleine stoommachine voor gerlige
krachtsontwikkeling.
don'na, (Port.) v. eretitel voor vrouwen; (It.) vrouw.
don'na è mo'biie, (It.) de vrouw is 'veranderlijk.
donnée', (Fr.) v. gegeven, het gegevene.
Don Quicho'te, (Sp.) of Quixote, m. dolend ridder; hersenschimmen najagende overedelmoedige maar onpractische
idealist.
donquichotis'me, o. overedelmoedig onpractisch idealisme.
Don Quichotterie', v. dwaas avontuurlijke, onpractiscb
idealistische onderneming, onhandig toegepaste ridder
-lijkhed.
Donsteel, Donstaal, een metaallegering van geheime samenstelling, die weerstand biedt aan acetyleensteekvlam en
electr. smeltoven.
,
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dopt, (Fr.) 1 van wien; 2 $ premie, die betaald wordt bij
't verstrijken van een bepaalde termijn.
do'num, (Lat.) o. (mv. do'na), gave, gift, geschenk.
door'gefourneerd, 1 geldig voor alle klassen v. e. (staats)loterij; 2 fig. wasecht, op en top, in merg en been.
dope, (Am.) verzamelwoord voor verdovende middelen.
do'ping, (Eng.) v. het onderhuids inspuiten van opwekkende stoffen aan paarden om deze voor korte tijd een
grote snelheid te doen verkrijgen, zeer ten nadele van
het gestel der dieren.
Dopolavo'ro, (It.) eigl.: na de arbeid, organisatie voor
arbeiders en bedienden tot ontwikkeling en ontspanning
v. geest en lichaam.
dop'pio movimen'to, (it.) f dubbele beweging.
dora'de, V. 29 goudvis.
dorado, o. goudland; fig, paradijs.
dore'ren, vergulden; fig. bemantelen, vergoelijken.
Dor'kas. Dor'cas, V. weldoende vrouw; liefdadigheidsge[nootschap van vrouwen.
dorlote'ren, vertroetelen.
dormeu'se, (Fr.) V. 1 slaapstoel; 2 soort oorknop.
dormitief', o. slaapmiddel.
dormito'ri um, (Lat.) o. dorm'ter, m. slaapkamer, slaapzaal.
Dornier', vliegschip, genoemd naar den ontwerper, den
Duitsen ingenieur Dornier.
Dorn'róschen, (D.) o. de schone slaapster in het bos.
dorsaal', wat op de rug betrekking heeft, rug-; dorsale
discipline, V. ruggetucht, geseling.
dorsa'lia, a. mv. R.K. rugtapijten van koorstoelen.
dor'so, (It.) V. $ keerzijde (van een wissel).
dortoir', (Fr.) m. gezamenlijke slaapzaal.
doe a doe', (Fr.) rug aan rug; ~, v. Ind. huurrijtuigje,
waarin men dos à dos zit met den bestuurder; (ook:)
soort stoeltje, waarin 2 personen naast elkaar kunnen
zitten met de rug in tegenovergestelde richting.
doe d'ane, (Fr.) m. van boven spits toelopende gewelfboog (in de vorm van een ezelsrug).
dose'r ing, V. bepaling v. d. hoeveelheid v. e. geneesmiddel,
die men aan iemand kan of mag geven.
dosiologie', V. leer van de artsenijgiften.
dosis, V. gift, inz. artsenijgift; hoeveelheid, aandeel.
dosse'ri n g, V. helling, glooiing van een wal, dijk, oever enz.
dossier', o. alle tot een zaak behorende documenten; bun=
del, verzameling (proces)stukken.
dotaal'systeem, o. stelsel van scheiding van goederen v. d,
echtgenoten.
dota'tie, dote'ring, v. begiftiging, schenking, inz. medegift, uitzet, bruidschat.
,
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dote'ren, schenken; een uitzet or bruidschat meclegeven.
douairière, (Fr.) v. weduwe van aanzienlijke familie.
douane, (Fr.) v. tol; tolwacht, tolkantoor voor in- en uitvoerrechten.
[voerrechten.
douanier', (Fr.) m. tolbeambte, commies der in- en uit dou'ar, m. Arabisch tentendorp.
douarie', v. goed van een douairière, weduwgoed.
dou'ble, (Fr.) dubbel; ,,, enten'te, v. tweeërlei betekenis.
double, (Eng.) vervanger v. d. filmheld in gevaarlijke
gedeelten v. d. rol.
doublé', (Fr.) m. , stoot, waarbij de bal terugspringt;

f dubbelslag; (op jacht:) het raken van 2 stuks wild
met één schot; —, o. koper of ander metaal met een dun
laagje goud of zilver belegd.
double boston, (Eng.) m.. soort wals (dans).
double'ren, verdubbelen; van de voering voorzien;
overhalen, door overhalen maken; (bij het toneel:) `fin
een stuk twee verschillende rollen te spelen hebben.
double'ring, v. verdubbeling.
doublet', (Fr.) o. dubbel voorhanden stuk; dubbelexemplaar (van postzegels enz.) ; worp met dobbelstenen,
waarbij men twee azen, twee tweeën enz. werpt; dubbelschot: met ieder der beide lopen één stuk wild; dubbele
lens (bij photographie).
doublu're, (Fr.) V. voering, opnaalsel op een rijbroek;
plaatsvervanger v. e. toneelspeler in hetzelfde genre;
toneelspeler, die twee rollen vervult; twee stuks wild
in één schot geschoten.
doucement', (Fr.) zoetjes; zacht wat! bedaard aan!
kalmpjes. [maakt beleefd.

doucereus', zoetachtig, zoetsappig; overvriendelijk, ge douceur', (Fr.) V. zoetheid; zachtheid, aanminnigheid, liefelijkheid; (ook:) geschenk, drinkgeld, fooi.

douche, (Fr.) V. stortbad; lig. afkoeling.
do u i I lette, (Fr.) v. gewatteerde wintermantel of lange
overjas inz. van geestelijken.
Do u kabo u rs, zie: Doechaboren.
douloureus', smartelijk, pijnlijk.
[bloedparasieten..
douri'ne, v. tropische paardenziekte, veroorzaakt door
do ut des, (Lat.) ik geef, opdat gij geven zoudt.
douteus', twijfelachtig, onzeker.
Dow- metaal, een magnesiumlegering met een s.g. 1,8.
down, (Eng.) 1 neerslachtig; 2 $ platzak; ,— slag, trek,
die de spelende partij bij het bridgen te kort komt.
Downing Street, (Eng.) (straat waar het) Minist. van
Bultenl. Z. (gevestigd is).
downwash, (Eng.) W neerstroming, neerwaartse afwij-
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king v. d. richting v. e. luchtstroming tengevolge v. h.
stromen langs een draagvlak.

dowser, (Eng.) waterzoeker (met de wichelroede).
doxaal', o. R.K. weleer: priesterkoor voor het altaar; later:
zangkoor achter in de kerk.
doxologie', (Fr.) V. lofprijzing Gods.
doxomanie', V. roembegeerte, roemzucht.
doyen', (Fr.) m. deken, oudste; .-- d'age, oudste in jaren.
drachme, (Gr.) V. Gr. munt (= 1 franc); (ook :) apothekersgewicht = 3,845 gram.
draconisch, overdreven streng.
dragée', (Fr.) v. suikeramandel, bruidssuiker.
dragoman', m. tolk bij de Turken.
dragon', v. 1 soort toekruid (bij salade); 2 U sabelkwast
van officieren.
dragoniet', o. soort bergkristal.
dragonna'de, (Fr.) V. dwangbekering door militair geweld;
regeringsmaatregel door militair geweld uitgevoerd.
drain, (Eng.) V. afvoerbuis, -pijp.
draina'ge, (Fr.) draine'ring, V. drooglegging van landerijen door onderaardse buizen; afkeren van vloeistoffen
meestal door buizen (drains); fig, doen wegvloeien van
winst.

draine'ren, droogleggen.
draisi'ne, (Fr.) V. ouderwetse fiets, voortbewogen door
den berijder, die zich met de voeten op de grond afzet;
ook: spoorfiets.

drakoniet', m. drakensteen, versteende poliep.
dra'ma, (Gr.) o. handeling; toneelspel, inz. treurspel.
dramatiek', drama'tische kunst, V. toneelkunst.
drama'tisch, toneelkunstig, toneelmatig; treurig.
dramatise'ren, voor het toneel bewerken.
dramatis perso'nae, (Lat.) mv. handelende personen van
een toneelstuk. [toneelschrijver.
dramaturg', m. kenner en beoordelaar van toneelstukken,
dramaturgie', v. leer, wetenschap van al wat tot de toneel dichtkunst en tot de toneelspeelkunst behoort.
drap, (Fr.) o. laken; — d'argent', zilverlaken, zilverstof;
de dames, dameslaken, fijn half- laken; ~ d'or', goudlaken, goudstof; (ook:) een appelsoort.
drape'r en, met laken of doek behangen, met draperte of
ruim geplooide kleding omhangen; in ruime plooien
schikken.
draperie', (Fr.) drape'ring, v. voorstelling van de kleding
van de geschilderde of gebeitelde figuren; plooiing van
de gewaden, van de stoffen, waarmede ledikanten, glas
versierd en bekleed zijn.
-ramenz.
,
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drastisch, snel en krachtig werkend, hevig ingrijpend;
~e middelen, dras'tica, o. mv. sterk afvoerende middelen
of medicijnen.
Dra'vida, rev, overgebleven vertegenwoordigers van de
donkergekleurde oerbevolking van Voor-Indië op 't hoogland van Dekkan en op Ceylon.
draw'back, (Eng.) m. 1 teruggave van betaalde rechten,
uitvoerpremie; 2 keerzijde van iets, onaangenaam gevolg, nadeel. [ceptie ten hove.
draw'ing -room, (Eng.) v. gezelschapskamer of -zaal; redread'nought, (Eng.) V. lett. vrees niets; zeer groot, modern, uitsluitend met zwaar geschut (± 30 cm.) bewa
pend slagschip, voorloper der s u p e r-d r e a dnoughts; (ook :) dikke overjas.
dred'ge. (Eng.) v haggermachine.
dresse'ren, africhten, oefenen.
d res'si n g -room, (Eng.) v. kleedkamer.
dressoir', m. aanrechttafel; buffet.
dressuur', v. africhting, drilling.
drift, (Eng.) W weerstand, luchtweerstand.
drift, G.A. v. rivier.
drill, o. Russisch linnen.
drit'ta, (It.) v. rechterhand.
driver, (Eng.) m. voerman, postiljon; machinedrijver;
slagstok bij het golfspel.
droget', o. wollen stof met doorgaans garen inslag.
drogman', m. Turkse tolk.
droit, (Fr.) o. recht, belasting; — d'entrée', inkomend
recht; ~ des gens, volkenrecht; ~ de visite, (Fr.) bij
echtscheiding recht v. omgang v. d. moeder of vader,
die de voogdij niet heeft, met het kind.
droit devant', (Fr.) o. recht van voren, soort korset, dat de
buik indrukt.
droitu're, (Fr.) V. rechtschapenheid, oprechtheid.
drólerie', (Fr.) V. snakerij, snaakse streek.
dromedaris, m. 2 . kameel met één bult.
dron'te, o. 1 zie dodo.
[vruchtensmaakje.
dro'pax, m. pekpleister.
drops, (Eng.) V. mv. suikertjes van ronde vorm met een
Drosch'ke, (D.) V. stationnerend huurrijtuig.
Drosch'ki, (Russ.) v. licht open rijtuig.
dro'sera, v. jt zonnedauw, een insectenetende moerasplant.
dro'someter, drososcoop', m. dauwmeter.
drosselen, smoren, verminderen v. h. ontwikkelde vermogen v. e. motor met behulp v. e. gasklep of gasschuif.
drost, drossaard, in. voormalig officier van justitie; G.A.
schout, baljuw; (ook :) rentmeester; de ~, P. C. Hooft.
n
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Drud, 'm. heksenmeester, boze geest, nachtmerrie.
Drude, V. heks; soort elf met ganze- of zwanevoeten.
druden voet, m. regelmatige vijfhoek, op welks zijden gelijkzijdige driehoeken zijn opgericht: toverteken tot
afwering v. boze geesten, pentagram.
Dru?'de, m. Keltisch priester in Gallië enz.
drum, (Eng.) v. $ Ijzeren vat of vaatje voor het vervoer
van sommige verven, petroleum enz.
drummer, (Eng.) trommelaar, vooral 1. e. jazzband, waar

hij gewoonlijk ook andere instrumenten: bekkens,
triangel, tamboerijn, gong, ratel enz. bespeelt; in Amerika : handelsreiziger.
drukcabine, v. voor reizigers bestemde ruimte 1. e. hoog
waarin een overdruk t.o.v. d. buitenlucht-tevlgui,
wordt onderhouden. [smaak (van champagne).
dry, (Eng.) droog; niet zoet, doch scherp en droog van
dryade, V. boom- of woudnimf in de fabelleer.
dryan'dra, soort heester.
dry-far'ming, (Eng.) v. z.g. droog landsysteem, manier v.
grondbewerking, waardoor men in staat Is om zonder
behulp v. kunstmatige aanvoer genoeg water 1. d. grond
te krijgen en te houden op plaatsen, waar de regenval
gering en besproeiing uitgesloten of althans zeer moei-

lijk is.
dscha'mis, dzi a'mi, v. groot Turks bedehuis, moskee.
dsjinn, m. zie djinn.
D'- trein, m. trein met zijgang, die alle rijtuigen onderling
dua'Iis, o. tweevoud. [verbindt.
dualis'me, o. leer van twee van elkaar onafhankelijke of
,

aan elkaar tegenovergestelde beginselen (goed tegenover
kwaad, geest tegenover stof enz.) ; splitsing van een natie
in twee elkander tegenwerkende partijen.
dualist', m. aanhanger van het dualisme.
dubieus', twijfelachtig, onzeker; dubieuze debiteuren, mv.
schuldenaars waarvan het onzeker Is of zij zullen betalen.
du'bio: in -, in twijfel.
dubite'ren, twijfelen.
du'bium, (Lat.) o. (mv. du'bia) twijfel.
dubloen', in. oud -Sp. munt van ongeveer f 12.40.
duo, (Fr.) m. hertog.
duo d'AI'ven, zie dukdai'ven.
duce, (doe'tsje), (It.) in, aanvoerder, legerhoofd; 11 Duce,
het hoofd, de aanvoerder der fascisten In Italié (Mus solini).
duce et auspi'ce, (Lat.) onder (iemands) leiding en aan
hertogdom. [voering.-duche,(Fr.)m
ductiel', rekbaar; taai, smeedbaar.
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ductiliteit', v. rekbaarheid, taaiheid, smeedbaarheid.
duc'tus, (Lat.) m. gang, kanaal.
dudatm', (Hebr.). alruinwortel, z. a.
duel', o. tweegevecht.
duelle'ren, een tweegevecht houden.
duellist', m. wie een tweegevecht aangaat, beroepsvechter.
due'gna, due'na, (Sp.) (due'nja), v. bejaarde dame, die
toezicht houdt over jonge meisjes.
duet', d uet'to, o. dubbelzang, gezang voor 2 stemmen;
muziekstuk voor of spel van 2 instrumenten.
Dugazon', V. f bekende toneelspeelster (1755-1821), die
uitmuntte in * ie opera-comique door haar uitbeelding van
s o u b r e t t e- rollen en als eerste minnares en i n g é n u e; vandaar: eerste rol als minnares of ingénue.
dui'vekater, m. naam van zeker tarwebrood, ook van koek,
die men elkaar op feestdagen toezond; kermisfooi; (ook:)
de duivel, het boze wezen.
du Jour' zijn, aan de orde van de dag zijn; V van dienst
zijn, met de dienstzaken van de dag belast zijn.
dukaat', m. goudmunt van ongeveer f 6.50.
dukaton', rn. oud zilverstuk van f 3.15.
dukdal'ven, m. mv. zware aaneengeklonken palen en
schoorpalen in het water, maar daarboven uitreikend ter
geleiding of ter vastlegging van schepen.
dul'ce eet desi'pere In lo'co, (Lat.) 't is zoet op zijn tijd
eens wat uitgelaten te zijn.
dul'ce et deco'rum eat pro pa'tria mo'ri, (Lat.) zoet en eer
voor het vaderland te sterven.
-volishet
dul'ces reminis'citur Argos, (Lat.) hij herinnert zich het
zoete, Argos (het lieve vaderland).
[Quichote).
dulcifië'r en, verzoeten, zoet maken.
Dulci'nea, v. beminde, liefje (eig. de beminde van Don
heiligen
tegenover
en
engelen
der
verering
du'Iia, v. R.K.
de verering van God.
dum-dum', (Eng.) m. kogel met holle spits, die zich daardoor bij het treffen vervormt en zeer zware wonden
maakt.
dummy, (Eng.) m. blinde (in 't kaartspel) ; model.
dum'ping, (Eng.) het stelsel om goederen beneden de
eigenlijke hoge prijs met verlies op de buitenlandse
markt te brengen in grote hoeveelheden, ten einde zo
de prijs in net land zelf niet te moeten verlagen en de
buitenlandse markt te veroveren en later de prijzen te
kunnen beheersen.
dum Ro'ma deli'berat, Sagun'tum per'It, (Lat.) terwijl
Rome beraadslaagt, gaat Saguntum te gronde.
dum spi'ro spe'ro, (Lat.) zolang ik ademhaal, hoop ik.
,
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dum vi'vimus, vi'vamus, (Lat.) laat ons leven, zolang wij
leven. [gebruikt in Br. India.
dungcakes, (Eng.) gedroogde rundermest, als brandstof
du'o, o. dubbelstuk, muziekstuk voor 2 personen; ~ zit,
zitbank voor 2 personen (v. auto), zitplaats voor een
tweede persoon, aangebracht boven het achterwiel van
een motorfiets.
duodecimaal' (systeem), twaalftallig (stelsel).
duode'cimo, o. boekformaat, waarbij het vel in 12 gedeelten verdeeld wordt en 24 bladzijden op een vel komen
(120 in —, zeer klein.
duodenum, o. twaalfvingerige darm.
duo'le, (It.) V. f figuur van twee noten, die de waarde
hebben van drie van dezelfde soort.
duo'lo, (It.), con , f met droefheid.
du'pe, (Fr.) m. en v. bedrogene, slachtoffer.
dupe'ren, bedriegen, misleiden, beet hebben.
duperie', (Fr.) v. bedriegerij, fopperij; (ook:) afzetterij.
duple'ren, verdubbelen.
du'plex, (Lat.) tweevoudig, dubbel; ~ papier, papier
dat uit twee verschillend gekleurde lagen bestaat, voor
kaften, boekomslag e. d. gebruikt; ~ stelsel, o. bij de
telegraphie. gelijktijdige overseining van twee berichten in dezelfde richting langs dezelfde draad.
duplicaat', o. iets dubbels, dubbel afschrift van een acte,
een quitantie, een wissel enz., tweede exemplaar.
duplica'tor, m. verdubbelaar: verveelvuldigingstoestel,
machine om brieven enz. vlug te vermenigvuldigen.
duplice'ren, een tweede antwoord geven; op de r e p ii e k
antwoorden.
dupliciteit', v. dubbelheid, dubbelvormigheid; fig. dubbel[r e p ii e k.
hartigheid.
dupliek', v. tweede verweerschrift, tegenantwoord op een
dur, (D.) f aanwijzing van de grote terts toonladder.
dura'bel, duurzaam, blijvend, sterk.
durabiliteit', V. duurzaamheid, bestendigheid.
du'ra lex, eed lex, (Lat.) wel is de wet hard, maar het is
nu eenmaal de wet.
du'ra ma'ter, (Lat.) v. hard hersenvlies.
[staatsraad.
dur'bar, dar'bar, o. morgenaudiéntie bij Ind. vorsten;
d u ral u m i'n i u m, o. legering van koper en aluminium, licht
maar zeer sterk, gebruikt voor vliegtuigen en auto's.
[wapen.
durra, v. zie doerra.
durum te'lum neces'sitas, (Lat.) de nood is een vreselijk
dusarit, koolstofverbinding gebruikt voor waterzuivering
(ontijzering).
duümviraat', o. m regerend tweemanschap.
) ;
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(Lat.) m. 1 aanvoerder, hertog; 2 f leidend of eerste
thema v. e. fuga; ,.., fe'mina fac'ti, een vrouw leidt het
werk, een vrouw heeft er de hand in.
dvor'nik, dwor'nik, (Russ.) m. portier, huisknecht.
dux,

dy'ameter, m. vergrotingsmeter (van kijkergiazen).
dyarchie', V. dubbelregering, regering van twee vorsten
dy'as, v. tweetal, paar.
[op dezelfde troon.
dynamica, (Lat.) v. krachtenleer.
dynamiek', dynamisch, veel vermogen uitoefenend, zelf krachtig, vrijwerkend; de krachtenleer betreffend;
waarbij de „beweging" overheerst; dynamische elec-

triciteit, V. zie electriciteit; .-..e tekens, j tekens, die
de toonsterkte aangeven.
dynamiet', o. uit nitro-glycerine (met een andere stof) vervaardigde ontplofbare stof; .—man, dynamitard', m.
bommenwerper, anarchist van de daad.
dyna'mo, m. machine tot opwekking van een electrische
stroom, van electrische kracht.
dynamometer, m. krachtmeter.
dynasphe're, breed wiel van ± 2 m middellijn met zitplaats, die door de zwaartekracht steeds weer naar
beneden glijdt, het geheel gedreven door een benzinedynast', m. machthebber, heerser, vorst. [motor.
dynastie', V. vorstenhuis.
dynastiek', van de dynastie.
d y'n e, o. krachtseenheid; kracht, die ged. 1 sec. Inwerkende op 1 gr., daaraan een snelheid geeft van 1 cm per sec.
dyscrasie', v. slechte vochtmenging, kwaadsappigheiu.
dysenterie', V. persloop, rode loop.
dyspathie', V. wonderlijkheid van een zieke.
dyspepsie', V. slechte of moeilijke spijsvertering.
dysphagie', v. moeilijk slikken.
dys'pnoë, V. kortademigheid, ademnood.
dystrophie', stoornis in de voeding van weefsel of organen.
dysurie', v. pijnlijke waterlozing.
dzig'getai, halfezel, wilde ezel in Midden-Azië.

E
E. = eminentie, excellentie, (zie die woorden).
e. a. = en andere(n).
e. c. = exem'pli cau'sa, (Lat.) bijvoorbeelu.

e. d. = en dergelijke(n).
cd. = edi'tio, uitgave.
[noemde.
e. g. 1 = exem'pli gra'tia, (Lat.) bijvoorbeeld; 2 eerstgeE. D. D. = Eenheid door Democratie.
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E. E. E. = naam v. e. nazi - organisatie in Griekenland.
E. F. D. S. = European' Folk Dance Society (Eng.), Europese Vereniging voor Volksdansen.
E. H. B. O. - Eerste Hulp bij Ongelukken.
e. i. = electro- technisch ingenieur.
e . k. = 1 eerste kwartier; 2 eerstkomende.
E. L. C. = Europ. Litteraire Club in 1935 in voormalig
Tsjecho- Slowakije opgericht; doel: in eigen land op
Cultuurgebied, in het bizonder op litteratuur-gebied de
internationale gedachte hoog te houden.
E. M. = Edelmogende, vroegere titel van de Generale Staten.
Em. = eminentie, V. verhevenheid (kardinaalstitel).
emer. = eme'ritus, rustend.
E. N. C. 1. = N. V. Eerste Nederlandsche Cement Industrie.
E. N. O. B. — Eerste Nederlandsche Octrooi Beurs.
e. o. = 1 ex offi'cio, (Lat.) ambtshalve; 2 eigen opname(n).
E. R. = Economische Raad.
esq. = esquire (zie aid.).
etc. = et ce'tera, en zoo voort.
e. t. q. = e tutti quanti, (It.) en allen samen.
e. v. _ (op adressen) = en viile, (Fr.) in de stad, ter
Exc. = Excellentie. [plaatse.
eagle, (legt), (Eng.) adelaar; Noord-Amerik. goudmunt van
earl, (ut), (Eng.) m. graaf (Eng. titel). [10 dollars.
eau, (Fr.) v. water; — des Car'mes, melissen- of karmelietenwater; ,., de Colog'ne, Keuls reukwater; ,,, de
Javel'le, bleekwater, vlekkenwater; — de lavan'de, lavendelwater; ~ de la rel'ne, koninginnewater (verbasterd
tot loderein).
ebauche'ren, vluchtig schetsen, ontwerpen.
ebenbür'tig, (D.) van gelijkwaardige geboorte (met vorsten
of hoogstaande personen).
Eben-Haë'zer, (Hebr.) m. steen der hulpe; tegenwoordig
meest opgevat I. d. zin van: tot hiertoe heeft de Heer
geholpen.
Ebionieten, m. mv. (Hebr.) eig. de armen, secte van tol
het Chr. bekeerde Joden, ten 0. V. d. Jordaan. Hun beginselen zijn: armoede, vegetarisme, besnijdenis, sabbathviering, verwerping van offers en v. h. 0. T. en de
leer dat Jezus niet wonderbaar was geboren, maar eerst
bij de doop tot Messias was geworden.
eblouisse'ren, verblinden, verbluffen.
eboniet', o. zwart glimmende, harde stof, door vermenging van rubber met zwavel verkregen.
ebranle'ren, doen waggelen; fig. besluiteloos maken.
[te bepalen.
e'bro, v. een voertuig in N. Indië.
ebullioscoop', m. toestel om het alcoholgehalte van wijn
,
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ebulli'tie, V. opborreling (van een vloeistof door hitte), het
koken; uitslag van blaartjes op de huid.
[werk op porcelein.
eburi'ne, o. namaak - ivoor.
écaii'le, (Fr.) V. schub; op schubben gelijkend schilder écaillé', (Fr.) la geschubd.
écarla'te, scharlakenrood.
écarté', o. kaartspel tussen twee personen met 32 kaarten
écarteié', ® gevierendeeld in kwartieren.
ecarte'ren, 1 verwijderen; verstrooien; een of meer kaar -

ten ter zijde leggen, om daarvoor andere te ontvangen;
2 écarté spelen.
ec'ce, (Lat.) zie; ,-.. ho'mo ! ziedaar den mens! zie, welk
een mens! een ,... ho'mo, o. beeld van den Heiland

met doornen gekroond.
ecchymo'se, v. bloeding onder de huid, blauwe plek.
eocie'sia, (Gr.) v. de kerk; — mi'litans, de strijdeinde
kerk; — tri um'phans, de zegevierende kerk.
ecciesiastiek', V. kerkleer.
ecclesias'tisch, kerkelijk, van de kerk.
echampe'ren, door licht en schaduw als van de grond
losmaken of doen uitkomen (bij schilders). [hollen.
echancre'ren, rond uitsnijden (van een japon enz.) ; uitechange'ren, ruilen, wisselen; uitwisselen; verwisselen.
éehantilion', (Fr.) o. staaltje, proef, monster.
éohappa'de, (Fr.) v. ontsnapte fout, overijling; missnede
(bij graveurs).
éehappatoi're, (Fr.) v. uitvlucht, voorwendsel.
echappement', o. ontsnapping; (in uurwerken:) haakrad,
schakelrad; onrust met spiraalveer.
eehappe'ren, weglopen, ontsnappen, ontvluchten.
schuins beschieten.
echarpe'ren,
échauffement', (Fr.) o. verhitting.
echauffe'ren, verhitten, warm maken; zich ,^, zich warm
maken, zich opwinden, boos worden.
échéan'ce, (Fr.) v. $ vervaldag van een wissel.
échec', (Fr.) o. schaak; tegenslag, mislukking, nederlaag,
schade; en ~ houden, in bedwang houden; — lijden, zich
het hoofd stoten. [Levant.
échet'le, (Fr.) V. toonladder; schaal; ~s, zeehavens in de
écheiiier', (Fr.) m. $ effectenspeculant, die van elke koersschommeling partij tracht te trekken.
echeions'gewi js, U trapvormig, tredegewijs, d.i. in
kleine op elkander volgende troepenafdelingen (bv.
oprukken). [ook bij de mens voorkomend.
echinococ'cus, m. blaasworm, soort lintworm bij honden,
echi'nus, (Lat.) m. 1 zeeëgel; 2 __ sieraad aan Ionische

échiquier', (Fr.) m. schaakbord. [zuilen.
22e dr
17
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e'cho, v. weerklank, galm, nagalm.
echolalie', v. het onwillekeurig herhalen van zelfgesproken
of door anderen gezegde woorden.
echoue'ren, schipbreuk lijden, stranden; niet slagen.
éclair', (Fr.) in. 1 bliksem; ook: zeker gebakje.
eclaire'ren, t verlichten, ophelderen; 2
verkennen.
éclaireur', m. X veldverkenner, verkenner.
éclat', (Fr.) o. glans; opzien, schandaal. [zienbarencl.
éclatant', schitterend; in het oog vallend; luisterrijk, opeclate'ren, springen; fig. ruchtbaar worden, aan de dag

komen. [andere stelsels.
eclecticisme, o. wijsbegeerte, die het beste neemt uit alle
eciec'ticus, (Lat.) ni. wijsgeer, die uit alle stelsels overneemt, wat hem het beste voorkomt.
eclec'tisch, uitkiezend.
e'eIimeter, m. hellingmeter, hoogtemeter.
[ving.
eclips', v. verduistering (van zon of maan) ; fig. verdwijeclipse'ren, 1 verduisteren, in de schaduw stellen; 2 verdwijnen, zich uit de voeten maken.
ecliptica, v. zonneweg, aardbaan.
ec'loge, (Gr.) v. uitgekozen stuk; herderszang, landelijk
gedicht.
éco'le, (Fr.) v. school; ,,, de médeci'ne, hogeschool voor
aanstaande artsen; ~ militai're, militaire academie;
mutuel'le, school voor wederkerig onderwijs, Lancasterschool; r-- vétérinai're, veeartsenijschool.
economie', V. huishoudkunde; staathuishoudkunde, landhuishoudkunde; spaarzaamheid; ook: (doelmatige) Inrichting.
economisch, huishoucikunclig; huishoudelijk, zuinig.
economi'ser, (Eng.) m. M bespaarder : samenstel van recht
gegoten buizen in het rookkanaal van cie-opstande
stoc,mketel, waardoor het voedingwater gaat, zodat dit
water dus op goedkope wijze verwarmd wordt.
economise'ren, bezuinigen, uitsparen.
economist', m. staathuishoudkundige.
[strateur.
econoom', m. landhuishoudkundige; rentmeester, adminie continen'ti, (It.) dadelijk, onmiddellijk.
e contra'rio, (It.) Integendeel.
ecorche'ren, villen, afstropen; overvragen, snijden; rad
-braken
(een taal).
écossai'se, (Fr.) v. Schotse dans.
écoutez'! (Fr.) hoor(t) eens! luister(t)!
écrasant', (Fr.) verpletterend.
ecrase'ren, verpletteren, vernietigen.
écrin, (Fr.) o. juwelenkistje.
écritu'res, (Fr.) v. mv. geschriften, brieven.

écrivain
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écrivain', (Fr.) m. schrijver.
écru', (Fr.) ruw, ongebleekt;. (ook:) roomgeel, touwkleurig.
ectasie', V. uitzetting; verlenging.
ec'to-, in samenstellingen: buiten, vgl. endo.
ectoplasma, o. naar buiten komende vormstof bij spiritistische séances.
ectypographie', V. hoogdruk voor blinden.
écu', (Fr.) m. daalder of kroon = 3 francs.
éau'me de mer', (Fr.) v. meerschuim.
écurie', (Fr.) v. paardenstal.
éousson', (Fr.) o. ® klein schildje in een wapen.
écuyer', (Fr.) m. stalmeester; kunstrijder.
écuyè're, (Fr.) v. paardrijdster, amazone; kunstrijdster.
ecze'ma, eczeem', o. huiduitslag, dauwworm.
edaciteit', V. vraatzucht.
edax', (Lat.) vraatzuchtig.
Ed'da, V. (eig. stammoeder) godsdienstboek van de oude
Scandinavische volken van Germaanse afkomst.
Eddyis'me, o. genezing door gebed volgens de leer van
tmevr. Mary Baker Eddy.
ed'dy-water, (Eng.) kielwater.
e'de, bi'be, lu'de! (Lat.) eet, drink, speel!
Edeleer, m. lid v. d. Raad v. Indië.
E'delvaluta, V. geld, dat in een economische crisis niet of
weinig in waarde gedaald is als bv. na de wereldoorlog
1914-18 Amerikaans, Nederlands, Zwitsers geld.
E'delweles, (D.) o. 1 witte alpenbloem, die in gedroogde
toestand haar natuurlijk uiterlijk behoudt; 2 naam van
een Pullman -trein op het traject Amsterdam-BrusselBazel, Luzern v.v.
Eden, o. paradijs., lusthof, lustoord.
edenta'ten, in. mv. tandeloze zoogdieren.
edict', o. verordening, bevelschrift.
edicta'le cita'tie, V. gerechtelijke openbare dagvaarding.
edifiant', stichtelijk.
edinol', o. een matig snelle photografische ontwikkelaar.
edi'tie, v. uitgave, druk (van een boek) ; n gerechtelijke
voorlegging en mededeling.
édition' de lu'xe, (Fr.) V. prachtuitgave.
edi'tio prin'ceps, (Lat.) V. eerste gedrukte uitgave v. e.

ouden schrijver.

editor, m. bewerkende uitgever (van geschriften).
Edomiet', m. B nakomeling van Edom of Ezau.
educa'tie, v. opvoeding.
educt', o. uittreksel; stof die uit een lichaam, als reeds

voorhanden bestanddeel, daarvan wordt afgescheiden.

cdulcora'tie, V. verzoeting, zoetmaking.
edu'liën, V. mv. eetwaren.
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egalisator

e(x) duo'bie ma'Iis, minimum eli'gere opor'tet (eligen'dum eet), (Lat.) van twee kwade dingen moet men het

minst kwade kiezen.

eduque'ren, opvoeden.

efface'ren, uitwissen, uitvegen; doorhalen; jig. zich .•.,
zich uit nederigheid op de achtergrond houden of terugtrekken ; (bij 't schermen:) 't lichaam zo weinig moge li jk trefvlak geven.
effare'ren, doen ontstellen, verbluft maken.
effect', o. 1 uitwerking, gevolg; 2 staatspapier, schuldbrief; ~en, goederen, schuldbrieven van staten, gemeenten, enz.; geldswaardige (staats)papieren; ,., sorte'ren,
uitwerking hebben, het gewenste gevolg hebben.
effectief', 1 af. & ad. werkelijk, wezenlijk; $ waarbij de
goederen werkelijk door den verkoper geleverd en door
den koper ontvangen worden; 2 o. werkelijke aanwezige
de effectieve sterkte.
hoeveelheid (geld) ;
effectueren, uitvoeren, uitwerken, tot stand brengen;

bewerkstelligen, verwezenlijken.

effec'tus civi'lis, (Lat.) wettelijke bevoegdheid verbonden
aan universitaire diploma's.
effemina'tie, V. verwijfdheid, verwekelijking.
effen'di, m. Turkse staatsdienaar, rechtsgeleerde; de titel
is in 1934 afgeschaft.
effervescen'tie, v. het opbruisen.
efficaciteit', v. (krachtige) werking; werkzaamheid; doel
-trefndhi,poba.
efficiency, (e(i.s'sjensi), (Eng.) v. doelmatigheid; doeltref
uitwerking; nuttig effect, geschiktheid.
-fend
effi'gies, (Lat.) v. beeltenis; in effigie, in beeltenis.
effieura'ge, v. massage door strijkbewegingen.
effleure'ren, even aanraken; oppervlakkig behandelen,
licht lopen over.
effiorescen'tie, V. het bloeien, bloei; huiduitslag.
efflu'viën, v. mv. uitstromingen, uitwasemingen.
efforce'ren (zich), zich beijveren, inspannen.
effraye'ren, af -, verschrikken, vrees aanjagen.
effronterie', (Fr.) v. onbeschaamdheid, driestheid.
effu'sie, V. uitstorting, uitstroming v. gas; ontboezeming.
egaal', 1 gelijk, gelijkmatig; 2 enerlei, onverschillig, om
egale'ren, gelijken, evenaren.
['t even.
egalisatie, V. gelijkmaking, vereffening; ,.., fonds, o.
instelling, die voor rekening en risico v. d. Nederl.
Staat de wisselkoersen beinvloedt i. h. belang v. U.
stabiliteit v. d. guldenkoers.
egalisa'tor, m. gelijkmaker; g transformateur (van electrische stromen) .
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egalise'ren, vereffenen, gelijk maken.
egaliteit', V. (Fr. égalité), gelijkheid.
égard', (Fr.) m. aanzien, achting, ontzag; ~s, toegeeflijkheden (uit ontzag), eerbiedsbetuigingen, beleefdheden.
égarement', (Fr.) m. afdwaling; verbijstering, verwarring.
eges'ta, (Lat.) de uit het lichaam afgevoerde stoffen (ontlasting, urine enz.).
eges'tie, V. ontlasting, afvoering (door de stoelgang).
églanti'ne, (Fr.) V. & wilde roos. eglantier.
égli'se, (Fr.) v. kerk;wallon'ne, Waalse kerk.
églo'gue, (Fr.) V. herderszang.
e'go, (Lat.) Ik.
egocen'trisch, het eigen Ik middelpunt makend van alle
aandoeningen, denken en handelen.
egoïsme, o. zelfzucht, eigenbaat.
egoist', m. zelfzuchtig persoon, eigenbelangzoeker, die alléén de bevrediging van eigen begeerten nastreeft, ook
zelfs ten koste van zijn medemensen.
egoTs'tisch, zelfzuchtig, baatzuchtig.
[ten.
egorge'ren, de keel afsnijden, ombrengen; te gronde richegotis'me, o. overdreven zelfingenomenheid, zucht om over
zichzelf te praten, ikkerigheid.
égoutteur', m. X apparaat tot het Indrukken van watermerken in papier.
egrene'ren, de zaden verwijderen (van de katoenvezels).
Egyptoloog', m. kenner of beheerder van Egyptische oud eh bien' ! (Fr.) welaan! welnu! wel! [heden.
eiderdons, o. zeer zacht dons van de eidergans.
eidograaf', V. beeldtekenaar (een copieer-machine).
Eiffeltoren, 300 m. hoge metalen toren te Parijs, ge
-namd
naar den bouwer, Eiffel.
eigentiim'lich, (D.) eigenaardig.
eikon', (Gr.) m. 1 beeld; 2 (in de Griekse kerk) afbeelding van Christus of een der heiligen, hetzij geschilderd,
in mozaïek of op andere, wijze voorgesteld.
einheit'iich, (D.) één geheel vormend, één beginsel volgend.
Einjäh'rriger, (D.) m. in het voormalige Duitse leger: sol daat, die onder zekere voorwaarden zijn dienstplicht
e'is, V. f e kruis. [in 1 jaar volbrengen mocht.
Eisteddfod, jaarlijks dichter- en zangersfeest in Wales.
eius'dem, (Lat.) van dezelfde (maand, dag enz.).

ei us'dem fari'nee, (Lat.) van hetzelfde slag of soort.
ejacula'tie, V. uitspuiting, uitwerping; zaadlozing; fig.
uitroep, schietgebedje.
ejalet', o. Turks stadhouderschap.
ejec'tie, V. gewelddadige verwijdering.[nationals.
Ekki, o. Executief Komitee der Kommunistische Inter-
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ektropie', v. eigenschap der organismen om arbeidsvermogen te verzamelen en werkzaam te maken.
elabora'tie, v. uitwerking, afwerking, zorgvuldige bearbeiding en volmaking van een werk.
elai'ne, V. oliestof, hoofdbestanddeel v. olie en vet.
elai'ometer, m. werktuig om de zuiverheid van olie te
meten.
élan', (Fr.) o. zet, aanloop; geestdriftig voorwaarts of op
den vijand ingaan, onstuimige bestorming.
elance'ren, zich, snel voorwaarts springen, toeschieten.
elap'so ter'mino, (Lat.) na afloop van de termijn.
elarge'ren, loslaten; zich , uitstrekken, uitbreiden.
elasticiteit', V. veerkracht.
elastic stopnut, (Eng.) Sg Fiberborgmoer, moer, voorzien
v. e. stukje meer of minder elastisch materiaal (fiber).
elastiek', elastisch, veerkrachtig.
elateriet', o. veerkrachtige aardpek, aardcaoutchouc.
ela'terometer, m. spankrachtmeter van dampen.
eldora'do, o. het fabelachtig goudland, luilekkerland, para
keus, keur, verkiezing. [dijs.-elc'ti,v.
elec'to, (Sp.) m. verkozene; afgevaardigde (in de kamer).
elector, m. (Fr. électeur'), kiezer, keurvorst.
electoraal', 1 keurvorstelijk; 2 in verband staande met de
verkiezingen, verkiezings-.
electoraat', o. waardigheid van keurvorst; (ook:) van
[drijf.
kiezer; keurvorstendom.
electrician', m. vakkundig werkman in bet electrisch beelectriciteit', v. (lett. barnsteenkracht) natuurkracht, die
hetzij langs scheikundige weg, hetzij door middel van
wrijving of anderszins kan worden opgewekt en die door
geleidende stoffen (metaaldraden enz.) geleid kan worden
naar punten tot ver van de plaats waar zij gekweekt werd.
electriek', elec'trisch, electriciteit bezittende, door electriciteit gedreven; electriciteit voortbrengende.
electrifica'tie, V. het electrificeren, z. aid.
electrifice'ren, geschikt maken voor exploitatie door electrische drijfkracht (in plaats van stoomkracht).
elec'trische centrale, V. kweekplaats (fabriek) van electrische kracht.
electriseer'machine, v. machine tot opwekking en mede
-delingvactr.
electrise'ren, g electriciteit opwekken of mededelen; jig.
krachtig aanvuren, bezielen.
elec'tro-chemie', v. leer van de samenhang en onderlinge
beïnvloeding van chemische en electrische verschijnselen. [van een sterke electrische stroom.
electrocu'tie, V. voltrekking van de doodstraf door middel
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electr o'de, v.een der in een electrolyt, geplaatste
platen (polen), waardoor de stroom in- of uittreedt.
electrodyna'mica, v. leer van de werking der electrische
stromen op elkaar.
electrogenera'tor, m. machine, die mechanisch arbeidsvermogen omzet in electrisch.
electroly'se, v. ontleding van chemische verbindingen door
een electrische stroom.
electrolyt', m. lichaam (vloeistof), dat door middel van
electriciteit ontleed wordt (geleider 2e klasse).
elec'tro-magneet', rn. weexijzeren staaf, omwonden met
geïsoleerd metaaldraad, waardoor een electrische stroom
gevoerd kan worden, die het ijzer magnetisch maakt.
elec'tro-magnetisme, o. samenhang van electrische en
magnetische verschijnselen en de leer van wisselwerking
tussen electricitelt en magnetisme.
electrometallurgie', V. het proces der metaalwinning uit
ertsen of de metaalbewerking door middel van de door
electriciteit verkregen hitte.
elec'trometer, nt. electriciteitsmeter.
electromobiei', m. door electriciteit gedreven automobiel.
elec'tromo'tor, m. machine, die electrisch arbeidsvermogen omzet In mechanisch.
electron, o. 1 verondersteld electrisch atoom, de positieve
~en zijn steeds aan de massa gebonden, de negatieve
r--en komen ook vrij voor en zijn -1- 1800 maal lichter
dan een atoom waterstof; 2 een legering van magnesium, lichter dan aluminium, vast, taal en rekbaar (voor
machine- en vliegtuigdelen). [groot.
electronen- microscoop, o. microscoop dat 1400 maal ver electro'nentheorie', v. theorie waarbij aangenomen wordt,
dat de electronen inderdaad bestaan.
[trisch licht.
electrophoor', m. electriciteitsdrager.
electrophotometrie', v. het meten door middel van elecelectropunctuur', v. prikkelen met een electrische naald of
electrische borstel.
eiectroscoop', m. toestel om te onderzoeken of een lichaam
electrisch is en of het positief of negatief is geladen.
electrotech'nicus, m. beoefenaar der electrotechniek, electriciën.
electrotechniek', v. practische toepassing v. d. electriciteit
bv. bij verlichting, telegraphie, telephonie, trekkracht
[enz.
electrotech'nisch, van, bij of over electrotechniek.
electrotherapie', v. behandeling van ziekten door electriciteit.
electrotypie', V. letters, stereotiepplaten, houtgravures en>5►
langs galvanoplastische weg maken.
,
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elefantiasis, v. olifantsziekte, huidziekte, die in sommige
lichaamsdelen een buitengewone verdikking veroorzaakt.
élégance, (Fr.) v. sierlijkheid, bevalligheid.
elegant', sierlijk, bevallig, smaakvol.

elegant', m. modegek, pronker; tee, v. modedans.
elegan'tie, V. sierlijkheid, bevalligheid.
elegie', V. klaaglied, treurdicht.

ele'gisch, élégi'que, (Fr.) elegia'co, (It.) klagend, treurig.
element', o. enkelvoudige stof; in 't dagelijks leven:
lucht, water, vuur, aarde; de ,,.en v. e. wetenschap, de
eerste gronden; (ook:) glazen vat, waarin door
scheikundige inwerking van vloeistoffen op metalen
electriciteit ontwikkeld wordt, electrische stroomcel;
(Ook:) werkkring, sfeer ; plaats of omgeving waar een
mens of een dier zich thuis voelt (leeft).
elementair', grondstoffelijk; de eerste grondbeginselen
betreffende ; ~e scholen, V. mv. lagere scholen.
elementa'len, (theosof.) de in 4 natuurrijken ontwikkelde
wezens als kabouters, aardmannetjes enz., ook: gedachten, vormen, verschijnselen v. i d e o p 1 a s t i s c h e
[aard.
elevated motor highway, zie autostrada.
eleva'tie, v. verheffing, verhoging; hoogte, verhevenheid;
R.K. opheffing van Hostie en kelk bij de mis.
e l e va'to, verheven.
eleva'tor, m. stoom -, electrisch of hydraulisch hijs- of
lostoestel, graanzuiger.

élè've, (Fr.) m. V. kwekeling(e), leerling(e).
eleve'ren, verheffen, verhogen; (ook:) opvoeden; het protest , $ een geprotesteerde wissel met de eerste post
laten teruglopen.
Elfen, mv. kleine rondzwervende (goede of boze) geesten
uit de Noorse fabelleer, aardgeesten.
EI'gin marbles, (Eng.) beroemde verzameling van oud-Gr.
beeldwerken door Lord Elgin aan het Brits Museum
te Londen geschonken. [Spaanse Kerstloterij.

eI gor'do, (Sp.) eigl. de dikke; — Navidad, hoofdprijs t. d.
elide'ren, weglaten (letter uit een woord).
E'li, E'Il, lama sabachta'ni, (Hebr.) B mijn God, mijn God,
waarom hebt Gij mij verlaten.

eligi'bel, kiesbaar, verkiesbaar.
E'lim, o. B rustoord.
elimina'tie, V. uitdrijving, uitschakeling; inz. (in de algebra:) het verdrijven of wegwerken van een, in de belde
leden v. e. vergelijking voorkomende, grootheid; (ook)
doorschrapping.
elimine'ren, uitdrijven, verwijderen, wegwerken, uitschakelen, buiten beschouwing laten, vgl. eliminatie.
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elinvar, een soort nikkelstaal.
e11'sie, v. weglating (bv. van een letter).
éli'te, (Fr.) v. keur, de kleine groep der uitgelezensten, het
aristocratisch gedeelte.

ell'xer, eii'xir, o. aftreksel; maagbitter.
el'jen, (Hongaars) hoera, heil.
ellips' of ellipsis, v. 1 langwerpig rond, dat ontstaat bij
de doorsnede van een kegel door een vlak schuin op de
as; 2 weglating van een of meer woorden in een zin.
eilip'tisch, 1 ellipsvormig, langwerpig rond; 2 bij wijze van
ellipsograaf', m. toestel om ellipsen te vormen. [uitlating.
ellipsoïde, V. vast lichaam, waarvan alle vlakke doorsneden
Of ellipsen Of cirkels. zijn.
EI'musvuur (Sint-), o. electrisch verschijnsel in cle ge
vlammetjes aan hoge en spitse voorwerpen.-dantev
Elo'ah (mv. Elo'him), m. de sterke, de Heer, Hebreeuwse
naam voor God.
eiocu'tie, v. uitspraak, wijze van spreken.
éio'ge, (Fr.) m. lofrede, lofspraak, lofschrift.
eloquent', (Fr.) welsprekend, welbespraakt.
eloquentie,

V.

welsprekendheid.

el'theto, (Gr.) kome (n.l. uw Koninkrijk).
élu', (Fr.) m. verkozene, uitverkorene.
elucida'tie, v. toelichting, opheldering; verklaring.
elucubra'tie, V. werk van geleerd (inz. nachtelijk) moeitevol gepeins.

elude'ren, ontwijken, ontduiken; verijdelen.
elu'sie, V. ontwijking, uitvlucht; verijdeling.
elusief', ontwijkend; verijdelend.
Elysée', (Fr.) o. paleis van den president der Fr. republiek.
Ely'sium, (Lat.) o. of Elyze'se (liever: Ely'sische) velden,
o. mv. land van de zaligen, hemel van de Ouden; para dijs, verrukkelijk lustoord.
Elyzees', Ely'sisch, bekoorlijk, heerlijk, verrukkelijk.
EI'zeviers of Eizeviria'na, mv. naam van zeer schone,
grotendeels klassieke drukwerken (naar de beroemcie
Holt. boekdrukkers Elzevier uit de 16e en 17e eeuw).
emacere'ren, uitmergelen, vermageren.
email', o. smeltglas, brandverf, glazuur.
emai I le'ren, met email overdekken, brandschilderen.
emana'tie, v. uitvloeiing, onzichtbare uitstroming; ,-..stel-

eel, -- systeem, o. leer van de uitvloeiing of het ontstaan
aller dingen uit een enkel of grondwezen.
emancipa'tie, V. vrijlating, vrijverklaring (van slaven, lijf
toekenning v. gelijke rechten a. d. vrouw;-eign);
meerderjarig-verklaring; ontheffing v. vroeger bestaande beperkingen, vrijmaking.
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emancipe'ren, vrijmaken, van lijfeigenschap enz. onthef
burgerlijke of kerkelijke beperkingen ontslaan;-fen;va
zich , zich van belemmeringen bevrijden; (ook:) zich

te veel vrijheden veroorloven. [gaan.

emaneren, uitvloeien, uitgaan; afkomstig zijn; doen uit -

emarge'ren, 1 kanttekeningen maken; 2 boekingen uit het
journaal overbrengen in het belastingkohier.
emballa'ge, v. verpakking; pak- of bindloon.
emballe'ren, verpakken; zich -, zich door zijn toorn of
geestdrift laten meeslepen.
emballeur', (Fr.) m. pakker, pakknecht.
embarcadè're, (Fr.) V. aanlegplaats, hoofd, steiger; plaats
waar spoortreinen afrijden, station.
embar'go, o. tijdelijk beslag op schepen.
embarquement', (Fr.) o. inscheping; het scheepgaan.
embarque'ren, inschepen, inladen; zich ,,., scheep gaan.
embarras', (Fr.) o. verwarring, verlegenheid; belemmering;
du choix, moeilijkheid van keus door te grote
overvloed.

embarrasse'ren, in verlegenheid, in verwarring brengen;
hinder veroorzaken.
embauche'ren, (met list) aanwerven, ronselen; tot overembellisse'ren, verfraaien. [lopen verleiden.
embêtant', (Fr.) hoogst vervelend.
embleem', emble'ma, o. zinnebeeld.
emblemata, (Gr.) o. mv. zinnebeelden, onderscheidingstekenen ; (boeken met) zinnebeeldige prenten voorzien
van uitlegging in proza en (of) poëzie.
emblema'tisch, zinnebeeldig.
embolie', v. r bloedvatverstopping.
embonpoint', (Fr.) o. zwaarlijvigheid, gezetheid.
embouchu're, (Fr.) v. 1 mond van een rivier, van een kanon
enz.; 2 mondstuk van een trompet of ander blaasinstrument; 3 geschiktheid der mondstelling voor het blazen
van een Instrument; f een goede ~ hebben, een blaasI nstrument goed kunnen aanzetten en blazen.
embourse'ren, in de beurs of in de zak steken.
embranchement', (Fr.) o. vertakking; houtverbinding.
embrase'ren, in brand steken, in vlam zetten.
embras'se, (Fr.) v. gordijnband.
embrassement', (Fr.) o. omarming, omhelzing.
embrasse'ren, omarmen, omhelzen.
embroca'tion, (errmbrekeei'sjen), (Eng.) v. wrijfmiddel (ook
voor paarden) tegen spit In de rug, rheumatiek enz.
embroche'ren, aan 't spit steken; fig. aan de degen rijgen,
doorsteken.

embrouille'ren, in de war brengen, verward maken.
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dier- of mensenkiem, wordende lichaams[geboorte.
vrucht.
embryologie', v. ontwikkelingsleer van de klem vdbr do
embryonaal', slechts in de kiem aanwezig, in eerste wor[ding.
embusca'de, (Fr.) V. hinderlaag.
emenda'tie, v. verbetering (inz. van geschriften).
emende'ren, verbeteren.
emeritaat', o. ambtsrust met pensioen v. e. predikant.
eme'ritus, (Lat.) m. rustend ambtenaar, inz. predikant.
emer's1e, v. liet zichtbaar worden van een ster.
eme'ticum, o. (mv. eme'tica), braakmiddel.
emeti'ne, v. wordt tegen dysenterie ingespoten.
emigrant', m. landverhuizer (die het land verlaat).
emigra'tie, V. uitwijking uit het vaderland.
émigré', (Fr.) m. uitgewekene, zijn vaderland ontvlucht(enct)
[persoon.
emigreren, uitwijken uit het vaderland.
eminent', voortreffelijk, uitstekend, uitmuntend.
eminentie, V. 1 verhevenheid; hoogstaande uitnemendheid;
2 titel van de kardinalen.
emir, m. Arabisch vorst, krijgsbevelhebber en stadhouder.
émissai're, (Fr.) emissa'rio, (Sp.) m. geheime bode, kondschapper; bouc —, (Fr.) zondenbok.
emis'sie, v. uitgifte van nieuwe fondsen, aandelen, enz.
emittent', m. bankier, die nieuwe fondsen, aandelen enz.
[delen, enz.)
aan de markt brengt.
emitteren, $ uitgeven of aan de markt brengen (v. aan emmagasine'ren, in een magazijn of pakhuis opslaan.
em'mes, (Hebr.) j 71 goed, deugdelijk, echt, heus.
[cascara.
emmetropie', v. normaal gezichtsvermogen.
emodi'ne, v. het laxerend bestanddeel van rhabarber en
emoe, struisachtige vogel in Australië.
emolliën'tia, o. mv. verzachtende, weekmakende middelen.
emolumen'ten, o. mv. bijinkomsten, bijverdiensten.
emotie, V. gemoedsbeweging, aandoening; (ook:) volksgisting.
emotionaliteit', v. vatbaarheid voor aandoeningen.
emotioneel', 1 vol emotie; 2 vatbaar voor emotie.
émouchet'te, (Fr.) v. vliegennet over paarden.
empaille'ren, in stro wikkelen; met stro opvullen.
emp ale'ren, spietsen, aan een paal steken.
empare'ren, zich . ., ziCh meester maken, geheel in beslag
nemen.
empéchement', (Fr.) o. verhindering, hindernis, beletsel.
empennage, (Fr.) ) staartvlakken, het geheel v. d. staart
luchtvaartuig.
-vlaken.
empereur', (Fr.) m. keizer.
empha'se, (Fr.) v. nadruk; ophef.
em'br yo, o.
,

,

,
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empha'tisch, nadrukkelijk, krachtvol; met ophef.
emphyseem', o. luchtgezwel, verwijding van de longblaas
[ jes.-emphytu'ai,
(Lat.) v. erfpacht.
empiëte'ren, onrechtmatig toeëigenen (bv. iemands grond) ;
inbreuk maken (op iemands recht).
empi're, (Fr.) 1. o. keizerrijk (vooral het Franse na de
Republiek) ; 2 in de modestijl van het keizerrijk onder
Napoleon I (,,style empire"); the British Em'pire,
(em'paie) (Eng.) het Britse Wereldrijk.
Empire Day, (em'paie deej) (Eng.) 24 Mei in Engeland.
Empire Games, (em'paie geemz (g zacht)) (Eng.) wedstrij`en in verschillende takken v. sport, tussen vertegenwoordigers v. Engeland en de Engelse dominions.
empi'rieus, (Lat.) empirist', m. ervaringsman, inz. genees
zijn kennis alleen proefondervindelijk ver -ku-ndige,
[kregen heeft.
empirie', V. ervaringsleer, ervaring.
empi'risch, volgens de ervaring; ~e wetenschappen, V. mv.
zulke, die hoofdzakelijk op waarneming berusten, zoals
natuurkunde enz.
empiris'me, o. op ervaring gegronde kennis.
emplacement', o. bouwterrein, het tot een station behorend terrein; bestemde plaats voor een gebouw, tuin enz.
emplas'trum, o. pleister.
emploi', (Fr.) emplooi', o. ambt, dienst, werkkring, bed i en i ng , plaats; rol (van acteur).
employé', (Fr.) m. beambte, (kantoor)bediende.

employeren, aanwenden, gebruiken; verzorgen.
empoche'ren, in de zak steken, opsteken, opstrijken.
empoisonne'ren, vergiftigen.
emporium, (Lat.) o. handelsstad, stapelplaats; markt;
groot magazijn, winkel inz. van eetwaren.
emporte'ren (zich), zich driftig maken, uitvaren.
empressement', u. ijver, dienstijver; bedrijvigheid.
empresse'ren (zich), zich beijveren, haasten.
empyeem', o. etterophoping in de borstholte.
empyre'ïsch, hemels.
empy'reum, o. verblijfplaats van de zaligen.
em(p)'tio, (Lat.) v. koop, aankoop.
em(p)'tor, (Lat.) m. koper.
emulatie, v. naijver, wedijver.
emule'ren, wedijveren.
emul'sie, V. melkachtige vermenging van water met olie of harsachtige stoffen; zaadmelk, amandelmelk enz.
emulsion, (immul'zjen), (Eng.) Scotts •--, geparfumeerd
mengsel van levertraan, glycerine, water, Arabische gom
en enige phosphorzouten, gebruikt ter vervanging van
[levertraan.
e'nak, (Mal.) lekker, prettig.
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E'naks-kind, o. mens van reusachtige gestalte, reus.
enalla'ge, V. verwisseling van rededeelen.
en, (Fr.) in, als, op de wijze van; ~ abondance, In overvloed; — ami', als vriend; — arriè're, achteruit;
attendant', in afwachting, intussen; ,,, avant', voor
schertsend; — bagatel'le, als een-warts;~bdin',
kleinigheid; ~ blanc, blanco, oningevuld; ~ bloc, in
zijn geheel, voetstoots; — coeur, hart- of V-vormig;
confian'ce, in vertrouwen; — corps, gezamenlijk;
depit', ten spijt (van) ; ~ depot', in bewaring, ten verkoop; — deshabillé', in huisgewaad; — détail', In 't
klein, in bizonderheden; ,--' échec', schaak, schaakmat,
in bedwang (houden) ; — échelon', échelonsgewijze,
z.d.w.; ~ échiquier', schaakhbrdsgewijze; ~ espè'cee,
in klinkende munt; — fa'ce, van voren, vlak tegenover;
,,... famil'le, in de kring v. h. huisgezin; ..r flè'che,
pijlvormig, achter elkaar gespannen (v. paarden) ;
ga'la, in plechtgewaad; -- garçon', als ongetrouwde,
als jongmensch; ~ géneral', i. h. algemeen; — gran'de
tenue', in groot tenue, i. h. bete pak; — gros, I. h.
groot, ruw geschat; , hale, in twee rijen met het
front naar elkaar; — losan'ge, ruitvormig; ~ mat'tre,
meesterlijk, meesterachtig; ,,, mas'se, in (grote)
menigte; — miniatu're, i. h. klein; ' particulier',
i. h. bizonder; afzonderlijk, als particulier; ~ passant', in 't voorbijgaan, terloops; ~ pei'ne, in verlegenheid; , ' petit' comité', in besloten kring;
privé', als particulier; , profil', van ter zijde gezien;
profond' negligé', zie negligé; — qua'tre, in (tot,
aan) vieren; zich voor iemand ' qua'tre stellen, al het
mogelijke voor iemands belang doen; ,,, regard', o. d.
nevenstaande bladzijde; rè'gie, volgens de regel, in
orde; — retard', te laat, In gebreke; ~ retrai'te, 1
op pensioen gesteld, 2 in geestelijke afzondering;
rou'te, op weg;sautoir', a. e. lint om de hals (ridderorde) ;
sui'te, achter elkander (liggend) ; ,.,, tê'te,
gedrukt hoofd (van brieven) ; — tout cas, in elk geval,
zie en-tout -cas; , train, in gang, druk bezig; , ' vei'ne
zijn, goed op dreef zijn, geluk hebben , vo'gue, In
zwang, in de mode, in trek.
encablu're, (Fr.) v. kabellengte (= 200 m).
encadrement', o. lijst, omlijsting.

encadreren, omlijsten; insluiten, omvatten.
encadreur', m. onilijster, lijstenmaker.
encanaille'ren (zich), zich verlagen door met minderwaar[bruiken.
dige mensen om te gaan.
en -cas', (Fr.) V. regenscherm, tevens als zonnescherm te ge-
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encaustiek', v. schilderwerk met kleuren, gemengd met
warme gesmolten was, op marmer, ivoor en hout, deels
met penselen, deels met warme ijzeren spitsen, waarmee de verf werd gladgestreken; o.a. voor mummie portretten toegepast.
enceinte, 1 V. omwalling, wal; omvang; 2 al. zwanger.
•neephali'tis, V. hersenontsteking; — lethar'gica, slaapziekte; — postvaccinato'ria, hersenontsteking na vac[cinatle.
enchainement', (Fr.) o. aaneenschakeling.
enchaine'ren, aaneenschakelen, met elkander verbinden.
enchante'ren, betoveren, verrukken, bekoren.
ench(e)iri'dion, o. handboek, handboekje.
encla've, v. door vreemd gebied Ingesloten stuk land.
enciave'ren, insluiten, omsluiten.
[delinrichting.
enclenchement', o. samenkoppeling In een sperslot, grenenciy'tisch, is een woord dat door nauwe aansluiting aan
het voorafgaande woord zijn eigen accent afwerpt.
encombrement', o. versperring (door puin enz.), verstopping; hinderlijke ophoping, belemmering.
encombre'ren, versperren (met puin, rijtuigen enz.) ; overvoeren (de markt).
encore! (h'r.) nog eens! nogmaals! bis!
encouragement', (Fr.) o. aanmoediging.
encourage'ren, aanmoedigen, aanwakkeren.
ency'clica, (Lat.) encycliek', V. rondgaande brief; R.K. om zendbrief inz. van den Paus aan de bisschoppen.
encyc'lisch, in een cirkel omlopend.
encyclopedie', V. samenstel van alle kunsten en wetenschappen; algemeen zaakwoordenboek.
encyciope'disch, algemeen wetenschappelijk.
encyclopedis'ten, m. mv. bewerkers van de grote Fr.
encyclopedie V. d. 18e eeuw, inz. Diderot en d'Alembert.
endemie', v. inheemse ziekte, landziekte.
ende'misch, inheems, plaatselijk (inz. van ziekten).
enderma'tisch,. op de huid aangewend (van geneesmiddelen
die inwendig moeten werken).
en'do-, in samenstellingen: binnen; vgl. ecto-.
[hart.
endocardi'tis, v. ontsteking van het binnenvlies van het
endocrine klieren, V. mv. klieren met Inwendige afscheiding.
endogamie', V. inteelt, huwelijk der stamgenooten onder
[i. h. strottenhoofd V. d. mond uit.-ling.
endoiaryngea'le . opera'tie, v. verwijdering van gezwellen
endoscopie', v. onderzoek van lichaamsdelen met spiegels
en electrische gloeilampen (endoscoop').
endosmo'se, V. doorzweting van dunnere vloeistoffen door
celwanden of vliezen naar dichtere vloeistoffen.
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endossant', m. $ overdrager v. e. wissel a. e. ander door
endossement.
endossement', o. $ overdracht v. e. wissel door die a. d.
keerzijde over te tekenen.
endosse'ren, $ een wissel door een opschrift met handtekening aan keerzijde a. e. ander overdragen; overdragen, op de hals schuiven.
en'dotherm, warmte - opnemend bij scheikundige werking.

Endy'mion, (Fr.). in. zoon van Zeus en Calyce, op wien
Selene (de maangodin) verliefd was.
energetiek', v. leer van het behoud van arbeidsvermogen.
energicamen'te, energi'co, (It.) f krachtig.
energie', energi'a, v. hoge graad van werkkracht, kracht;

[kracht.
arbeidsvermogen.
energiek', ener'gisch, krachtdadig, krachtig, met wils energumeen', m. bezetene, dolleman, waanzinnige.
enerveren, ontzenuwen; prikkelbaar of zenuwachtig
maken.
chéri' (Fr.) o. lieveling (ook dor
enfant', (Fr.) kind;
dames) ; ~ gaté', (Fr.) o. bedorven kind; ~s perdus',
(Fr.) o. mv. vooropgeplaats-te, aan het grootste gevaar
blootgestelde manschappen; zich opofferende waaghalzen; , terri'ble, (Fr.) o. flapuit, kind, dat door oververtellen van wat het gezien en gehoord heeft, ververoorzaakt; trouvé, (Fr.) m. vondeling. -legnhid
enfila'de, v reeks, rij ineenlopende kamers.
enfi leren, een draad insteken; aanrijgen (bv. koralen) ;
verstrikken; U overlangs met vuur bestrijken.
enfin', (Fr.) eindelijk, ten slotte; in 't kort.
enfonce'ren, in de grond drijven; de bodem inslaan; openlopen (bv. een deur, poort) ; verzinken.
engage'ant, verplichtend; innemend; aantrekkelijk; aan
uitlokkend.
-lokend,
engagement', o. verbintenis; dienst, dienstneming; verloengagements'acte, V. X dienstverbintenis. [ving.
engageren, verpanden; verbinden, verplichten; uitnodig en , aansporen; in dienst nemen; huren, aanwerven,
aannemen om tegen een bepaald salaris op te treden;
zich —, zich tot iets verbinden; in dienst treden; zich
Engelse hoorn, zie oboe da caccia. [verloven.
engine, (en'dzjén), (Eng.) machine.
englise'ren, zie angliseren.
English spoken, (Eng.) men spreekt Engels.
engrain', wat i. d. hersenen achterblijft v. d. door het oog
opgenomen indrukken.
enharmo'nische tonen, m. mv. f tonen, in schrijfwijze verschillend, maar in toonhoogte gelijk (bv. b en ces).
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enharmonise'ren, j een accoord of harmonie anders schrijven zonder verandering der toonhoogte.
enig'ma, o. raadsel.
enigmatisch, raadselachtig.
en ivre'ren, dronken maken; bedwelmen, doen zwijmelen.
enJambement', o. het overstappen; het doorlopen van de
zin van een versregel in de volgende versregel.
enjeu', (Fr.) m. inzet.
Enka = Eerste Nederlandse Kunstzijde Associatie of =
N.K., Nederl. Kunstzijdefabriek.
enkaustin, middel tot het waterdicht maken van gevels
enz.
enkratie', V. onthoudzaamheid, matigheid.
Enkratie'ken, mv. onthouders, secte die meende, dat de
Christenen zich moesten onthouden van het huwelijk.
enleva'ge, (Fr.) V. etsafdruk op katoen.
enleve'ren, wegnemen.
en l u mi n e'ren, met kleuren afzetten of dekken.
en I u m i n u're, (Fr.) v. gekleurde rand- of letterversiering in
oude handschriften ; gekleurde gravure of plaat.
ennui', (Fr.) m. verveling, verdriet.
ennuyant', (Fr.) vervelend.
ennuye'ren, vervelen; lastig worden.
enoda'tie, v. ontknoping, oplossing.
enomotie', v. eedgenootschap, afdeling.
,

enorm', overmatig, ontzettend; verbazend, kolossaal.
enormiteit', V. buitenmatigheid, gedrochtelijke grootte;
ontzettende misdaad, ongehoord iets; grote stommiteit.
Eno- systeem, verkeerssysteem, genoemd n. d. Amer.
ingenieur Eno en gebaseerd op het principe om verschillende verkeersstromen op te vangen en te leiden
rond om een vast punt. In Engeland merry-go- roundsystem genoemd.
enquête, (Fr.) onderzoek; parlementaire —, onderzoek
door een commissie uit de Tweede Kamer.
e nrage'ren, razend worden.
en 4 aanwerven.
enróle'ren, op de rol schrijven;
enscene'ren, in scène brengen, de mise en scène of toneelschikking regelen, toneelmatig regelen.
en'se et ara'tro, (Lat.) met zwaard en ploeg.
ensei'gne, V. en m. uithangbord; vaandel; vaandrig.
enseignement', (Fr.) o. onderwijs; — primai're, lager onderwijs; — secondai're, middelbaar onderwijs.
ensem'bie, (Fr.) 1 te zamen; 2 o. het gezamenlijke, alles
bijeen; het geheel; samenspel, samenklank; (ook:)
toneel- of muziekgezelschap; ,...stukken, de koorzang stukken van de opera's.
,

,
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ensilage, V. inkuiling, bewaring van veevoeder en aardappelen in met aarde overdekte kuilen.
ens ratio'nis, (Lat.) alléén in de voorstelling bestaand iets.
entablement', o. ,Q architraaf, fries en kroonlijst te zamen.
entame'ren, aansnijden; aanvangen, aanvatten, beginnen
met (onderhandeling) ; aanknopen (gesprek).
entasse'ren, opeenhopen, opeenstapelen.
entelechie', V. onafgebroken werkzaamheid, inz. van de ziel.
entente, (Fr.) v. zin, betekenis (van een woord of gezegde), verstandhouding; in de wereldoorlog van 1914: de
verbonden staten Engeland, Frankrijk en Rusland en
later ook Italië; - cordia'le, hartelijke verstandhouding
(inz. In de staatkunde) ; de kleine —, defensief verbond
tussen Tsjecho-Slovakije, Jougo-Slavië en Roemenië.
enteri'tis, V. darmontsteking.
enterozo'®n, o. mv. ingewandswormen.
entête'ren, eigenzinnig op iets staan.
enthousias'me, o. feestverrukking, geestdrift.
enthousiasme'ren, in geestverrukking of geestdrift brengen, geestdriftig stemmen.
enthousiast', m. geestdriftig bewonderaar of ijveraar;
mens vol geestdrift, dweper.
entiteit', V. wezenlijkheid, het werkelijk bestaan.
entomograaf', m. insectenbeschrijver.
entomographie', v. insectenbeschrijving.
entomoliet', m. versteend insect.
entomologie', v. insectenkunde.
entomoloog', m. insectenkundige.
entomophylie', V. bestuiving door insecten.
enton i e', V. spanning.
entonnoir', (Fr.) o. trechter; sluis.
entoura'ge, (Fr.) v. omgeving; midden.
[regenscherm.
en-tout-cas', (Fr.) m. zonnescherm, tevens bruikbaar voor
entr'ac'te, (Fr.) v. tussenbedrijf; pauze tussen de bedrijven van een toneelvoorstelling; klein sigaartje.
entra'da, (It.) V. f inleiding van een muziekstuk.
entrain',
h (Fr.) m. vaart, gang; lust, aanstekelijke opge wekt eid.
[zich oefenen, zich trainen (sport).
entraineren, meeslepen, wegvoeren; africhten; zich ,
entrechat', (Fr.) m. kuitenflikker.
[schemering.
en'tre chien et loup', (Fr.) tussen licht en donker, in de
entrecS'te, (Fr.) v. tussenribbenstuk (van het rund).
entre-deux', (Fr.) 1 o. middelstuk, tussenwand; tussen zetsel van kant of borduursel In rokken, blouses enz.;
2 (als bijwoord) tussenbeide, zo-zo.
entree', v. ingang, toegang; toegangsprijs; vóórgerecht.
entree-biljet', o. toegangskaartje.
22e dr.
18
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entrefiiet', (Fr.) o. kort artikel, kleine mededeling in dag
redactie afkomstig).

entregent', o. welgemanierdheid, inz. tegenover dames.
entremets', (Fr.) o. tussengerecht, tussenschotel.

-bladen(vofqusi

entremetteur'. (Fr.) m. bemiddelaar; koppelaar.

entremi'se, (Fr.) v. bemiddeling, tussenkomst.
en'tre nous', (Fr.) onder ons (gezegd).
entrepot', (Fr.) o. pakhuis; stapelplaats van goederen,
waarvoor nog invoerrechten moeten worden betaald.
entrepreneur', (Fr.) m. ondernemer; aannemer.
en'tre quatre yeux', (Fr.) onder vier ogen.
entresol', (Fr.) m. tussenverdieping; insteekkamertje.
entrevue', (Fr.) v. samenkomst, bijeenkomst; gesprek.
entrez' l (Fr.) binnen! gaat u voor!
entropie', v. verlies van nuttig arbeidsvermogen bij arbeid,
die door warmte verricht wordt.
enuciea'tie, V. uitrukking van de oogbol uit zijn kas;
verwijdering van de pitten uit vruchten.
enumera'tie, V. opsomming, optelling.
[rekenen.
enumere'ren, opsommen, stuk voor stuk opnoemen; be
enunce'ren, enunciëren, uitdrukken, verkondigen, bespreken. [(ook:) uitspraak, voordracht.

en u n ci a'ti e, v. vermelding; verklaring, bekendmaking;
enunciatief', verklarend, toelichtend, met voorbeelden ver duidelijkend.
enure'sis, V. onwillekeurige lozing van urine; ,,, noctur'na, bedwateren.
enveloppe, V. brieromslag, omhulsel.
enveloppe'ren, omhullen, omwikkelene, inwikkelen.
en ven i me'ren, verbitteren, aanstoken (v. e. twist).
envers', (Fr.) o. keerzijde, verkeerde zijde; linkerzijde.
envië'ren, benijden; begeren.
environs', (Fr.) m. mv. omstreken, omgelegen land.
envoi', (Fr.) ?n. zending.
envoOtement', (Fr.) vorm v. bijgeloof, waarbij men een
beeldje van was of klei vervaardigt, hetwelk men ver schillende handelingen laat ondergaan, die dan door
magische kracht overgebracht worden op den persoon,
door het beeldje voorgesteld.
envoyé', (Fr.) m. gezant van de tweede rang.
enzobtie', besmettelijke ziekte, die in bepaalde stallen
of op bepaalde plaatsen onder de dieren optreedt.
enzy'men, v. mv. in zaden voorkomende gistingsstoffen.
e'o a'nimo, (Lat.) met die bedoeling.
eoceen', o. oudste onderdeel van het tertiaire tijdperk.
eo'dem di'e, (Lat.) op dezelfde dag.
e'o ip'so, (Lat.) juist daardoor, vanzelf.
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•oli'den, v. mv. soort naaktkleuwige weekdieren.
eoliet', o. ruw bewerkte vuursteen door den voorhistorischen mens als werktuig en wapen gebezigd.
e'o sen'su, (Lat.) in die zin, met die bedoeling.
eosi'ne, v. rode kleurstof voor zijde en wol en voor het
denatureren van graan.
epac'ten, m. mv. (enkety. epac'ta), inlasdagen; maansouderdom bij 't begin van het jaar.
epan'odos, (Or.) korte herhaling.
•parch', m. titel v. d. bevelhebber der keizerlijke lijfwacht t. d. tijd van Constantijn den Groten.

epateren, verbazen, overbluffen.
verschansing van opgeworpen
épaulement', (N'r.) o.
aarde, zandzakken, schanskorven enz.
épaulet'(te), (Fr.) v. U schouderbedekking met afhangende torsades (of troetels).
épa've, (Fr.) v. onbeheerd goed of dier; 1 strandgoed.
epen'thesis, v. (Gr. Lat.) invoeging, inlassing.
epenthe'tisch, Ingeschoven, ingelast; bv. de t In boontje.
ephe'be, m. jongeling (van 15 tot 20 jaar).
ephelici'de, o. middel tegen zomersproeten.
epheli'den, V. mv. zomersproeten.
ephemeer', epheme'risch, ééndaags; kortstondig.
ephemeri'den, rn. mv. eendagsvliegjes, haften; fig. astronomische jaarboeken of tafels, die de stand der sterren
voor iedere dag aangeven; dagbladen, tijdschriften.
epho'ren, m. mv. j Spartaanse overheidspersonen.
epice'dion, o. treurzang bij een lijk.
epicentrum, o. middelpunt v. d. streek waar een aard
zich heeft doen gevoelen.
-beving
epicene', (Fr.) v. specerij; kruidenierswinkel.
épicier', (Fr.) m. specerij-koopman; kruidenier.
Epieu'ri de gre'ge por'cus, (Lat.) een zwijn uit de kudds
van Epicurus; fig. verzinnelijkt persoon.
•picu'risch, zinnelijk, aan zingenot verslaafd.
epicurisme, o. genotzucht.
epicurist', rit.. zinnelijk mens, genotzoeker, lekkerbek.
epicuris'tisch, overeenkomstig de leer van Epicurus, die
geestelijk en ook lichamelijk genot stelde als hoogste
doel; zijn leer wordt meestal geheel verkeerd voorgee'picus. (Lat.) m. schrijver van epische gedichten. [steld.
epicycioï'de, v. kromme lijn beschreven door een punt
o. e. cirkelomtrek, die o. d. omtrek v. e. andere cirkel
wentelt.
epidemie', v. besmettelijke ziekte, die plotseling uitbreek
en een groot deel der bevolking aantast.
epidemiologie', v. leer van de epidemieën.

epidemisch
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eplde'mlsch, heersend, rondgaand (van ztekten),
eplder'mis, (Gr.) v. opperhuid.

epidiascoop', m. toverlantaarn, die vergrote ucntneetcen
op net doek wernt van ondoorschtjnende platen (dus bv.
platen utt een boek) or van voorwerpen, munten, vnnders, enz,
tdenrncnten.
eplek', v. (leer van) net heldendlcht; de gezamenl1jke heleplgas'f.rlum, o. maagkull.
eplge'nesia, v. leer, votgens welke net uttgangspunt or
begin van elk bewerktulgd wezen een onbewerktulgue
massa is, die ztch door net verkriJgen v, e. eigenaardlge
structuur en onder mvtoed van uttwendtge pr1kk~ls
langzamerhand vervormt tot het wordend wezen.
eplglof.'f.ls, o. strotklepje, keeIlelletje.
eplgo'nen, m. mv. nakomel1ngen, volgel1ngen; ms, zlJ die
geen nleuw tiJdvak openen, maar aIleen net door hun
voorgangers begonnene voortzetten.
eplgraaf', v. opscnrtrt, ztnspreuk,
epigram', o. op-, bijschrtrt; puntdteht, kort hekeldlcht.
ep1igr'amma'f,isoh, op de wijze v, e. epigram, kort en
zlnrlJk; scnerp, stekeng',
epigraphle', v. opscnrtrtenkunde.
eplgra'phlsch, van (over) de eplgraphle, daarop betrekklng
hebbend; (ats) van een opscnrtrt.
epila'tle, v. verwljdering van het haar met de wortel,
epile'ren, ontharen, de haren uittrekken.
epilepsie', v. vanende ztekte,
epi lep'f,ioua, m. lljder aan vallende ztekte.
epi leptiform', op eptlepste of vallende zlekte gelijkend.
eplloog', rn.. narede, siotrede, nawooru: naspel.
eplneus', doorntg, netel1g, moenijk.
'pln'gles, (Fr.) v. mv. speldengeld.
Eplpha'nla, v. Drtekontngenreest,
epi'phora, v. tranenvioed, het tranen der ogene
epiphy'se, v. pljnappelkller, midden In de nersenen gelegen.
epiphy'ten, m. mv. planten, die op bomen Ieven en geen
parasteten ztjn, docn haar voedsel aan de oppervlakte der
senors en aan de tucht ontlenen nv, l1anen.
epiplexle', v. ~~nzlJdlge venammtne ten gevolge van beIEplroof,', m. bewoner van Eplrus.
[roerte.
e'pisoh, tot net heldendlcht behoorende; -...e polzie', v.

neldendtcht : verhalende poezte,

episoopaal', bisschoppelijk.
episoopaat', o, blsdom; waardlgheld van een tnsscnop: de
gezamenlljke blsschoppen van een land.
episoopa'len, m. mv. aanhangers van de blsschoppel1Jke
kerk in Engeland.
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•pisco'pisch, verduisterend; ~e projectie, projectie door
middel van de episcopische lantaarn, die ondoorschijnende lichamen op een scherm werpt door middel van sterk

weerkaatst licht.
tussenrede; ingelast verhaal; tussenzang;
gebeurtenis of feit van ondergeschikt belang.
episo'disch, ingevlochten, ingelast, bijkomstig.
•pispas'ticum, o. trekpleister, trekmiddel.
epispas'tisch, blaartrekkend; ettering bevorderend.
epistax'is, v. voortdurend druppelen; neusbloeding.
•pis'tel, m. brief, zendbrief; strafpredikatie; R.K. gedeelte
van de Mis voorafgaande aan het Evangelie.
epistemologie', V. wetenschapsleer.
epistemo'nisch, wetenschappelijk, tot de wetenschap behorend.
[papier is geduidlg.
•pis'tula non erubes'cit, (Lat.) een brief bloost niet, het
epita'phium, o. grafschrift; grafsteen, tombe.
epithala'mium, o. bruiloftslied.
epitheet', (Fr. epithè'te, Gr. epi'theton), o. bijvoeglijk
woord, toenaam; epi'theton or'nans, o. opsierend bijvoeglijk naamwoord, vererende bijnaam. [kanker.
epithelioom', o. gezwel, bestaande uit epithelium- cellen bv.
epithe'lium, o. cellen aan de oppervlakte der slijmvliezen
en de huid, opperhuid van een slijmvlies.
epitome, (Gr.) o. (kort) uittreksel.
epizeux'is, (Gr.) v. veelvuldige herhaling van eenzelfde
woord in een kerkgezang, bv. Alleluja - Alleluja.
•pizoono'se, V. huidziekte door ongedierte veroorzaakt.
epizootie', v. besmettelijke veeziekte, veepest.
• pl u'ri b us u'n u m, (Lat.) uit velen één; één bestaande uit
velen, motto der Verenigde Staten als een land, bestaan
uit vele onafhankelijke staten; (ook:) naam v. e.-de
buffetmaatschappij aan spoorwegstations.
Epo'che, (D.) v. zie époque.
epo'de, (Fr.) v. nazang, derde deel of slotzang v. e. ode.
épopée', (Fr.) o. heldendicht.
époque, (Fr.) v. tijdstip, gedenktijd; — maken, veel opgang maken, een nieuw tijdperk openen.
epos, (Gr.) o. heldendicht.
epouvanta'bel, ontzettend, verschrikkelijk; ijselijk.
épo u vantai I', (Fr.) m. vogelverschrikker.
d'artis'te, eerste en kostbaarépreu've, (Fr.) v. proef;
ste afdruk van een gravure; zie: avant Ia Iettre.
eprouve'ren, op de proef stellen; ervaren.
Ep'som -zout, o. zwavelzure magnesia, bitterzout.
epu'I is, V. sponzig gezwel aan het tandvlees.
•pura'tie, v. reiniging, zuivering, loutering.

epi so'dè, V.

.-.r

,
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epure'ren, reinigen, zuiveren, louteren.
e pup si muo've!, (It.) en toch beweegt zij (de aarde),
•d.i. toch heb ik gelijk, de waarheid is niet weg te rede-

neren; woorden toegeschreven aan Galileï, toen cle
-Inquisitie te Rome hem in 1633 dwong tegen zijn over-

tuiging de door hem aangehangen leer van Copernicus
v. d. beweging der aarde om de zon af te zweren.
Ook geschreven: eppur ei muove.
'équer're, v. ook: — d'arpenteur', instrument tot het uit
-zetnva
rechte hoeken.
equili'ber, o. evenwicht.
[toeren doet.
equilibrist', m. koorddanser, kunstenmaker, die evenwichtséquipa'ge, (Fr.) v. eigen paard en rijtuig; 41 scheepsbemanning. [bal) enz.
équi'pe, (Fr.) v. ploeg (werkvolk, schermers) ; elftal (voet equipe'ren, uitrusten; bemannen.
equipement', o. uitrusting, inz. van een schip.
equita'tie, v. het paardrijden; rijkunst.
equivalent', gelijkwaardig (woord).
équivo'que, (Fr.) 1 af. dubbelzinnig; verdacht; twijfelachtig; 2 —, o. dubbelzinnigheid; schuine woordspeling.
Era'to, V. muze v. h. minnedicht en v. d. mimiek; argebeeld m. e. kleine citer.
.E'rebus, (Lat.) m. onderwereld, dodenrijk, hel.
erec'tie, v. oprichting; bouw; het overeind staan.
-erectie di'gitis, (Lat.) met opgeheven vingers.
fieremiet', m. kluizenaar.
deremita'ge, V. kluis, kluizenaarscel; naam van een voorm.
keizerlijk winterpaleis in St. Petersburg; zie: ermitage.
.e'rentfest, (D.) achtbaar.
ere'thisch, prikkelbaar.
[Palestina.
e'retz, (Hebr.) land; Erets-Jisraël, het land v. Israël;
erg, o. arbeid door een dyne verricht, d. i. de hoeveelheid
arbeid vereist om 1 gram in 1 sec. 1 cm in loodrechte
,

,

richting te verplaatsen. [om, laat ons drinken.
(Lat.) dus, derhalve, gevolglijk; ~ biba'mus, daar arbeidsvermogen, resp. de
vermoeidheid v. e. spier te registreren.
ergostaat', m. krachtmeter.
ergote'ren, over elke kleinigheid twisten, haarkloven.
er-goti'ne, V. bestanddeel van de „brand" i. h. koren.
e'rica, v. t heidekruid.
erige'ren, oprichten, grondvesten, stichten.
Erin, o. Ierland.
Erin'nyen, V. mv. wraakgodinnen, Furiën.
Eris, (Or.) V. twistgodin; (verpersoonlijkte) twist.
eristiek', v. strijd- of twistkunst.

ergo,

ergograaf', v. toestel om het
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eris'tisch, twistziek, twist-.
e'ritis si'cut De'us, scien'tes bo'num et ma'Ium, (Lat.) 13 gij
zult worden als God, wetende wat goed en wat kwaad is.
Er'ker, (D.) m. uitstekend gedeelte, uitbouw a. d. verdieEr-I'kónig, (D.) m. elfenkoning. [ping v. e. huis.
ermitage, (Fr.) 1 kluizenaarsverblijf; 2 naam v. d. bekende Russische schilderijenverzameling,
erode'ren, afknagen, wegbijten, wegvreten.
ero'ïca, v. f naam v. e. bekende symphonie van v. BeetE'ros, (Gr.) m. God van de liefde, Amor. [hoven.

erosie, v. afknaging, wegvreting der vaste gesteenten door
stromend water en door wind.
ero'sio den'ti um, (Lat.) het wegvreten v. d. tanden.
erotema'tisch, vragend.
ero'ticum, (Lat.) o. geslachtsdrift opwekkend middel.
ero'ticus, m. aan te sterke geslachtsdrift lijdende persoon.
erotisch, de (geslachtelijke) liefde betreffend; zinnelijk;
gedicht, minnedicht.
[bepaald persoon.
erotomanie', v. ziekelijke geslachtsliefde gericht op een
erra're h u ma'n u m est, (Lat.) dwalen is menselijk.
erra'tica, (Lat.) erratische (rots)blokken, o. mv. zwerf blokken, op de aardoppervlakte verspreid liggende steen
volgens een in de laatste tijd bestreden theorie-bloken,
door gletschers aangevoerd.
erratum, (Lat.) o. fout, zetfout (mv. erra'ta).
erreur', v. dwaling, vergissing, fout, abuis.
error ju'ris, (Lat.) rechtsdwaling, waarbij de beklaagde
gedwaald heeft wat de wetsbepalingen betreft.
er'ror non est imputa'bilis, (Lat.) een dwaling is niet toeErsatz', (D.) m. vervangingsmiddel.
[rekenbaar.
eructa'tie, V. oprisping (van de maag).
eructe'ren, oprispen.

érudit', (Fr.) geleerd(e).
erudi'tie, V. geleerdheid.
[de huid).
eruptie, v. uitbarsting (bv. van een vulkaan) ; uitslag (op
eruptief', door een uitbarsting gevormd of neergeworpen.
erupti'va, o. mv. stollingsgesteenten uit het binnenste der
erysi'peias, o. belroos, roos. [ aarde.
erytheem', o. roos zonder koorts, ziekelijke roodheid van
de huid.
erythe'mameter, m. toestel, waarmee de vatbaarheid van
de huid voor het verbranden door de zon proefonclervindelijk kan worden nagegaan.
erythr'ophobie', v. vrees om te blozen.
es, v. f e mol.
esalta'to, (It.) opgetogen, in vervoering.
esbattement', o. rederijkersklucht der middeleeuwen.

,
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esca'dre, eska'der, o. kb vlootafdeeling, smaldeel.
•scadril'le, (Fr.) v. groep, klein escader van lichtere schepen of vliegtuigen.
eecala'de, (Fr.) v. beklimming met stormladders.
escalo'pe, (Fr.) v. lapje vlees; ,,, de veau, kalfsoester.

eecamota'ge, v. zakkenrollerij; het wegmoffelen enz.
•acam.ote'ren, goochelkunstjes doen; uit iemands zak rol

-len,
ontfutselen; wegmoffelen, verdonkeremanen.
escapade, V. valse sprong van een paard; jig. zedelijk

ongeoorloofde guitenstreek; slippertje.
escar'pe, V.Inwendige glooiing of muur van vestingecearpins', (Fr.) m. mv. lichte dansschoenen.
[grachten.
°Escauzi jn'se steen, m. Belgische arduinsteen.
eschatologie', v. kennis van alles wat betrekking heeft op
het lot der mensen na hun dood en op het einde der
eecomp'te, o. zie disconto. [wereld.
escoriaal', o. beter, maar minder gebruikelijk dan eseuriaal (zie ald.).
escor'te, (Fr.) o. W bedekking, beschermend geleide.
escorte'ren, V begeleiden onder bedekking of bescherming, vergezellen.
[ raal.
escoua'de, (Fr.) v. X afdeling soldaten onder een korpoecscrloquerie', (Fr.) v. oplichting, flessentrekkerij.
escudo, (Sp.) m. daalder = 10 realen = 1,68 gld.; ~ de
o'ro, = 4,90 gld.; in Portugal rekeningseenheid = 10
centavo's = 1 milreis, nominaal ± f 2.70.
Esculaap', m. god van de geneeskunst; geneesheer.
escuriaal', o. (Sp.) voorm. koninklijk lustslot bij Madrid.
esi'to- waren, v. mv. $ uitvoerwaren.
eska'der, o. kb smaldeel.
-eskadron', o.
afdeling van ongeveer 150 ruiters onder

een ritmeester.

esmeraud', m. smaragd.
esote'risch, enkel voor Ingewijden bestemd.
espada, (Sp.) m. voornaamste stierenvechter.
espadon', (Fr.) m. houwdegen; tweesnijdend slagzwaard.
espagno'le, (Fr.) v. 1 Spaanse dans; 2 Sp. vrouw of meisje.
espagnolet', V. fijne wollen stof; fijn satijn; (ook :) spanjolet, sluitstang, draairoede tot venstersluiting. [boom.
espalier', (Fr.) m. latwerk of staketsel; leiboom, waaier
hoge grassoort in Spanje en N.- Afrika, ge--espar'to,.
bruikt voor vlechtwerk en papierfabricage (vooral voor

licht, dik romanpapier).
klinkende munt, specie.
[ranto.
^Esperan'to, o. wereldtaal, samengesteld door Dr. Zamen espè'ce, (Fr.) mss,

Esperantist ', m. voorstander en beoefenaar van het Espehoff (1887).

espièglerie 281 estaminet
espièglerie', (Fr.) v. guitigheid, schalksheid; snaakse
streek. [ gen, wandel-, exerceerplein.
esplana'de, V. open veld vóór grote gebouwen en vestinespressi'vo, (It.) r vol uitdrukking.
esprit', (Fr.) m. en o. geest, vernuft, scherpzinnigheid;
wezenlijkst bestanddeel, spiritus bij de distillatie verkregen; •-- de clocher', kleingeestige ingenomenheid met
eigen woonplaats, kleinsteedsheid; de corps, kameraadschappelijke geest, ambtgenotelijke eensgezindheid;
de l'escalier', te laat komende geestige zet; gebrek aan
ogenblikkelijke gevatheid; ,,, fort, vrijgeest, vrijdenker;
.,., public', algemene volksgeest.
esqui're, (iskwai'e), (Eng.) m. schilddrager; Eng. titel voor
Weledelgeboren Heer (doorgaans achter de naam door
Esq. uitgedrukt).
essai', (Fr.) o. essay, (es'seei), (Eng.) proef, proefneming,
toets; staal; opstel, korte verhandeling over een of
ander wetenschappelijk of letterkundig onderwerp.
essaie'ren, beproeven, toetsen (het gehalte), keuren.
essaieur', (Fr.) m. toetser; keurmeester van goud en zilver.
essayeu'se, (Fr.) v. winkeljuffrouw, die de kleding aan[schriftartikelen.
past, pasjuffrouw.
essayist', (Eng.) m. schrijver van verhandelingen of tijd Esseeërs of Essenen, m. mv. lett.: vromen, een buiten do
officiële Joodse kerk staande godsdienstige gemeenschap, het eerst in de 2e eeuw voor Chr., vooral ten
W. v. d. Dode Zee; sterk communistisch, blijven meestal
ongehuwd, staan afwijzend t. o. v. eed, geld en vleesgebruik, ascetisch - mystisch getint.
essence, essentie, v. het wezenlijke, de kracht, het geest
uit vruchten, kruiden enz., geest.
-rijke
essentieel', wezenlijk; voor het bestaan noodzakelijk, volstrekt noodwendig; het essenti'®le, de kern der zaak.
es'se quam vide'ri, (Lat.) (liever iets) zijn dan (het) te
schijnen.
essolube, smeerolie, i. d. handel gebracht door de N.V.
American Petroleum Company.
essor', (Fr.) m. vlucht van een vogel; fig hoge vlucht.
est', (Fr.) mosten.
estaca'de, (Fr.) V. paalwerk, staketsel.
estafette, (Fr.) rijdende postbode; koerier, renbode;
loop- of zwemwedstrijd, waarbij ploegen v. deelnemers
de af te leggen afstand onderling verdelen.
estamen'to, (Sp.) o. rijks- of statenvergadering; (mv. estamen'tos), vroeger: de beide Kamers der Spaanse volks vertegenwoordiging. [Noord-Frankrijk).
estaminet', (Belg. Fr.) o. herberg, bierhuis (in Belgic en
,

estampe

282

état

estam'pe, (Fr.) v. (koper)gravure, kunstprent of plaat.
estampé', (Fr.) o. afgietsel.
[Argentinië.
estan'cia, (Sp.) landbouw- en veeteeltonderneming in
eeta'te, (isteeit'), (Eng.) m. 1 landgoed; 2 plantage in Indië
[enz.
Ee'then, m. mv. bewoners van Esthland.
estima'bel, achtenswaardig.
eeti ma'ti e, v. schatting; raming.
esti'me, (Fr.) V. achting; kb gegist bestek op zee.
estime'ren, hoogachten; schatten, begroten op.
eet mo'dus in re'bus, (Lat.) er is in alles een maat, alles
heeft zijn maat en grens.
es'to mi'hi, (Lat.) R.A. Zondag vóór de Vasten.
estompe'ren, doezelen.
eetra'de, (Fr.) v. verhoogde plaats in een vertrek, optred.
estrapa'de, V. wipgalg; straf van de wipgalg; wipsprong
van kunstspringers; zijsprong van een paard om zijn
ruiter af te werpen; fig, kleine uitspatting.
estropië'ren, verminken; kreupel, stram maken.
estuarium, o. wijde riviermond.
etablissement', (Fr.) o. grondlegging; vestiging (van een
handelshuis enz.) ; nederzetting; instelling, gesticht, inetablisse'ren, grondvesten, vestigen; oprichten. [richting.
éta'ge, (Fr.) v. verdieping van een gebouw.
étagè'r e, (Fr.) v. meubelstuk, bestaande uit boven elkander geplaatste plankjes, om daarop kleine sieraden
of voorwerpen van dagelijks gebruik te zetten.
étala'ge, (Fr.) V. uitstalling (van winkelgoederen) ; tentoon
-steling.
etale'ren, uitspreiden; uitstallen (van winkelgoederen);
ten toon stellen of spreiden; geuren met (kennis enz.).
étaleur', m. uitstaller.
étalon', (Fr.) m. (dek)hengst; 2 standaardmaat, proef
-gewicht;—boux',
hinkende standaard.
etaloonne'ren, ijken.
etap'pe, V. stapelplaats; U proviandmagazijn voor doortrekkende troepen; dagmars; nachtkwartier.
etap'pendienst, m. X dienst van aan- en afvoer in de rug
van een leger (levensmiddelen, munitie, gewonden enz.).
etap'pengebied, o. X streek, waarover de etappendienst
zich uitstrekt.
etap'pen 11 j n, v. U verkeersweg te land of te water, waar
aan- en afvoer, ten behoeve van een leger-langsde
plaats heeft.
etap'penplaats, V. W plaats, waar inrichtingen ten behoeve
van de etappendienst gevestigd zijn.
état', (Fr.) m, staat, gesteldheid; staat(je), lijst, overzicht;
--maJor', generale staf; gezamenlijke officieren op een
,
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et tu Brute

oorlogsschip; I'Etat' c'est moi', de Staat ben Ik (gezegde
van Lodewijk XIV) ; Etats' généraux', Algemene Staten.
étatis'me, v. te ver doorgedreven staatsbemoeiing.
et ce'tera, (Lat.) en zo voorts.
eterniet', o. soort uiterst duurzame verhardingsstof.
eternise'ren, vereeuwigen.
ether, m. stof, welke men aannam de hemelruimte te
vervullen en licht, electricitelt e. d. voort te planten;
bovenlucht; doorzichtige vluchtige vloeistof, van sterke
reuk en smaak. [vergeestelijkt; hemels.
ethe'risch, tot de ether behorend, ether-; verontstoffelijkt,

ethiek', e'thica, (Lat.) v. practische wijsbegeerte, zedekunclo.
ethisch, van de practische wijsbegeerte, zedekundig.
e'thisch-ire'nisch, behorende tot de theologische richting,
die de uiterste partijen tracht te verzoenen door cie
christelijke zedenleer op de voorgrond te stellen.
ethio'pische re'gio, diergeographisch gebied, omvattend:
Afrika ten Z. V. d. Sahara, Abessinië, Z. Arabië en de
kuststrook v. U. Arab. zee tot de W. grens v. V. India.
ethnographie', V. volkenbeschrijving.
ethnologie', V. volkenkunde.
ethnolo'gisch, volkenkundig.
et hoc genus om'ne, (Lat.) en alles van die aard.
ethologie', V. verhandeling over zeden, zedenkennis.
ethrog, (Hebr.) paradijsappel, bij het loofhuttenfeest ge

-bruikt.
ethyl, o. de éénwaardige atoomgroep C 2 H 5 , die In een
groot aantal organische verbindingen voorkomt, maar

op zichzelf niet bestaat.
e'tiam si om'nes, e'go non, (Lat.) al doen het allen, ik niet.
etiket', o. opplakbrief j e, aanhechtbriefje (met de prijs
et In Arca'dia e'go, (Lat.) ook Ik (leefde) in Arcadië. [enz.).
etiole'ren, verbleken, geel worden van planten die geen
zonlicht krijgen; verkwijnen.

etiologie', v. onderzoek naar de oorzaken v. e. ziekte.
étiquet'te, (Fr.) v. voorgeschreven vormen van de beschaafde omgang, hofgebruik.
[kostschool bij Windsor.
étoi'le, (Fr.) v. ster (ook fig.).
Eton College, (ie'tenitollidzj), (Eng.) o. beroemde jongens Etonpakje, o. jongenspak, zoals dat op Eton College ge-

dragen wordt: kort zwart buisje, lange grijze broek,
grote witte boord en half -hoge hoed.
étourderie', (Fr.) V. onbezonnenheid; overijlde streek.
é'tre, (Fr.) zijn; een ~, een mispunt.
étren'nes, (Fr.) my Nieuwjaars- of Kerstgeschenk.
et sic ce'teris, (Lat.) en zo van de rest.
at tu, Bru'te! (Lat.) ook gij, Brutus!
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étu'de, (Fr.) V. studie; f oefeningsstuk.
étuvée', (Fr.) iets dat gestoofd of gesmoord is.
etymologie', V. woordafleiding, woordvorsing.
etymolo'gisch, woordafleidkundig.

etymoloog', etymologist', m. woordafleidkundige.
eubiotiek', V. gezondheidsleer, kunst om gezond en gelukkig te leven.
eucalup'tus, m. boomsoort met leerachtige bladeren.
Eucharistie', V. R.K. het lichaam en bloed van Jezus Christus , wezenlijk en zelfstandig aanwezig in de gedaante
van brood en wijn, het H. Sacrament des Altaars.
Eucharis'tisch congres, o. R.K. samenkomst ter huldiging
van Jezus Christus als christenkoning der volken, die in
de vorm van het H. Sacrament des Altaars (H. Euchariotie') wordt geacht aanwezig te zijn.
eucli'dische meetkunde, v. de gewone meetkunde; planimetrie en stereometrie.

eudaemonie'me, o. gelukzaligheidsleer.
eu'diometer, m. luchtzuiverheidsmeter,
eudoxie', v. goede naam.
euergeet', m. weldoener.
eugenesiologie', v. leer v. d. rasverbetering, v. d. verbetering v. h. menselijk geslacht in lichamelijk, zedelijk en verstandelijk opzicht.
eugenesioloog', m. rasverbeteraar.
eugenetiek', leer der rasverbetering.
eugenoi', o. olieachtig bestanddeel, voorkomend in kruid nagelolie enz.
euian', in Duitsland in de handel gebracht preparaat,
dat wollen garens bestand doet zijn tegen mot.
euiogie', V. verstand in spreken en handelen; zegewens.
Eumeni'den, V. mv. wraakgodinnen, Furiën.
eumor'phisch, welgevormd.
eunomie', v. welgeordende staatsinrichting.
eu'n uch, m. gesnedene, ontmande, inz. als vrouwenopziener
in een harem.
eupathie', V. welbevinden, genoeglijke stemming; (ook:)
geduld, moed in lijden. [Zuidelijke IJszee.
euphazi'den, v. mv. microscopisch kleine zeedieren der
euphemis'me, o. verzachtende, verschonende uitdrukking.
euphemis'tisch, verzachtend, verschonend.
euphonie', (Fr.) V. welluidendheid.
eu,pho'nisch, welluidend.
euphonium, euphoon', o. r muziekinstrument, bestaande
• uit glazen buizen, die door het bestrijken met een vochtige vinger in trilling worden gebracht; 2 bariton
gevoel van welbehagen. [hoorn-euphori',v.
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euphrosy'ne, (Gr.) V. vreugde, vrolijkheid; vreugdegeefster; E,,,, een der Gratiën.
euphui'sme, o. een naar de roman Euphues (1580) v. d.
Engelse schrijver John Lyly genoemde, zeer gekunstelde stijl, vol gezochte beelden, vergelijkingen en alit terat i e.
Eura'sian, (Eng.) Eura'zier, m. halfbloed van een Europeaan
met een Aziatische vrouw.
eureka, (Gr.) Ik heb (het) gevonden.
eurhythmie', V. regelmatige werking v. h. hart en dien tengevolge v. d. pols.
Euro'pium, o. zeldzaam

metaal v. d. groep y s t r i u m,
grijs als ijzer, smeltpunt bij de 1200 gr.
mens v. brede lichaamsbouw.
Eustachiaan'se buis, V. verbindingsbuis tussen de trom
tiet oor en de keel.
-melhotvan
eutec'ticum, scheik. verbinding, die bij een bepaalde
concentratie (het eutectisch punt) v. d. samenstellende
delen uitkristalliseert.
euthanasie', v. pijnloze dood.
Euter'pe, (Gr.) v. muze v. d. lyrische poëzie, afgebeeld
m. e. dubbele fluit.
Euzkadi, nationalistisch Baskisch orgaan.
evacuatie, V. ontruiming, lediging; ontlasting;
wegzen ding van zieken en gewonden naar het achterland tot
herstel. [den naar het achterland tot herstel.
evacue'ren, ontruimen; < zieken en gewonden wegzen evade'ren, ontsnappen, ontkomen.
evalua'tie, v. schatting, begroting, aanslag; bepaling van
de muntwaarde naar gewicht en gehalte, koersberekening.
evalue'r en, schatten, begroten.
evangelie, o. blijde boodschap; het Nieuwe Testament; R.B.
gedeelte van de Mis, bestaande uit een deel van de
Evangelische geschiedenis; fig. ontwijfelbare waarheid.
evangelisa'tie, V. evangelieprediking; bekering tot de
Protestantse kerk.
evange'iisch, met het evangelie of Jezus' leer overeenstemmend, christelijk; (ook:) protestants; fig. ontwijfelbaar
waar.
[evangelie - verkondiger.
evangelist', m. een van de vier evangelieschrijvers; (oole:)
evapora'tie, v. ver -, uit -, afdamping; uitwaseming.
evapore'ren, ver -, uit -, afdampen; uitwasemen.
eva'sie, V. ontwijking; uitvlucht, voorwendsel.
evasief', ontwijkend, niet rechtuit.
evenement', o. voorval, inz. gewichtige gebeurtenis.
evening-dress, (iev'ning dres), (Eng.) avondkleding.
eventualiteit', v. mogelijk geval, gebeurlijkheid.
eurysoom' type, o.

,

eventueel

286

ex

eventueel', (Lat. eventua'liter), gebeurlijk, mogelijk; in
voorkomend geval.
even'tus doce'bit, (Lat.) de uitkomst zal het leren.
overlast', (Eng. everlas'ting), o. lichte, zeer sterke wollen
[stof.
eversharp', (Eng.) vulpotlood.
ever'sie, V. omverwerping, verwoesting.
evio'tie, v. borgtocht, gerechtelijke uitwinning.
evident', (Fr.) klaarblijkelijk, in 't oog springend.
evidentie, v. klaarblijkelijkheid.
evince'ren, overtuigen, bewijzen, staven; borgtocht stellen; uit 't bezit stoten, uitwinnen.
evite'ren, vermijden, ontwijken, ontgaan.
eviu'nis, het vrijgelegde phosphor vitamin-complex der
groene plant, een preparaat dat de v i t a m i n e n A, B
en D bevat. [eviunis voorzien.
eviunise'ren, grondstoffen voor de voedselbereiding van
evocatie, V. oproeping.
e'voé, (Gr.) ± joechhei!
evolutie, V. trapsgewijze ontwikkeling; X zwenking, wending (bij het manoeuvreren) ; kb beweging bij de oefening van een vloot op zee, zee-manoeuvre.
evolutie-leer, V. ontwikkelingsleer van Darwin.
evoque'ren, oproepen (van geesten, herinneringen).
evulge'tur, (Lat.) het wordt openbaar gemaakt; o. het kerkelijk verlof tot het openbaar maken van een geschrift.
evul'sie, v. uitrukking.
evvi'va, (It.) leve!
ex, (Lat.) 1 uit. Bij daarmede samengestelde woorden bet.
het gewoonlijk: gewezen, voormalig, oud bv. ex-minister, voormalig minister; 2 $ zonder; zie ex-dividend;
— abrup'to, plotseling, onverwacht; — absuedo, uit
het ongerijmde; ' abundan'tia cor'dis os lo'quitur, 13
uit de overvloed des harten spreekt de mond; .,.
ae'quo et bo'no, naar billijkheid; — a'nimo, van harte,
met opzet; — be'ne pla'cito, naar welgevallen; — ca'pite,
uit het hoofd, op grond; — cathe'dra, van het spreekgestoelte, op meesterachtige toon; com'modo, op
zijn gemak; — c,onces'sis, krachtens het ingewilligde;
consen'su, met toestemming; , cu'ria, buiten het
gerechtshof; ~ delio'to, door de misdaad; ,r do'no,
door de gift, d.i. geschonken door...... ; ~ est, het is
uit; ~ improvi'so, onvoorziens; — Ju're, van rechtswege; , le'ge, buiten de wet, vogelvrij; li'bris, uit
de boeken, d.i. behorende aan; kleine tekening (vergezeld van naam) als eigendomskenmerk v. e. boek,
boek-, bibliotheekmerk; — manda'to, volgens, op bevel;
me'ra conjectu'ra, louter uit gissing; — me'ra gra'tia,
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louter uit genade; — me'ro mo'tu, uit eigen beweging,
uit vrije wil; ,,, mo're, volgens gebruik; ,,, mo're
majo'rum, volgens voorvaderlijk gebruik; ~ ne'xu, buiten verband; — ni'hilo ni'hil (fit), van nieta. (komt)
niets; — nunc, van nu af; ~ offi'cio, ambtshalve; —
o're parvulo'rum ve'ritas, uit de mond der kinderen
(komt) de waarheid; ,,, oriën'te lux, uit het oosten
(komt) het licht; — par'te, aan of van één kant;
ppe'de Her'culem, wij oordelen over de grootte van H.
naar die van zijn voet; ~ post, — post fac'to, naderhand, als het te laat is; — profes'so, beroepshalve,
opzettelijk; ,,, pro'pr iis, uit eigen middelen; ,,, specia'Ii
gra'tia, uit bizondere gunst of genade;
specia'li manda'to, op bizonder bevel; — tem'pore, voor de vuist;
— tripo'de dictum, zie de tripode dictum; — un'gue
Ieo'nem, aan de klauw kent men den leeuw; u'no
dis'ce om'nes, zie ab uno; — u'su, door het gebruik,
door oefening; vo'to, (eig.) naar wens, ten gevolge
v. e. gelofte;vo'to, o. R.K. geloftegift, zinnebeeldig
voorwerp (b.v. zilveren armpje of been), opgehangen
voor het beeld v. d. heilige, aan wiens voorspraak men
het behoud v. arm of been meent verschuldigd te zijn.
exacerba'tie, V. verscherping, verergering (van ziekte).
exact', stipt, nauwgezet, nauwkeurig; ~e wetenschappen,
v. mv. wis- en natuurkundige wetenschappen. [held.
exactitu'de, (Fr.) v. nauwkeurigheid, nauwgezetheid, stipt exaequa'tie, v. gelijkmaking, vereffening.
exagera'tie, v. overdrijving.
exagere'ren, overdrijven.
exalta'tie, v. geestvervoering; opgewondenheid, overspanning; verheerlijking, ophemeling.
exalte'ren, hartstochtelijk opwekken tot geestvervoering;
overspannen; verheerlijken, ophemelen.
examen, (mv. exa'mina), o. onderzoek, ondervraging (inz.
naar bekwaamheden).
examinan'dus, (Lat.) m. wie een examen ondergaat.
examinator, m. ondervrager, onderzoeker bij examen.
examine'ren, onderzoeken; een examen afnemen.
exanima'tie, V. oritzieling; moedeloosheid.
exan i me'ren, ontzielen ; ontmoedigen, beangstigen.
exantheem', o. puistje; huiduitslag.
exarch', m. voormalig stadhouder van de Romagna en
Beneden-Italië; (ook:) Grieks -Kath. aartsbisschop.
exarchaat', o. gebied van een exarch.
exarticula'tie, v. ontwrichting.
exaspera'tie, v. verbittering; verergering (van een periodieke ziekte) ; kwaadwillige vergroting.
,
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exau'di, (Lat.) m.. R.K. Zondag vóór Pinksteren.
excavateur', (Fr.) m. graafmachine met grijpemmers.
excava'tie, V. uitholling, uitgraving; holte.
excedent', o. overschot, batig slot, teveel; onruststoker.
excede'ren, overschrijden, (de perken) te buiten gaan.
excellent', uitmuntend, voortreffelijk, heerlijk.
excellen'tie, V. uitmuntendheid, voortreffelijkheid; (ook:)
titel van ministers en andere hoge staatsdienaren.
excelie'ren, uitmunten, uitblinken.
excel'sior! (Lat.) (steeds) hoger!
excentriciteit', V. uítmiddelpuntigheid; lig. zonderlingheid,
ongewone manier van doen.
excentriek', 1 aj. uitmiddelpuntig; ,,buitenissig"; van 't
gewone afwijkend, zonderling; 2 o. X kolderschijf, zet
in machines de heen- en weergaande beweging der
stoomzuigerstang in een draaiende om.

excentrisch, zie excentriek 1.
excep'tie, v. uitzondering; n tegenwerping, tegenspraak,
verwering van den beklaagde op een punt dat niet de
hoofdzaak betreft.
exceptiona'bel, betwistbaar.
exceptioneel', een uitzondering zijnd, buitengewoon, bij
uitzondering voorkomend.
excep'tio pro'bat (of fir'mat) re'gulam, (Lat.) de uitzondering bevestigt de regel.
excep'tis excipiën'dis, (Lat.) met uitzondering van wie of
wat uitgezonderd moet worden.
excerperen, uittreksels maken (uit geschriften).
excerpt', o. uittreksel (uit een geschrift).
exces', o. overschrijding van de gewone grenzen, buitensporigheid; overdaad, uitspatting; gewelddadigheid.
excessief', buitensporig, uitermate, buitengewoon, overdadig, overzwaar enz., overdreven.
exchange, (ekstsjeendzj'), (Eng.) V. wissel(brief) ; Beurs
van koophandel.
exchequer, (elstsjek'e), (Eng.) o. koninklijke schatkamer;
reken- of finantiekamer; .---bill, schatkistbiljet.
excipië'ren, uitzonderen; n tegenwerpingen maken.
exci'sie, v.. uitsnijding.
[de middelen.
excitan'tia, o. mv. (van ex'citans), opwekkende, prikkelen
-excita',v.
opwekking, prikkel, aansporing.
excite'ren, opwekken, prikkelen; doen ontstaan.
ex-claim', (Eng.) $ zonder de c 1 a i m (verhandeld effect).
exclam an'dum, o. uitroepingsteken.
exclamatie, v. uitroep, uitroeping, schreeuw.
exclame'ren, uitroepen, een uitroep doen.
[het rijk.
exclave, v. geheel door vreemd gebied ingesloten deel van
,
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exclude'ren, uitsluiten, afzonderen.
exclu'sie, v. uitsluiting, buitensluiting, wering.
exclusief', 1 aj. uitsluitend; éénzijdig, gewild ongemeen;
2 adv. uitsluitenderwijs, niet inbegrepen.
exclusivisme, o. (geest van) stelselmatige uitsluiting.
excommunica'tie, V. kerkban, uitsluiting van de kerkelijke
excommuniëren, in de kerkban doen.
[gemeenschap.
excoria'tie, V. ontvelling.
excrement', o. uitwerpsel, inz. ontlasting.
excrescen'tie, V. uitgroeiing, uitwas.
excre'tie, V. uitscheiding, afscheiding.
excu'dit, (Lat.) (...) heeft (het) gegraveerd.
exculpa'tie, V. ontschuldiging, vrijspreking.
exculpe'ren, ontschuldigen.
excur'sie, v. uitstapje, pleiziertochtje; strooptocht op 's vijands bodem; fig. uitweiding.

excusabel, te verontschuldigen, verschoonbaar.
excuseren, verontschuldigen, verschonen.
excusez', (Fr.) neem (mij) niet kwalijk.
excuus', o. verontschuldiging, verschoning; uitvlucht om
van iets verschoond te blijven.
ex'-dividend, $ een effect wordt ,,, verhandeld, zodra het
aankondigde dividend betaalbaar is.
ex'eat, (Lat.) laat hem heengaan!; permissiebiljet, verlof
wegens ziekte.
execra'bel, afschuwelijk, afgrijselijk, vloekwaardig.
execra'ti e, V. afgrijzen ; voorwerp van afgrijzen, uitvaagsel;
gruwel; verwensing.
executant', m. uitvoerder; - f speler (op concert), medespeler (in orkest).
executeren, uitvoeren, voltrekken; door rechtsdwang zijn
inboedel wegens schuld laten verkopen; terechtstellen
(op 't schavot).
executeur', m. uitvoerder van een vonnis; , --testamentair', m. uitvoerder van een laatste wil.
execu'tie, V. uitvoering, tenuitvoerlegging, voltrekking v.
e. vonnis; openbare terechtstelling; gerechtelijke verkoop v. iemands boedel wegens schuld; parate ,,,, tenuitvoerlegging, zonder dat daarvoor een executoriale
titel (vonnis of notariële akte) vereist wordt; onmiddellijke uitvoering v. e. vonnis.
executief', uitvoerend, voltrekkend.
[baar.
executoir', uitvoerbaar, ter uitvoering gereed, invorder executoriaal', n bij of tengevolge v. e. vonnis, ter uitvoering v. e. vonnis.
exegeet', m. schrift -, bijbelverklaarder.
exegese, v. schriftuitlegging, bijbelverklaring.
22e dr.
19
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exegetiek', v. uitlegkunde.
exegetisch, uitlegkundig, van de tekstverklaring.
exe'gi monumen'tum ae're peren'nius, (Lat.) ik heb een gedenkteken opgericht duurzamer dan metaal (voor alle
tijden).
exempel, o. voorbeeld; voorschrift, model. [voorwerpen.
exemplaar', o. afdruk; elk van een aantal gelijksoortige
[dienend.
exem'pla docent, (Lat.) voorbeelden leren.
exemplair', voorbeeldig; tot voorbeeld of waarscnuwing
(Lat.)
voorbeelden
zijn
hatelijk.
exem'pla sunt odio'sa,
exem'pii cau'sa of gra'tia, bij voorbeeld.
exem'tie of exemp'tie, v. vrijstelling, ontheffing van een
algemene plicht.
exequa'tur, (Lat.) o. voltrekkingsbevel: vorstelijke bekrachtiging v. e. pauselijke bul; machtiging v. e. handelsconsul door de regering v. h. land, waar hij werkzaam is.
exeque'ren, voltrekken (een bevel), innen (gelden).
exe'quiae, V. mv. R.K. begrafenisplechtigtieden; zielmis.
exerce'ren, oefenen, inz. in de wapenhandel; uitoefenen,
drijven; begaan.
exercitie, V. oefening, inz. X wapenoefening.
exer'tie, V. inspanning.
ex'eunt, (Lat.) zij gaan heen, treden af (van het toneel).
exfolia'tie, v. afbladering.
exhala'tie, V. uitdamping, uitwaseming.
exhaus'tor, m. zuigmachine. stofopzuigende ventilator.
exheride'ren, onterven.
exhibent', in. overlegger, Indiener (van een stuk).
exhibe'ren, overleggen, indienen (van een stuk).
exhibi'tie, V. vertoning, voorlegging, openlegging, Indiening; tentoonstelling.
exhi'bitum, (Lat.) o. lett. het overhandigde; stempel aangevende datum van ontvangst van een ingekomen stuk en
nummer (letter), waaronder dat stuk In het archief wordt
opgelegd; ook: dat stuk zelf.
exhorta'tie, V. vermaning; aansporing, opwekking.
exhorte'ren, vermanen; aanzetten, opwekken.
exhuma'tie, v. opgraving (van lijken).
exigent', exigeant', (Fr.) veeleisend.
exigen'tie, v. behoefte, dringend geval; naar ~ van zaken,
naar de gang van zaken vorderen zal.
[krompenheid.
exige'ren, vorderen, eisen.
exiguïteit', v. geringheid, onbeduidendheid, kleinheid, beexil', (Fr.) exi'lium, (Lat.) verbanning, verbanningsplaats.
exileren, verbannen.
exime'ren, bevrijden, vrijstellen.
existeren, bestaan, zijn; kunnen leven.

existentie

291

expeditie

[toneel.
existentie, v. het bestaan; aanwezig zijn.
exit, (Lat.) (mv. ex'eunt), hij gaat heen, treedt af (van net
ex'itus, (Lat.) m. uitgang, einde; ,., Ieta'Iis, dodelijke
exmissie, v. gerechtelijke uitzetting, uitdrijving. Lafloopd
exo'dium, (Lat.) o. uitgang, einde, afloop.
Exodus, (Lat.) m. uittocht; naam van Mozes' tweede boek.
exogamie', v. gewoonte om buiten zijn stam een vrouw te
kiezen.
exorbitant', overdreven hoog (van prijzen) ; buitensporig.
exorcis'me, o. duivelbezwering; geestenuitbanning.
exorcist', m. duivelbezweerder; geestenbanner.
exor'di um, (Lat.) o. begin, inleiding, aanhef van een rede.
exosmo'se, v. het uittreden van dichtere vochten door poreuse wanden heen naar dunnere vochten.
exosto'se, o. beenuitwas, overbeen.
exote'risch, voor oningewijden; onder de algemene bevatting vallend, voor de grote menigte (begrijpelijk).
e'xotherme stoffen, ontwikkelen warmte bij scheikundige
werking.
exo'tisch, buitenlands, uitheems.
exotis'me, o. zucht voor het buitenlandse, uitheemsheidi.
expansibiliteit', v. uitzetbaarheici.
expansie, v. uitzetting; uitbreiding.
expansief', uitzettend, uitzetbaar; zich gaarne uitend, mededeelzaam, spraakzaam.
expansiepolitiek, V. uitzettingspolitiek, staatkunde die op
[verlaten.
gebiedsuitbreiding uit is.
expatrië'ren, uit het vaderland verdrijven; het vaderland
expectant', m. wachtende, uitziende (bv. naar een post of
opname in een genootschap) ; rechthebbende op een
expectatief', afwachtend. [openvallende plaats.
expectoran'tia, o. mv. (van expec'torans), middelen om het
opgeven van slijm te bevorderen.
expectora'tie, v. slijmlozing; fig. ontboezeming.
expectore'ren, slijm opgeven, uitwerpen; fig. zijn hart
uitstorten.
expediënt', o. uitweg, hulp -, redmiddel; (ook :) m. afzender, met de verzending belaste ambtenaar; uitvaardiger;
hulpschrijver.
expedië'ren, verzenden, afzenden; wegzenden, de laan uitsturen; naar de andere wereld helpen.
expediet', expeditief', spoedig, vlug; voortvarend.
expediteur', m. tussenpersoon tussen afzender en vervoerder, die zich bezighoudt met het bezorgen van het
vervoer van goederen, vrachtondernemer.
expedi'tie, v. spoed i. d. uitvoering; afzending v. goederen of waren; verzending; vervoer- of vrachtonderne-
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ming; zaakafdoening; X tocht, inz. krijgstocht, krijgsonderneming; gerechtelijke uitvaardiging of het afschrift v. e. rechtshandeling.
expedi'tie-bureau', o. kantoor v. e. vrachtonderneming.
expeditionnair', tot een expeditie behorende.
expensa'ri u m, o. lijst van kosten of uitgaven.
expen'sen, v. mv. uitgaven, inz. rechtskosten.
expensief', duur, met zware uitgaven verbonden.
experien'tia do'cet, (Lat.) de ondervinding leert ons.
experiën'tia est optima re'rum maggis'tra, (Lat.) de onder
beste leermeesteres.
-vindgse
experiën'tie, v. ondervinding, ervaring.
experiment', o. proefneming, proef (vooral in natuur- of
experimenteel', proefondervindelijk. [scheikunde).
eexperi mente'ren, beproeven, de proef nemen; proeven
doen of nemen. [oordeel.
experimen'tum cru'cis, (Lat.) beslissende proef, godsexpert', (Fr.) m. zaakkundige, deskundige; gezworene.
expertise, (Fr.) v. onderzoek door deskundigen; het desbetreffend verslag.
exper'to cre'de, (Lat.) geloof iemand, die het ervaren heeft.
expia'tie, V. boete, boetedoening, verzoening.
expië'ren, boete, door boetedoening verzoenen.
expila'tie, V. vervreemding v. gedeelten v. e. nalatenschap; beroving v. e. nog ongedeelde erfenis.
expira'tie, V. uitademing; afsterven, dood, termijnsverloop,
vervaltijd, einde.
expi re'ren, 1 de laatste adem uitblazen; 2 ten einde lopen.
explana'tie, V. uitlegging, opheldering, verklaring.
exple'tie, v. aanvulling.
expletief', aanvullend, vol makend.
[expleti'va).
expleti'vum, (Lat.) o. aanvullingswoord, stopwoord (mv.
explica'bel, voor uitlegging vatbaar, verklaarbaar.
explicatie, v. uitlegging, verklaring.
explice'ren of explique'ren, uitleggen, verklaren.
expliciet', expli'cite, (Lat.) duidelijk; uitdrukkelijk.
expiode'ren, ontploffen, uiteenspringen.
exploit', o. daad, heldendaad; n akte, die de deurwaarder
opmaakt v. e. door hem gedane ambtsverrichting als
bv. de betekening v. e. dagvaarding, vonnis, inbeslagneming enz.
exploita'tie, v. ontginning (mijnen), bebouwing (akkers) ;
het in- werking-brengen of aan de gang houden (bv.
spoorwegbedrijf), het partijtrekkén (bv. van iemands
onkunde, lichtgelovigheid enz.).
exploite'ren, ontginnen (bv. een mijn) ; voordelen trekken,
uitbuiten (bv. een bediening of post, de onnozelheid ot
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nieuwsgierigheid van het volk enz.) ; n een dagvaarding
of andere acte betekenen; uitvoeren (v. een contract).
exploiteur', (Fr.) m. ontginner; uitbuiter; n deurwaarder.
exploot', o. zie exploit'.
explora'tie, v. onder -, doorzoeking (v. e. land), opspo-

ringswerkzaamheden.
explore'ren, doorzoeken, nauwkeurig onderzoeken, opsporingswerkzaamheden doen in een land of landstreek.
explo'sie, v. ontploffing, uit- of losbarsting, knal.

explosief', ontplofbaar; -stof, v. springstof.
explosiemotor, vi. motor gedreven door 1 of meer cylinders

die door de uitzettingskracht v. met korte tussenpozen
ontploffende gassen in beweging worden gebracht.
exponent', m. aanwijzer; machtsaanwijzer (v.e. grootheid).
expone'ren, blootstellen; blootleggen; uiteenzetten.
export', m. en o. exporta'tie, v. $ (goederen)uitvoer; (ook:)
uitzetting over de grenzen.
export'-bier, o. $ bier voor de uitvoer gebrouwen.
exporten, m. mv. $ uitgaande waren.
exporte'ren, $ uitvoeren (goederen) ; (ook:) uitzetten,
buiten de grenzen brengen (personen).
exporteur', (Fr. exportateur'), m. $ die uitvoerhandel In
goederen drijft.
exposant', m. tentoonsteller, inzender op tentoonstelling.
ex'posé, (Fr.) o. uiteenzetting, kort samenvattend overzicht.
expose'ren, tentoonstellen; op een tentoonstelling inzenden; blootleggen, uiteenzetten, ontwikkelen; zich ,
zich blootstellen, zijn leven in de waagschaal stellen.
expositie, v. uiteenzetting; tentoonstelling.
expostule'ren, vorderen, eisen; zijn beklag doen, bezwaren
inbrengen; ter verantwoording oproepen.
lexpres', uitdrukkelijk; met opzet, voorbedachtelijk.
2expres', m. doorgaande sneltrein tussen twee of meer
grote steden.
expresse, m. bijzondere ijlbode; spoedbestelling.
expres'sie, v. uitdrukking.
expressief', vol uitdrukking; nadrukkelijk; veelzeggend.
expressionisme, o. kunstrichting, die hoofdzakelijk streeft
naar het tot uiting brengen v. d. gevoelens omtrent
de indruk, die de dingen innerlijk op den kunstenaar
maken.
expressionist', rn. kunstenaar, inz. schilder die het expressionisme aanhangt.
[sionisme.
expressionistisch, volgens de beginselen van het expres expres'sis ver'bis, (Lat.) met (in) duidelijke woorden.
expressiviteit', v. kracht van uitdrukking, bijzonder uit drukkingsvermogen.
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exprime'ren, uitdrukken, uitpersen; fig, uitdrukken, te
kennen geven.
exproba'tie, v. verwijt, berisping, wraking.
expropria'tie, v. onteigening.
exproprië'ren, onteigenen.
expugna'tie, v. verovering, bestorming.
expul'sie, v. gewelddadige uitdrijving, uitzetting; afvoeexpulsief', afdrijvend, afvoerend (middel). [ring.
exquis', (Fr.) exquisiet', uitgelezen, uitgezocht, fijn, keurig.
ex-rex, m. gewezen of voormalig koning.
exspira'tie, V. uitademing.
exspolia'tie, V. uitplundering, beroving.
exstirpa'tie, V. uitroeiing, uitdelging; (heelkunde) uitpel ling, uitsnijding.
[gereedschap).
exsti rpa'tor, m. onkruiduitroeier (een ploegvormig akkerexstirpe'ren, uitroeien, verdelgen, ontwortelen; (heelkunde:) uitpellen, uitsnijden.
[stof.
exsudaat', o. uitzweetsel, uitgezwete vloeibare en gestolde
exsuda'tie, V. het door de poriën uitdrijven, uitzweting.
Exsul'tet, (Lat.) (hij, zij) juiche, aanvangswoord v. h.
loflied, dat door den Diaken gezongen wordt bij de
plechtige wijding v. d. Paaskaars op Paas- Zaterdag.
extase. (Fr.) V. (geestes)vervoering, (ziels)verrukking.
extasië'ren, in vervoering of verrukking brengen.
extatisch, verrukt; verrukkend.
extempore'ren, voor de vuist of onvoorbereid spreken,
dichten, zingen, spelen enz.
extende'ren, uitstrekken; uitbreiden, vergroten.
exten'sie, v. omvang, uitgestrektheid; uitbreiding.
extensief', volgens de uitgestrektheid; omvattend; een
grote landoppervlakte, maar weinig bewerking vereisend; (ook:) grondig.
extenua'tie, v. verdunning; krachtvermindering, kwijning,
uittering; (ook:) verzachting (van misdaad).
extenue'ren, verdunnen; krachteloos maken; (ook:) verschonen, verzachten (een misdrijf).
exterieur', uiterlijk, uitwendig; buitenlands; , o. het
uiterlijke, de buitenzijde, het uitwendige; het buitenland.
exteriorisa'tie, v. naar buiten treding.
extermina'tie, v. uitroeiing, verdelging.
extermine'ren, uitroeien, verdelgen.
externaat', o. dagschool (zonder kostleerlingen) ; het uit
-wone
(niet in een inrichting wonen).
externe, (Fr.) m. niet in 't gesticht of de school gehuisvest
leerling; buitenwonend assistent. [wijzen.
externeren, buiten het landsgebied een woonplaats aan exterritoriaal', buiten 't gebied van een land gelegen.
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exterritorialiteit', v. bevoegdheid van gezanten en hun gevolg om in de vreemde landen, waar zij toegelaten zijn,
naar de wetten van hun eigen land te leven met vrijstelling van alle persoonlijke lasten.
extincteur', (Fr.) m. brandblustoestel.
extinc'tie, V. uitblussing; uitdelging, geleidelijke vernietiging; afkoeling van hete stenen met koud water; het
uitsterven (van een geslacht).
extinge'ren, (uit)blussen; verdelgen, vernietigen, opheffen; (ook:) te niet gaan, uitsterven.
extirpateur', (Fr.) m. wielmachine.
extirpa'tie, enz. zie exstirpatie enz.
extorque'ren, afpersen, afdwingen.
extor'sie, V. afpersing, knevelarij.
extra, (Lat.) geestenfoto (spirit).
extra, (Lat.) buiten; buitengewoon, bijzonder; — blad, o.
bijblad; ~ fijn, zeer fijn; ~ mu'ros, buiten de (stads)muren; buitenshuis; — post, buitengewone of eigen post.
extract', o. uittreksel (uit boeken, kruiden enz.).
extrac'tie, V. 1 uittrekking; 2 (goede) afkomst.
extractief', door uittrekking verkregen.
extradi'tie, V. uitlevering.
[geen heil.
ex'tra eccle'siam nul'la sa'lus, (Lat.) buiten de (R.K.) Kerk
extrahe'ren, uittrekken; uittreksels maken; lichten bv. een
extrait', (Fr.) o. zie extract'. [vonnis.
extrajudicieel', buitengerechtelijk.
extramentaal', buiten het bewustzijn (gelegen).
extramundaan', buitenwereldlijk.
extra'neiis, (Lat.) m,. vreemdeling; iemand die een eindexamen aflegt zonder tot de leerlingen v. d. betrokken
inrichting v. onderwijs te behoren.
extraordinair', buitengemeen, ongewoon.
extra-parlementair', bulten het parlement (staande).
extrasoma'tisch, zich buiten het lichaam bevindend.
extravagant', buitensporig, overdreven, onzinnig.
extravagan'tie, v. buitensporigheid, overdrevenheid, onzinniebeld.
extravage'ren, buiten de maat of den regel gaan, uitspatten : onzin spreken, raaskallen, ijlen.
[uit hun vaten.
extravasaat', o. (bloed)uitstorting.
extravasa'tie, v. uittreding van bloed of andere vochten
extrê'me, (Fr.) o. het uiterste, hoogste; toppunt, hoogste
graad; les ~s se tou'chent, de uitersten raken elkander.
extremis ma'lis extre'ma reme'dia, (Lat.) voor wanhopige
kwalen wanhopige middelen.
extremist', m. tot het uiterste gaande aanhanger van een
partij, kunstrichting enz.

extremiteit

296

F. I. C. M.

uiterste, einapunt; uiterste verlegenheia;
laatste toevlucht; men, v. mv. uiteinden, inz. uiterste
ledematen (handen, voeten).
extrinsiek', uitwendig, uiterlijk; van buiten komend;
nominaal (waarde).
extubera'tie, V. gezwel, buil; uitwas.
extubere'ren, opzwellen, opzetten.
extumescen'tie, v. opzwelling, opzetting (bv. van een been).
exuberant', overvloedig; te rijkelijk, weelderig.
exuberan'tie, v. overvloed; al te groote weelderigheid;
[overgrote rijkdom.
exulant', m. balling.
ex u Icera'ti e, v. ettering, verzwering.
exule'ren, in ballingschap leven.
exulta'tie, v. gejuich, grote blijdschap.

exaremiteit',

V.

F
(Zie ook Ph.)
f. = fac., (Lat.) maak; of = fac'tum, (Lat.) gedaan; of =
fiat, (Lat.) het geschiede; of = fi'lius, zoon.
f. op wekkers fast (Eng.) = snel.
f. of fee. = fe'cit, (Lat.) hij heeft het gemaakt.
t. = in Engeland fel'iow, lid, bv. F. R. S. = Fel'low (of the
Ro'yal Society, (Eng.) lid van het Koninklijk Genoot [schap.
f. of fem. = fe'mininum, (Lat.) vrouwelijk.
t. of fl. = florin', gulden.
f. of fol. of fo. = fo'Iium, (Lat.) fo'lio, blad; zie ook
f° r° en f° v°.
F. A. D. = Freiwillige Arbeitsdienst.
F. A. I. = Federacion' Anarquis'ta Ibe'rica, (Spa.) Spaanse
Anarchistische partij.

F. A. K. = Federa'sie v. Afrikaanse Kultuurvereniginge.
ff. = fece'runt, (Lat.) zij hebben het gemaakt; f = fortis'simo, (It.) zeer sterk, zoo sterk mogelijk (ook fif),
F. F. E. = Fédération Française des Echecs, Franse Schaak-

bond.

f. I. = fi'at inser'tio, (Lat.) het worde (hier) ingevoegd.
F. 1. A. = Fédération Internationale Aeronautique, Internationale Luchtvaart Ver.
F. 1. A. D. E. J. = Fédération Internationale des Associations des Directeurs et Editeurs de Journaux, Interantionaal Verbond van Verenigingen v. Dagbladdirecteuren en - uitgevers.
F. 1. C. M. — Fedér:tion Internationale des Clubs Motorcyclistes, Intern. Verbond van Motorrijdersverenigingen.
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F. I. D. A. C. = Fédération Internationale des Anciens
Combattants, Wereldbond van Oud-Strijders.
F. 1. D. E. = Fédération Internationale Des Echecs, Internationale Schaakbond.
F. 1. F. A. = Fédération Internationale de Football Association, Wereldbond voor Voetbal.
F. 1. G. A. = (Ver, van) Fabrikanten, Importeurs, Grossiers (en) Agenten (1. d. Kappers -, bijouterie- en parfumeriebranche).
F. 1. H. = Fédération Internationale de Hockey, Wereldbond voor Hockey.

F. 1. K. A. = Federatie van Instellingen voor Kinderbescherming te Amsterdam.
F. 1. N. A. = Fédération Internationale Nautique, Wereldbond voor Watersport.
F. 1. 0. VI. = Federatie van Instellingen voor Ongehuwde
Moeders.
F. 1. S. = 1 Fonds voor Internationale Solidariteit; 2 Federation Internationale de Ski, Internationale Skibond.
F. 1. T. C. A. = Fédération Internationale des Transports
Commerciaux par Automobile, Wereldbond van Autotransportbedrijven.
F. N. R. S. = Fédération Nationale de Recherches Scientifiques, (Fr.l Nationaal Verbond voor Wetenschappelijk Onderzoek.
f. o. b. = free on board, (Eng.) boordvrij = alle kosten
tot aan boord zijn voor den verkoper.
F. O. S. P. = Federatie v. Verenigingen v. Schrijvers in
Sowjet- Rusland.
F. S. = Freiwiilige Schutzdienst (D.).
F. V. F. = Film yn Fryslén, vereniging voor het maken
V. Friese films.
fr. = franc(s), of franco, (zie die woorden).
['t blad.
f° r°. = fo'lio rec'to, (Lat.) op de rechter- of vóórzijde van
f° v°. = fo'lio ver'so, (Lat.) op de keerzijde van 't blad.
faas, V. ® balk (op een wapenschild).
fa'ba, (Lat.) v. boon.
[tuin.
fa'ber su'ae fortu'nae, (Lat.) de maker van zijn eigen torFabian Society, (feei'biën sesaai'eti), (Eng.) v. socialistische vereniging in 1888 door Bernard Shaw e.a. ge
sticht, die, met vermijding v. revolutie, door bedachtzame evolutie, hun einddoel: het 'ocialisme te verwezenlijken, trachten te bereiken. Zij maken vooral propaganda onder de bezittende klassen. [sprookje.
fabliau', (Fr.) v. middeleeuws verhalend gedicht of
fabricage, v. vervaardiging, aanmaak.
-

(Zie 00k Ph.)
f actieus
fabrica'tie, V. vervaardiging, bewerking van waren.
fabriceren, vervaardigen, (aan)maken.
fabuleus', rabelacrltig; ongelooflijk, onwaarschijnlijk.
fabulist', m. fabeldichter.
faga'de, (Fr.) v. voorgevel.
face, (Fr.) v. gezicht, aangezicht; vóórzijde; maken, de
[handvat.
spits bieden, stand houden.
face-à-main', (Fr.) V. (dames)lorgnet met lang en sierlijk
facet'te, (Fr.) v. geslepen vlak aan edelstenen enz.
facet'tenoog, o. veelvlakkig oog bv. van vliegen.
facheus', verdrietig, spijtig, ergerlijk; jammer.
fácheux' troisiè'me, (Fr.) m. hinderlijke derde bv. bij een
verliefd paartje of intiem samenzijn.
faciaal', gezlchts-, gelaats-.
facie, V. P gezicht.
faciel', gemakkelijk; (ook:) gedienstig, inschikkelijk.
fa'ciës, (Lat.) V. gelaat, aangezicht; ,,, hipppocra'tica, gelaatstrekken van een stervende.
taci'Ie, facilement', (Fr.) gemakkelijk, licht.
ta'cile eet inven'tis ad'dere, (Lat.) het is gemakkelijk het
reeds gevondene te verbeteren.
fa'ciie prin'ceps, (Lat.) m. die ver boven zijn vakgenoten
uitsteekt en zonder tegenkanting de eerste rang inneemt.
fa'cilis eet descen'sus Aver'ni, (Lat.) het neerdalen naar do
onderwereld is gemakkelijk, de brede weg ten verderve
facii ite'ren, gemakkelijk maken. [is licht.
faciliteit', v. gemakkelijkheid, gemak; (ook :) een verplichting lichter makende, tegemoetkomende inschikkelijkheid.
facilmen'te, (It.) f licht, luchtig.
fa'cio ut des, (Lat.) ik doe, opdat gij geven zult.
fa'cio ut fa'cias, (Lat.) Ik doe, opdat gij doen zult.
fa'cit, (Lat.) o. (lett.: het maakt) uitkomst, som, bedrag.
facit indigna'tio ver'sum, (Lat.) de verontwaardiging maakt
den dichter, d.i. maakt welsprekend.
fagon', (Fr.) V. manier; vorm, fatsoen; maakloon; ~e,
plichtplegingen; ~ de parier, manier van zeggen; sans
~s, zonder omslag, zonder plichtplegingen of complimenten, alsof men thuis was (is). [geven.
faconne'r en, fatsoeneren, vormen, de vereiste gedaante
facsi'milé, o. nauwkeurige afdruk of nabootsing V. e. geschrift of tekening.
facta, (Lat.) o. mv. (van factum), feiten, daden, het
gebeurde; — non verba, daden en niet (enkel) woorden.
facteur', (Fr.) m. brievenbesteller.
facti'ce, (Fr.) nagemaakt, gemaakt, onecht.
fac'tie, v. politieke partij, aanhang, kliek.
tactic us', oproerig, muitziek.
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fac'tisch, feitelijk, werkelijk, door feiten bewezen.
factitief', o. werkwoord dat een doen geschieden uitdrukt,
causatief; b.v. vellen = doen vallen.
factoor', fac'tor, m. zaakvoerder, handelsagent, bewaar-

f actisch

nemer, filiaalhouder.

fac'tor, (Lat.) m. vermenigvuldiger of vermenigvuldigtal ;
medeoorzaak, mede -, inwerkende kracht.
factorij', v. nederzetting van een handelmaatschappij, handelskantoor van een factoor in een vreemd werelddeel ;
bijkantoor; ~ handel, m. commissiehandel (zie aid.).
factotum, o. een doe-al; duivelstoejager, Manusje van
alles.
factum, (Lat.) o. feit, daad, het gebeurde; - illi'citum, n ongeoorloofde handeling, onrechtvaardige daad.
facture'ren, $ de factuur opmaken.
facturiet'(e), m. & V. kantoorbediende belast met het opmaken der facturen.
factuur', v. i makelij, bouw; 2 $ rekening, lijst van afgeleverde goederen met de prijzen.
facultatief', vrij, naar goedvinden, naar verkiezing al of
niet uit te voeren of toe te passen, niet - verplicht.
faculteit', V. natuurgave; vermogen; geschiktheid; afdeling van hoofdwetenschappen aan de Universiteit

onderwezen (godgeleerdheid, geneeskunde, rechtsgeleerdheid, wijsbegeerte en letteren, wiskunde, te Amsterdam ook handelswetenschappen) ; gezamenlijke, een
dier hoofdwetenschappen onderwijzende hoogleraren.
fadai'se, (Fr.) v. beuzelarij, nietigheid, wissewasje.
fade, (Fr.) laf, smakeloos. zouteloos.
fading, (feeiding) (Eng.) sluiereffect, wegzakking (v. h.
geluid), het verschijnsel waardoor de radio soms voor
een bepaalde tijd volkomen onhoorbaar is.
faeca'liën, V. mv. ontlastingstoffen, uitwerpselen.
tae 'ces, fe'ces, (Lat.) v. mv. droesem, heffe, moer; uitwerp
[celen.-iaexpo'ul,
(Lat.) de heffe des volks.
fag'ging, (Eng.) het aan Engelse kostscholen gebruikelijke verrichten van allerlei diensten door een schooljongen voor een ouderen leerling.
houten blaasinstrument met bastoon.
fagot', m. en v.
fagottist', mn. f fagotblazer.
fahak, m. gl viertandige vis van de Middellandse Zee,
in Egypte in opgeblazen en gedroogde staat veel ver
aan doortrekkende vreemdelingen.
-kocht
faible, (Fr.) zwak; voorliefde.
plaItaliaans
geëmailleerd
aardewerk,
faïence, (Fr.) V.
teeiwerk, [staat tot betaling verklaren.
faille'ren, failliet zijn, zijn betalingen staken, zich buiten

faillibiliteit

(Z1e ook Ph.)

falset

feilbaarheid.
failliet', beter faillissement', o. 1 staat van onvermogen om
zijn geldelijke verplichtingen na te komen, ten gevolge
waarvan een persoon of lichaam door de rechtbank van
het beheer der zaken ontheven is; faillietverklaring; het
failliet zijn, failliete boedel; 2 m,.. persoon, die failliet
failure, (feel'jer), (Eng.) v. mislukking. [gegaan is.
fainéant', (Fr.) m. ledigloper; reis .,.s, m. mv. stropop koningen (inz. de laatste koningen uit het Merovingse
huis).
fair, (teer), (Eng.) mooi, fraai; eerlijk; — fight, eerlijke
strijd;
play, eerlijk spel;
tra'de, $ wederkerige bescherming. [boer (lie kiespijn heeft.
faire bonne mine à mauvais' jeu, (Fr.) lachen als een
fairing, (Eng.) X stroomlijnkap, stroomlijnbekleding,
vormgevend onderdeel v. e. luchtvaartuig, dienend om
de luchtweerstand te verminderen.
fai'ryland, (Eng.) toverland, feeënland.
faisa'bel, doenlijk, uitvoerbaar, te doen.
falseur', (Fr.) m.. maker; aanstoker, ophitser; fijne kleermaker; $ geldschieter die een hoge rente neemt.
faiseu'se, (Fr.) v. maakster (van japonnen), fijne modemaakster; — d'an'ges, engeltjesmaakster.
fait', (Fr.) o. gebeurde zaak, voorval, feit; au — zijn,
nauwkeurig op de hoogte zijn; — accompli', o. uitgevoerde daad, voldongen feit; ,,, d'excu'se, verschonend feit; ~s divers', gemengde berichten; r-- justificatif'. n rechtvaardigend feit; zijn .,,s et gestes, zijn
doen en laten.
fake, (1eeik) (Eng.) truc -film.
fa'kir, in. arme; phi Voor - Indië:) boetedoend kluizenaar,
die van aalmoezen leeft en zichzelf kastijdt.
falai'se, (Fr.) rotsachtige kust.
fal'bala, v. ruim geplooide strook aan vrouwenklederen,
aan gordijnen enz.
falconet', o. W veldslang, soort vroeger veldgeschut.
faldisto'rium, o. bisschopsstoel In de kerk.
Faler'ner, m. Zuiditaliaanse witte wijn.
fa'liekant, geheel verkeerd, mis.
falla'cia, (Lat.) v. bedrog; bedrieglijke sluitrede; ~ op'tica, gezichtsbedrog, oogmisleiding.
fallacieus', bedriegelijk.
falling leaf, (Eng.) y dwarrelvlucht, zie: feuille morte.
fal'sa, (Lat.) o. mv. (van fal'sum), vervalsingen, inz.
schriftvervalsingen.
falsa'ris, m. vervalser, inz. schriftvervalser; vals mens.
falset', falset'to, fausset', o. f mannenstem, die de
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(Z1e
Ph. fantaseren
vrouwenstem nabootst en door persing van de luchtpijp
wordt voortgebracht; kopstem.
falsettist', m. f wie met falsetstem zingt.
falsifica'tie, v. vervalsing.
falsiteit', v. valsheid, onwaarheid.
FaI'staff, (Eng.) m. grootsprekende bon-vivant, vol vernuft
en humor (figuur van Shakespeare).
fal'sum, (Lat.) o. vervalsing; opzettelijk bedrog.
fal'sus in u'no, fal'sus in omnibus, (Lat.) vals op één
punt, vals in alles.
Fa'ma, (Lat.) v. godin van de roem; (goede of kwade)
faam;cres'cit eun'do, het gerucht groeit gaande;
vo'lat, de faam heeft vleugels.
fameus', vermaard; verbazend, uitstekend; (bijwoord) bijzonder, uitermate, zeer.
familiaar', gemeenzaam, vertrouwelijk; vrijpostig.
familiarise'ren (zich), zich gemeenzaam maken; zich te
[vrijpostigheid.
veel vrijneden veroorloven.
familiariteit', v. vertrouwelijkheid, gemeenzame omgang,
van
handlanger
inz.
helper,
dienaar,
fa'mulus, (Lat.) m.
een geleerde, van een professor aan hogescholen.
fan, (fen) (Eng.) afkorting van fanatic, dweper.
fan, (fen) (Eng.) X waaier, wan, onderdeel v. e. aanjager
of gasmenger (compressor).
fan(a)al', m. kl scheeps-, zeelicht; baken, vuurtoren.
Fanario'ten, m. mv. Griekse, meestal rijke familién te
Constantinopel.
fanaticus, (Lat.) m. dweper, geestdrijver.
fanatiek', fana'tisch, dweepziek, geestdrijver. [dweperij.
fanatis'me, o. dweperij, dweepzucht, inz. godsdienst fan'cy, (1ensi) (Eng.) v. inbeelding; inval; luim; --artike ien , o. mv. modewaren, weelde -voorwerpen; ~-fair,
V. liefdadigheidsbazaar; ..-prijs, m. buitensporig hoge
[van castagnetten.
prijs.
fandango, (Sp.) m. volksdans in 8 /4 maat met begeleiding
fané', (Fr.) verwelkt, verlept.
fanfa're, (Fr.) v. f trompetstuk, vrolijk jachtstuk; trom
muziek, v. muziekkorps met uitsluitend-petgschal;,
koperen blaasinstrumenten.
fanfaron', (Fr.) m. windbuil, pocher, snoever, ophakker.
fanfaronna'de, (Fr.) v. pocherij, snoeverij, grootspraak.
fanfrelu'ches, v. mv. strikken en kwikken, tierelantijntjes.
fanion', o. W bataljonsvaan bij de infanterie.
fantaseren, zijn gedachten de vrije loop laten, zijn verbeelding de vrije teugel geven; zich in allerlei voorstellingen vermeien; onder 't verhalen allerlei dingen
erbij verzinnen; in ziekte raaskallen, ijlen; (ook:) voor
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,

)

(Z1e 302 Ph.)f.a.s.
de vuist onder de ingeving van het ogenblik zijn gevoel
op een muziekinstrument vertolken.
fantasia, v. Arabisch ruiterfeest.

fantasia

fantasie', V. verbeeldingskracht, verbeelding; droombeeld;

gril, luim; (ook:) kunstvoortbrengsel, waarbij de kun-

stenaar enkel zijn scheppende verbeelding, maar geen
[toverbeeld.
model of bepaalde regels gevolgd heeft.
fantasmagorie'. v. schijn -geestenoproeping, schimmenspel;
[derlijk, grillig.
fantast', m. grillig mens.
fantas'tisch, op inbeelding berustend; toverachtig, wonfantocci'ni, (It.) fanto'ches, (Er.) v. mv. poppenkast.
fant8'me, (Fr.) karton, dat aanwijst, waar het tijdelijk
uit een bibliotheek afwezige boek zich bevindt.
fantoom', o. hersenschim, droombeeld, spook; (ook:)
model van een menselijk lichaamsdeel gebezigd bij ge
onderwijs.
-neskudig
fapi, munt der Kwomintang- regering.
fa'rad, v. g eenheid v. electrische capaciteit.
faradayis'me, faradis'me, o. door Faraday in 1831 ontdekte
inductie -electriciteit.
faradisa'tie, v. aanwending van de electrische inductie
geneeskunde.
-strominde
farandole, (Fr.) v. Provençaalse dans in e/ S maat, waarbij
de dansers elkaar in lange rij aan de hand vasthouden.
farce, (Fr.) v. vulsel (voor spijzen); (ook:) kluchtspel;
klucht, snakerij.

farce'ren, met vulsel stoppen.
farceur', (Fr.) m. grappenmaker, snaak, spotvogel.
fardeel', V. 1 mat, waarin goederen uit de Levant verpakt
zijn; 2 bundel (pijpen kaneel).
farde'ren, blanketten; opsmukken, bemantelen.
faribo'len, v. mv. zotteklap, praatjes voor de vaak.
farien', farien- suiker, V. meelsuiker, keukensuiker.
farina, (Lat.) fari'ne, (Fr.) v. meel.
fari'ne lactée', (Fr.) V. licht verteerbaar kindermeel.
farineus', meelachtig; melig; witachtig.
Farizee'ër, m. schijnheilige.
farizees', schijnheilig.
farm', (Eng.) v. pachthoeve, boerderij.
farmer, (Eng.) m. pachter; (in Amerika) landman.
far nien'te, (It.) het nietsdoen, het ledig-zijn (zie dolce).
fa'ro, o. 1 zoetachtig, krachtig Brussels bier; 2 soort
hazardspel met kaarten.
farou'che, (mensen)schuw; woest, wild; ruw, streng.
far'thing, (Eng.) m. kleine Eng, munt = # penny.
Far West, (Eng.) v. het verre Westen (v. Noord-Amerika).
f.a.e., afkorting voor free alongside, $ levering door den

fasces

(Z1e ok Ph.)

fata obstant

verkoper van goederen langs boord of langs de waggon, de inlading voor rekening van den koper zijnde.
fasces, (Lat.) me. stavenbundel met uitstekende bijl In het
midden; zinnebeeld der lijfstraffelijke rechtspleging bij
de oude Romeinen; nu het zinnebeeld der fascisten.
Fa'sching, (D.) m. carnaval, vastenavond(pret).
fascia, (Lat.) v. zwachtel, band, windsel.
fas'ci femmini'li, (Ital.) fascistische organisatie voor vol
vrouwen in Italië.
-wasen
fas'ci giovani'li di combattimen'to, (Ital.) fascistische organisatie tusschen de avanguardisti (z.d.w.) en de mili'zia (z. d. w.)

fasci'kel, Fasci'kel, (D.), fascicu'le (Fra.), fasci'culua

(Lat.), bundel, aflevering, pakje.
fascina'tie, V. verblinding, betovering.
takkenbos als bekledingsmiddel van hellinfascine, V.
gen of oevers, of tot het maken van dammen.
fascine'ren, verblinden, betoveren, boeien.
fascis'me, o. sterk nationalistisch getint politiek stelsel in
Italië, streven naar volkomen overheersing van alle
andere partijen in het land, naar opheffing van de
macht van het parlement en een nagenoeg dictoriaal
gezag van zijn eigen partijleider.
fascist', m. aanhanger van het fascisme.
[daan.
fascistisch, van of voor het fascisme, het fascisme toegetas eet et ab hoste doce'ri, (Lat.) het is goed om zelfs van
een vijand te leren.
tas et ne'fas, (Lat.) recht en onrecht.
fashion, (fes'sjen), (Eng.) v. mode; de beau-monde.
fashiona'bel, naar de mode; net, fatsoenlijk, deftig.
fast, (Eng.) snel (op Eng. uurwerken afk. F.).
fas'ti, o. mv. jaarboeken; tijdboeken; feestkalender.
fastidieus', vervelend, saai.
[dagen.
fasti'dium, (Lat.) o. walging.
fas'ti et ne'fasti dies, (Lat.) gelukkige en ongelukkige
pronkvol.
[weids.
fasto'so, (It.) f
fastueus', pralend, pronkend; prachtlievend; weelderig;
fa'ta, (Lat.) o. mv. (v. fa'tum'), lotswisselingen.
fataal', noodlottig, verderfelijk, heilloos; dodelijk; de
fata'le termijn, n de uiterste termijn.
fatalisme, o. noodlotsleer; geloof aan een onvermijdelijk
fatalist', m. aanhanger van het fatalisme. [noodlot.
fataliteit', v. onvermijdelijk noodlot; onheil.
fa'ta morga'na, V. luchtspiegeling, gezichtsbedrog, waardoor men een landschap, waterpartij, kust of oase ziet,
waar die niet zijn.
fa'ta ob'stant, (Lat.) bet noodlot verzet zich er tegen.

,

favoritisme
fathom
(Z1e 3o4 Ph.)
fathom', (Eng.) m. vadem, 6 voet, ± 1,8 m.
fatidiek', (het lot) voorspellend.
fatigant', vermoeiend; vervelend.
fatige'ren, vermoeien, lastig vallen; uitmergelen (een
akker) (Ook:) aanmaken (sla).
fatihat, de korte inleidende eerste soera v. d. Koran.
fattu'ra, V. zie factuur'.
fatu ïteit', V. domme verwaandheid of kwasterige ingenomenheid met zich zelf.
fa'tum, (Lat.) o. noodlot; lot, bestemming.
faubourg', (Fr.) m. voorstad; buitenwijk; ~ St. Germain',
aristocratische wijk te Parijs.
faufile'ren, rijgen; fig, zich, kennis aanknopen, zich
door list en vleierij indringen.
fault, (Eng.) fout; sp. mis, verkeerd.
faun, m. veld- of bosgod; fig, oude wellusteling.
fau'na, (Lat.) v. de dieren van een land.
faus'se, v. van faux, z. d. w.
fausset', v. zie falset.
fau'te, (Fr.) V. fout; gebrek; ~ d'argent', uit gebrek aan
geld; , de combattants', bij gebrek aan strijders,
tegenstanders; ~ de mieux, bij gebrek aan beter.
fauteuil', (Fr.) m. armstoel, leuningstoel.
fau'tor, (Lat.) m. begunstiger, bevorderaar.
faux, fausse, (Fr.) E af. vals, onwaar; verkeerd; onecht;
verdicht; 2 o. vervalsing schrift -, muntvervalsing;
faus'se atta'que, schijnaanval; — cou'che, miskraam;
queue, , onzuivere stoot; ~ sortie', schijnaftreden om
dadelijk terug te keren (op het toneel) ; faux air, bedrieglijke gelijkenis; ,,, col, (los) boordje; ,,, fuyant',
uitvlucht; ,,, jour, vals licht, verkeerde verlichting;
pas, misstap (fig.) ; ,,, titre, Franse titel: verkorte titel
o. h. blad, dat de eigenlijke titel voorafgaat.
fave'te lin'guis! (Lat.) zwijg(t)! wees(t) stil!
faveur', v. gunst, begunstiging; welwillendheid; ten ~e
van, ten gunste van.
Favo'n i us, (Lat.) m. (god van de) Westenwind.
favorabel, gunstig (gezind).
favoriet', 1 m. gunsteling, lieveling; sp. paard waarop het
meest gewed wordt; fig, persoon aan wien men de
meeste kansen toeschrijft; 2 af. geliefkoosd, liefst.
favoriet'jes, (Fr. favoris'), m. mv. bakkebaarden.
favorise'ren, begunstigen.
favorite, (Fr.) v. gunstelinge; meest In de gunst staande
courtisane of haremvrouw; kleur van de gekeerde kaart,
[lingen.
beste.
favoritisme, o. stelsel van het voortrekken van gunste;

f avus

(Zie Ook

f eloek

Ph.)
fa'vus, m. besmettelijk hoofdzeer.
fax et tu'ba, (Lat.) fakkel en trompet; belhamel, vóórman.
fayen'ce, o. zie faience.
Fayolisme, o. systeem van wetenschappelijke bedrijfslei
ding, dat (in tegenstelling met het T a y 1 o rstelsel) als
punt van uitgang heeft gekozen de analyse van de taak
van den ondernemer.
feathering position, (Eng.) , vaanstand, stand waarin
het vlak v. d. bladen v. e. luchtschroef ongeveer evenwijdig is a. d. vliegrichting, teneinde weinig weerstand
,

op te leveren, als de motor stilstaat.

febriel', koortsachtig, koortsig.
fe'bris, (Lat.) v. koorts; — typhoi'dea, typheuse
buiktyphus; ,,, un'dulans, Maltakoorts, z. d. w.
fe'ces, v. mv. zie faeces.
fe'cit, afgeKort fee. of f., (....) heeft het gemaakt.
fecunde'ren, bevruchten, vruchtbaar maken.
fecunditeit', v. vruchtbaarheid.

koorts,

federaal, bondgenootschappelijk.
[bondsregering.
federalisme, o. bondsbestuurlijk stelsel, streven naar
federalist', m. voorstander, lid van een bondgenootschap
federalis'tisch, bondgenootschappelijk.
[van staten.
federatie, v. bond, bondgenootschap, statenbond.
federatief', van een federatie, bondgenootschappelijk.
Fe'derstand, (D.) m. zie: featheringposition.
feddon, (Egypt.) 44,59 are (ambtelijk, voor belasting
-doelin),
anders 59,29 are.
fee. (tip), (Eng.) v. recht, cijns: honorarium.
feeërie', (Fr.) V. toverij; toversprookje; toverballet, - toneel.
fein'te, (Fr.) v. veinzerij, uitvlucht, list.
feid'grau, (D.) veldgrijs; Feldgrauer, m. Duits soldaat
(inz. in de wereldoorlog 1914—'18).
Feid'webel, (D.) rn. U sergeant- majoor.
féli'bre, (Fr.) m. Provençaalse dichter.
feli'ee not'te, (It.) goede nacht!
Feli'citas, (Lat.) v. godin van de gelukzaligheid.
felicita'tie, v. gelukwens, zegenwens, heilwens.
feliciteren, gelukwensen.
fe'lis, (Lat.) V. kat; ~ domes'ticus, huiskat.
fe'lix me'ritis, (Lat.) gelukkig door verdiensten.
fellah, m. landbouwende Egyptenaar.
fei'low, (Eng.) rn. gezel, makker; ambtgenoot, (mede)lid
van een academie of college, gepromoveerde, op de Hogeschool, inwonende student die van een nseurs geniet.
fellowship, (Eng.) o. lidmaatschap.
feloek', félou'que, (Fr.) V. j. klein sloepvormig snelvarend
schip met twee masten (Middellandse Zee).
22e dr.
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f erro(Z1e ok Ph.)
felonie', v. leenplichtschending; trouwbreuk jegens de
wettige overheid; (Eng. :) iedere misdaad, die geen mis demeanour is.
fe'minini ge'neris, (Lat.) van het vrouwelijk geslacht.
femininum, (Lat.) o. vrouwelijk woord.
feminisme, o. vrouwenbeweging, leer dat de vrouw de
gelijke is van den man en dezelfde rechten heeft.
feminist'(e), m. of V. voorstand(st)er van de vrijmaking
[vorderend.
der vrouw.
feministisch, van het feminisme, dit voorstaand of befem'me de cham'bre, (Fr.) V. kamenier, kamermeisje.
femoraal', wat de dijen betreft, dij -.
Fenian, m. lid van een geheim genootschap, dat Ierland
van Engeland wilde vrijmaken.
feniks, m. zie Phoenix.
fenn, o. (IJslands) moerasland, veenland.
Saharavos.
fen'nec, m.
Fen'ris, m. ce strijdwolf (in de Germaanse godenleer).
feodaal', leenroerig, leenrechtelijk, het leenstelsel betref[lichaam bedekt.
fende, leen -.
ferad'sjee, v. Turks vrouwenoverkleed, dat het gehele
vacantie.
vrije
dagen,
rustdagen,
mv.
Fe'riën, (D.) v.
feriet', o. boekdrukkers- en papiermakerswerktuig in de
vorm van een T, om papier op te hangen en af te nemen.
fer'man, m. (minder goed fir'man), schriftelijk bevel van
den sultan, verlofbrief of patentpas; aanstelling, handels
Oost-Indië.
-pasin
ferma'ta, fermate, v. f aanhoudingsteken: i, ten onrechte point d' orgue genoemd.
ferment', o. gistmiddel, giststof.
fermentatie, V. gisting.
fermente'ren, gisten, in gisting geraken; broeien (v. tabak).
fermeteit', (Fr. fermeté'), v. standvastigheid, kloekheid.
fermez' la por'te, (Fr.) doe de deur dicht!
fermez'za, (It.) v. vastheid.
fermier', (Fr.) m. pachter; — général', (in Frankrijk tot
1790) pachter der belastingen.
fermoir', (Fr.) m. sluithaak, slot (inz. aan een boek).
fermoor', m. X soort steekbeitel.
Fern'kompass, (D.) m. afstandskompas, kompas, waarvan
de magnetische roos op een andere, bv. minder gestoorde, plaats is opgesteld dan het aanwijzend onderdeel.
Fern'sprecher, (D.) m. telefoon.
[beid.
féro'ce, (tr.) onstuimig, wild; woest, wreed.
ferociteit', V. wildheid, woestheid; onmenselijke wreed ferni-, verbinding v. driewaardig ijzer.
ferro-, verbinding v. tweewaardig ijzer.

felonie

(Z1e ook Ph .) f euiile-morte
ferrocal, asbest -cement, onbrandbaar, onbreekbaar, buig-

ferrocal
zaam.

ferronniè're, (Fr.) v. voorhoofdssieraad voor dames, voor

ijzer. [hoofdband.-feroty'p,v.hgai
ferrugineus', ijzerhoudend.
fer'rum rubi'go consu'mit, (Lat.) roest verteert het ijzer:
de gestadige druppel holt de steen uit.
ferry, ferry-boat, (Eng.) v. veerboot.

fertiel', vruchtbaar; winstgevend.
fertilise'ren, vruchtbaar maken; vruchten doen dragen.
fertiliteit', v. vruchtbaarheid.
fe'rula, (Lat.) v. stok, staf.
fervent', (Fr.) ijverig, vurig.
fervesce'ren, (op)bruisen; toornig worden.
fer'vet o'pus, (Lat.) het werk gaat met kracht voort.
ferveur', (Fr.) fer'vor, (Lat.) v. ijver, vuur, gloed.
festijn', (Fr. festin'), o. feest; gastmaal, eremaal.
festi'na len'te, (Lat.) haast u langzaam.
festival', (Fr.) o. muziekfeest, zangersfeest.
festiviteit', v. feestelijkheid, (vreugde)feest.
festi'vo, festi vamen'te, (It.) f feestelijk.
feston', festoen', o. slinger van loofwerk en vruchten.
festonne'ren, met bloem- en loofwerk versieren; uitschulfesto'so, festosamen'te, (lt.) f feestelijk.
[pen.
test and of'fen, (D.) $ tijdhandelszaak, waarbij de koper
bedingt, dal hij behalve het gekochte bedrag aan fondsen,
nog eenzelfde aantal stukken tegen dezelfde k oers zal
mogen opvragen.
fé'te, (Fr.) v. feest; gastmaal; verjaar -, naamdag;
champg'tre, landelijk feest; — de nuit, avondfeest met
verlichting en vuurwerk; ~-Dieu, H. Sacramentsdag.
fête'ren, feestelijk in-, onthalen, vieren; druk aanhalen.
fetisj, (Fr. feti'che), m. stoffelijk voorwerp van afgodische
verering (bij de Negers) ; tovermiddel, talisman.
fetisjisme, v. 1 fetischdienst; 2 lig. ziekelijk wellustige
voorliefde tot een voorwerp.
fetisjist', m. iemand met ziekelijk wellustige voorliefde
voor bepaalde voorwerpen.
feudaal', leenroerig: het leenstelsel betreffende, leen -.
feudaal' systeem', feudalisme, o. leenstelsel.
feu, (Fr.) vuur, — de Joie, (Fr.) m. vreugdevuur; —
sacré', (Fr.) lett. heilig vuur, ijver.
feu'dum, (Lat.) o. leen, leengoed.
marsaanwijzer,
feuil'le, (Fr.) v. blad; ,,, de route,
reiswijzer (voor soldaten).
feullie-mor'te, (Fr.) 1 bruingeel, donkergeel (als verwelkt
loot); 2 3* vliegkunststukje waarbij het toestel als een

feuilleteren

(Z 1 e

308 Ph.) fidei-commis

dood blad naar beneden dwarrelt, dwarrelvlucht, zie

falling leaf.
feu i llete'ren, doorbladeren, vluchtig doorkijken.
feuilleton', (Fr.) o. afdeling van een dagblad, aan novellen, romans of wel aan kritiek van letterkundige werken
feut', m. S mispunt. [gewijd.
fe'ver, (1ie've) (Eng.) koorts; intermit'tent .,., tussen pozende koorts; tertian , anderdaagse koorts; spot'ted ,,,, vlektyphus; yel'low , gele koorts.
fez, v. rode wollen muts, sedert 1826 in plaats van de
tulband als militaire dracht in Turkije ingevoerd, in 1925
door de Republiek afgeschaft.
f1! (Fr.) foei; — donc, wel foei!
fiac'co, (It.) r zwak, mat.
fia'cre, (Fr.) V. huurkoets; aapje.
fiancé' (e), (Fr.) m. en v. verloofde, bruidegom, bruid.
f'ias'co, (It.) o. (eig. fles) ;maken, niet slagen, mis lukken; vallen (van een toneelstuk).
fiat, (Lat.) het geschiede! toegestaan!; toestemming; .,
justï'tia et per'eat mun'dus (ru'at coe'Ium), de gerectitigheid moet hare loop hebben, al zou de wereld er bij
vergaan (al zou de hemel vallen) ; — lux, er zij licht; •vol un'tas tu'a, uw wil geschiede.
fiatte'ren, toestaan, voor goedgekeurd tekenen.
fi'bei, = fi'bula, z. d. w.
fi'ber, v. vezel; stof o.a. voor koffers bestaande uit sterk
samengeperste, ondoordringbaar gemaakte, plantenveFiberborgmoer, zie: elastic stopnut. [zels.
fibreus', vezelig.

fibrillen, v. mv. kleine vezeltjes.
fibrine, v. plantenvezelstof; ook: bloedvezelstof, een
hoofdbestanddeel van het vlees.
fibula, (Lat.) v. gesp uit de oudheid In de vorm van een
[veiligheidsspeld.
ficel'le, (Fr.) v. bindgaren, touwtje.
ficelle'ren, met bindgaren vastbinden of omwikkelen.
fi'che, (Fr.) o. speelmerk, rond of vierkant benen schijfje,
dat als voorlopig betaalmiddel bij 't spel gebruikt wordt;
kaart of strook voor aantekeningen.
fichu', (Fr.) o. driehoekig vrouwenhalsdoekje, omslag
verdichting; verdichtsel, verzinsel. [doekje.-fie't,v.
fictief', verzonnen, verdicht, alleen In de gedachte bestaand, denkbeeldig.
fidal'go, m. adellijke van lagere rang (in Portugal).
fideel', getrouw; vertrouwelijk; (ook :) leuk, trouwhartig,
gezellig, lustig, niet krenterig.
f1'dei-commis', o. fl'del-commis'sum, (Lat.) erfmaking,
waardoor den erfgenaam alleen het vruchtgebruik, niet

Ph.)
f idei-comm. (Zie ook
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filament

het recht van vervreemding van zekere goederen wordt
toegestaan, erfstelling over de hand; (ook:) goed, dat niet
verkocht mag worden, maar bij een familie moet blijven.
fi'del-commissair ', 1 aj. op een fidei-commis betrekking
Hebbend; 2 in. erfgenaam bij fiuel-comniis.
fideliteit', v. trouw, trouwhartigheid; trouwhartige vro[ verraad
lijklleid.
fi'des, (Lat.) v. trouw, geloof; ,,, pu'nica, Punische trouw,
fi'des quae'rit inge'nium, (Lat.) geloof eist een hart.
fi'de, sed cui, vi'de, (Lat.) vertrouw, maar zie toe wien.
,

fi'dibus, (Lat.) m. opgerold of lintvormig gevouwen

papierstrookje om de pijp aan te steken.
fiduciair', als vertrouwensman.
fiducia'rius, m. vertrouwensman.
f i d u'ci e, v. vertrouwen.
fi'dus Acha'tes, (Lat.) trouw vriend.
field, (Eng.) veld; gezamenlijke aan een wedren deel
paarden, of aan een sportwedstrijd deelnemen--nemd
de spelers v. e. partij.
[veld.
field-tri'al, (Eng.) beproeving van jachthonden in het
fleramen'te, fie'ro, con fierez'za, (It.) f koen, wild, heftig.
Fifth A'venue, (Ev'enjoe) (Eng.) v. een der voornaamste
straten in New-York.
figaro, (It.) m. barbier; sluw onderhandelaar en koppelaar
in liefdeszaken;
damesbovenlijfje zonder mouwen.
figurant', m. op het toneel of elders een stomme rol ver vullende persoon.
figura'tie, v. voorstelling in beeld, uitwendige of zichtbare
vorm; vorming; f vorm, waarin een melodie of zang
zich als het ware aan het oog voordoet, toevoeging-wijze
van rhythmische, melodische uitwerkingsfiguren of de
ontplooiing van enkele tonen tot beeldrijke passages.
figuratief', ter versiering dienend; zinnebeeldig, beeld -.
figure'ren, afbeelden; figuur maken; voor figurant dieiien, als figurant voorkomen op een lijst enz.
figurist', m. beginnend student aan een R.K. seminarium;
maker van pleisterbeeldjes.
figuur', V. beeld, prentje, schetsmatige voorstelling; danstoer; gedaante, voorkomen, gestalte, bouw; de — van
de eis, r& de feitelijke grondslagen der vordering.
figuurlijk, zinnebeeldig, oneigenlijk.
fit, munt in Irak = /5o shilling.
fit, (Fr.) m. draad; ,,,, d'écos'se, draad van linnen en katoen; — tiré, getrokken draad.
filagram', o. koperen draadletters of figuren van cie
papiervorm, welker afdruk in 't papier zichtbaar is;
filament', (Fr.) o. vezel; & meeldraad. [watermerk.

~ V.

1

filariasis

ok

filoselle
(Zie o Ph.)
filari'asis, V. T draadwormziekte.
fi'le, (Fr.) v. rij van mensen (rijtuigen enz.) wachtende
om op hun beurt tot een schouwburg, tram enz. toegelaten te worden; en of à la .,, indien'ne, zoals de Indi-

anen achter elkaar in de ganzenmars lopen. [binders).
metalen figuurlijntje (bij letterzetters en boek
spinnen; (in 't kaartspel:) een kaart wegmoffelen;-file'rn,
de kaarten langzaam één voor één openleggen; (Ook:)
afzakken, afdruipen.
filet', (Fr.) V. en o. netvormig weefsel; lendestuk; — de
bceuf', (Fr.) m. ossenhaas.
ifiliaal', aj. tussen ouders en kinderen (bestaande), van
kinderen tegenover ouders, kinderlijk, dochterlijk.
zfiliaal', o. bijkantoor, bijhandelshuis, bijwinkel.
filiaal'-kerk, v. bijkerk.
filiatie, v. 1 afstamming, verwantschap; 2 kindschap;
kinderlijke afhankelijkheid; gehoorzaamheid van kloosterlingen aan hun overheid.
filiè're, (Fr.) v. $ 1 het aantal balen of partijen, waaruit
een levering koffie mag bestaan; 2 het overdraagbaar
ingevulde borderel of aanzeggingsformulier, waarbij in
termijnzaken de datum van aflevering wordt bepaald.
filiform', draadvormig.
filigraan', o. werk van goud- en zilverdraad.
filis'ter, (D.) m. Filistijn; niet -student; platburgerlijk
persoon, ploert.
filistijn', m S diender, nachtwacht; zie ook philistijn.
fi'lius nulli'us, (Lat.) persoon van minne afkomst.
fi'lius ter'rae, (Lat.) zoon der aarde, iem. van lage afkomst.
fil'le, (Fr.) v. meisje; — de cham'bre, kamermeisje; ...
de joi'e, meisje van pleizier.
filler, Hongaarse munt, 1/8 cent.
fillet, (Eng.) X vloeistuk, vorm gevend luchtvaartuig onderdeel, waardoor de luchtweerstand verminderd
wordt, meestal toegepast op plaatsen, waar verschil lende onderdelen samenkomen, b.v. tussen vleugel en
romp.
film, (Eng.) V. (lett. vlies) vliesvormig negatief, bedekt
met een lichtgevoelige stof, gebezigd In plaats van glas
bij photographische opnamen; aaneenschakelings--platen
strook van opnamen bestemd om In de bioscoop op het
doek geworpen te worden.
Filmac, V. = Cineac.
fiim'diva, v. beroemde filmspeelster.
filmster', beroemde filmspeler of - speelster.
filomeel', V. & nachtegaal.
filosel'le, (Fr.) filozel', v. grove zijde, floretzijde.
fileet', v.

f HOU

f ioretto
(Z1e ook Ph.)
Thou', (Fr.) m, listig bedrieger, schurk, fielt.
fil'ter, o. doorzljgmïddel, zijgdoek; doorzijgtoestel tot zuivering van water; zie ook philtrum.
filtraat', o. wat gefiltreerd is.
filtratie, v. doorzijging.
filtreer', V. werktuig tot zuivering van water, tot doorzijging van koffieaftreksel enz.

filtreren, (laten) doorzijgen; doorzijgend zuiveren.
fil'trum, o. zie filter.
finaal', 1 aj. slot-; volkomen, geheel en al; eindelijk, ten
slotte; 2 V. krulsbloemvormige bekroning van een fronton, frontaalspits.
finaliteit', V. eindigheid; beginsel volgens hetwelk alles
met een einddoel geschapen is.
finan'ce, (Fr.) v. de financiën; la hau'te , de invloedrijke
geldmannen, de grote bankiers.
financieel', de geldzaken betreffende; geldelijk.
finan'ciën, finan'cie(s), V. mv. geldmiddelen.
financier', m. rentmeester; geldbeheerder; geldschieter;
geldman, bankier.
fin de siè'cle, (Fr.) eig. einde van de (19e) eeuw; m belust
op effect, uiterst nieuwmodisch of decadent.
fine, v. einde; doel, oogmerk; ter ~ van rapport, ten einde
daarop bericht of verslag uit te brengen.
zie fourneerpers.
fineer'pers, V.
figuurzaag voor kunstzagerij.
fineer'zaag, V.
fine'ren, scheiden (bv. goud, zilver) = affineren.
fine fleur', (Fr.) V. de bloem (keur) v. e. bevolking, de
aristocratie der kunstenaars, geleerden enz.
fi'nes herbes, (Fr.) v. mv. fijne toekruiden.
finesse, (Fr.) V. sluwheid, geslepenheid; (ook :) fijne bijzonderheid; de fijne kneepjes of puntjes van een zaak.
finge'ren, verdichten, verzinnen; voorgeven, voorwenden,
veinzen.
finis, (Lat.) o. einde; — coro'nat opus, het einde kroont
het werk.
finish, (Eng.) eindpunt, eindpaal.
finishing touch, (Eng.) the .,. aan iets geven, de laatste
hand aan iets leggen.
fini'to, (It.) V. $ afsluiting van de rekening.
fini'tum, (Lat.) beëindigd, afgesloten.
fint, V. veinzerij, list, streek; schermlist (vgl. feinte); fijne
berst in spiegelglas.
fioel', V. veelhoekig in prismavorm opgetrokken door een
pyramidale spits bekroond sierwerk.
fiool', v. glazen flesje met wijde buik en lange hals.
fioret'to, fioritu'ra, (It.) f versiering.

fire

fjord

(Z1e ook Ph.)
fire, (faair), (Eng.) vuur; r--annihilator, m. werktuig
bestemd om door gas ontwikkeling een kleine brand te
blussen; ...-proof (proef), tegen vuur bestand, vuurvast,
firkin, (Eng.) o. maat van ongeveer 41 liter.
fir'ma, v. $ handelsnaam; bedrijfsnaam; handtekening
van een handelshuis; onder de ~, bet. ook: onder het
voorwendsel; ~ geven, $ een bediende volmacht geven
om in naam van den principaal te firme'ren, d. I. te
firmament', o. uitspansel, sterrenhemel. [ondertekenen.
fir'man, m. zie ferman.
firmant', m. $ lid van een firma, deelgenoot, vennoot.
firn', v. vastklonterende sneeuw in de Hoog-Alpen.
first rate, (Eng.) eerste klas -, eersterangs -.
fis, V. j' f kruis.
ifiscaal', aj. wat de fiscus of den fiscaal betreft, belas
schatkist -.
-ting(s),
2fiscaal', m. openbaar eiser, inz. in zake van de fiscus.
landsrechteiser. [deren.
fiscaliteit', v. streven om de staatsinkomsten te vermeerfis'cus, (Lat.) m.. staatsvermogen, staatskas; gezamenlijke
ambtenaren van de rijksbelastingen als vertegenwoordifissiel', splijtbaar. [gers van de staat.
tissiliteit', v. splijtbaarheid.
fissu'ra, (Lat.) fissuur', v. spleet, kloof.
?is'tel, v. pijpzweer; zie ook falset ,
fit, (Eng.) klaar, in goede conditie (voor een wedstrijd).
fitter, (Eng.) in. werkman, die gaspijpen aanpast en legt.
fit'tings, (Eng.) mv. afgewerkte onderdelen van rijwielen,
automobielen enz.
Fitz, Normandisch woord, dat zoon, inz. onechte zoon beduidt en in samenst. met Eng. namen voorkomt, bv.
Fitz-James, Fitz -William enz.
five-o'clock tea, (Eng.) v. theevisite) vóór het middagmaal.
fix, (Fr. fixe), vast, bepaald, blijvend.
fixe, (Fr.) vast; juist.
fixatie, v. vaststelling, bepaling, bestendiging.
fixeren, vasthechten; vaststellen; onbescheiden strak aanzien; foto's vastleggen, ongevoelig voor verdere licht
maken; tekeningen bedekken met een laagje-indruke
vernis, zodat ze onuitwisbaar worden.
fix'um, (Lat.) o. iets bepaalds; vaste som, vast bedrag; inz.
het vaste inkomen, vaste bezoldiging.
field, o. hoogvlakte, woeste bergvlakte (Noorwegen),
fjoed, fijn kameelharen penseel waarmee men in Japan
scbri j ft.
fjord, v. smalle inham van grillige vorm in hoge rotsachtige kust (Noorwegen, Groenland).

flabellum

(Z1e

ook

Ph.)

flatteren

(Lat.) soort waaier, i. d. Chr. kerken v. h.
Oosten gebruikt om de vliegen te weren v. d. kelk b.
flacciditeit', V. slapheid. [h. misoffer.
flacon', (Fr.) m. fles(je) met glazen (of metalen) stop, inz.
reukflesje.
flagellant', m. geselmonnik, geselbroeder (13e eeuw).
flagella'ten, m. -mv. eencellige slijmdiertjes, voorzien van
trilharen als bewegingsorganen, zweepdiertjes.
flagelia'tie, v. geseling als (zelf)kastijding.
flageolet', flagiolet'ta, v f 1 kleine fijn- of hoogfluit; 2
een register v. h. orgel met flageolettoon; 3 witte boon.
flageolettonen, m. mv. f kunstmatig op een strijkinstrument te voorschijn geroepen hoge fluittonen door de
vinger zachtjes op de snaar te laten rusten.
flagorne'ren, kruiperig vleien, flikflooien.
flagrant', (Fr.) brandend; duidelijk in 't oog vallend, uit
onloochenbaar.
-drukelij,
flagran'te delic'to, in flagran'ti delic'to, (Lat.), en flagrant'
délit', (Fr.) op heter daad.
flair, (Fr.) m. scherpe reuk (van jachthonden) ; fijne neus.
flambard', (Fr.) m. slappe vilten hoed met brede rand.
flam'bé, (Fr.) geruineerd, verloren, weg, erbij.
flambe'ren, vlammen; over de vlam afzengen; fig, ruïne
mislukken.
-ren,
flamboyant', (Fr.) af. vlammend, op vlammen gelijkende.
Flamingant', m. aanhanger der Vlaamse (taal)beweging
flammé', (Fr.) o. gevlamd aardewerk. [in België.
flaneren, rondslenteren zonder doel.
flanel', o. lichte wollen stof of borstrok daarvan.
flanellet'te, v. minder soort flanel.
flaneur', (Fr.) m. straatslijper, lanterfanter.
flankeren, 1 van terzijde bestrijken of dekken; 2 goed
heen en weer zoeken voor den jager uit (van een hond).
flap, (Eng.) W klep, beweeglijk deel v. e. vleugel, dat
dient om de draagkracht of (en) weerstand v. d. vleugel te vergroten.
flapjack, (Eng.) platte poederdoos met poederdons.
flare, (Eng.) W magnesiumfakkel, die o.a. voor het landen in duisternis wordt gebruikt en meestal a. d.
vleugeleinden is bevestigd.
flat, (1taet), (Eng.) verdieping; étagewoning, woning bestaande uit een aantal op eenzelfde verdieping gelegen
vertrekken met keuken enz.
flat'gebouw, o. gebouw bestaande uit een aantal flatwoningen. [dernissen).
flat'-race, (Eng.) v. wedren op de vlakke baan (zonder hinflatte'ren, vleien; kunstmatig mooier maken dan het
flabel'lum, o.

flatteus

(Z1e ook Ph.)

flintglas

eigenlijk is bv. een portret; (ook:) welstaan (inz. van
[kleding of sieraden).
flatteus', vleiend.
flatulent', opgezet, winderig; nietig, onbeduidend.
flatulen'tie, v. gasophoping in de darmen.

flau'to, (It.)

V. fluit;

— piccolo, de kleinste dwarsfluit.

fle'bile, flebil'mente, (It.) j schreiend, klaaglijk.
flè'che, (Fr.) v. pijl; spitse toren; < pijlvormige schacht;
nummer, nummer bij ruiterfeesten, waarbij en fiè'che
(z. aid.) gereden wordt.
flecteren, (zich laten) verbuigen of vervoegen (v. woorflec'tie, V. woordbuiging. [den).
fleg'ma, o. slijm, siijmig vocht In 't bloed; slijmlg uit
fluim; lig , natuurlijke ongevoeligheid, lauwheid,-werpsl,

onaandoenlijkheid.
flegmatiek', flegmatisch, slijmerig, slijmbloedig; tig.
koudbloedig; ongevoelig, onaandoenlijk, lauw; .-mens, flegma'ticus, slijmbloedige; voor aandoeningen
weinig vatbaar mens.
flerecijn', o. jicht.
fiet'cheren, het eten langdurig en langzaam kauwen (naar

den Amerik. arts Horace Fletcher).
fletrisse'ren, doen verwelken; fig. schenden, schandvlek fleur, (Fr.) v. bloem; bloei, bloeitijd. [ken, onteren.
fleuret', V. schermdegen, floret; (ook:)) vlokzijde. [rijen.
fleuret'ten, v. mu. (eig. bloempjes), zoete woordjes. vleiefleurist', florist', m. bloemenvriend; bloemkweker; kunst bloemenmaker; bloemschilder.
fleuron', (Fr.) o. ornament in bloemvorm, bloemsieraad;
bloemvormige tak van een kroon.
flexibel, buigzaam, gedwee; (Gram.) voor verbuiging vatflexibiliteit', V. buigzaamheid. [baar.
flexible progressive system, (flelk'sibl progres'siv sis'tem)
(Am.) stelsel v. verkeersregeling, waarbij men het verkeer, terwijl het voor de eerste post gestopt is, op cie
volgende laat doorgaan, vgl. synchronisch stelsel.

flex'ie, flexuur', v. buiging; woordbuiging; buiging, knik
in een aardlaag.
flibustier', m. 17e-eeuwse zeerover, vrijbuiter.
flick-roll, (Eng.) X snelle rol, een kunstvlucht, waarbij
in hoofdzaak gedraaid wordt om de langsas v. h. vliegtuig.

fliegender lVlt nchener, (D.) sneltrein Berlijn —Munchen,
rijdt min. 110 km, max. 160 km per uur.
flight-analyser, (Eng.) , vluchtmeter, instrument tot
het gelijktijdig registreren v. karakteristieke grootheden v. d. vlucht, zoals: snelheid, hoogte, toerental.
fl i nt'g las, o. zeer helder kiezelglas (voor kijkers) .

(Zie

315 Ph.) fluorescentie
flip, (Eng.) drank van brandewijn met eieren en suiker.
flirt, (Eng.) m. 1 het flirten; 2 persoon die veel flirt.
flirta'tion, (Eng.) v. niet ernstig bedoelde, speelse ver
verliefd doende behaagzucht.
-liefdh,
flir'ten, verliefd doen, behaagziek schertsen, minnespelen
zonder het te menen.
flobert', (Fr.) m. klein soort geweer.
flood-light, (floet-lait) (Eng.) spreilicht, strijklicht.
Flo'ra, (Lat.) V. de bloemgodin; de ---, al de in een land

flip

inheemse planten; lijst, beschrijving daarvan.

Flora'iia, (Lat.) v. mv. Oud-Romeinse bloemenveesten.
Floréal', (Fr.) m. bloeimaand 8ste V. d. Fr.-Republik.

kalender (20 April-20 Mei).
floreen', florijn', in. gulden.
Florentijn', m. inwoner van Florence in Italië.
florenti'ne, (Fr.) V. Florentijnse taf.
flore'ren, bloeien, in welstand zijn.
floret', 1 o. grof spinsel van de zijdewormen; afval van
goede zijde; 2 v. soort schermdegen.
floret'ten, af. van floretzij.
florideee'ën, v. mv. rode of purperkleurige zeewieren.
florissant', bloeiend; in bloeiende gezondheid, welvarend.
florist', M. zie fleurist.
flotte'ren, drijven; dobberen; besluiteloos zijn, weifelen.
flottil'le, v. k kleine vloot, smaldeel; ,,, leider, m. leiderschip v. e. flotille torpedoboten of torpedobootjagers;
vaartuig, o. Nederl. benaming voor snelgaande kanonneerboten, gepantserd of ongepantserd.

flou, (Fr.) zacht, mollig (bij schilders).
flowmeter, stroommeter, gebruiksmeter.
fluctuatie, V. clobbering, golving; schommeling; weifeling. [niet ondergedompeld.
fluc'tuat nec mer'gitur, (Lat.) het wordt geslingerd, maar
fluctue'ren, dobberen; weifelen, besluiteloos zijn; $
schommelen, op en neer gaan (v. prijzen).
fluïde, (Fr.) 1 aj. vloeibaar; 2 v. vloeistof; (ook :) magnetische uitstraling.
fluïdiek', van het (een) fluïde of fluidum.
fiuïditeit', V. vloeiendheid, radheid (van een rede). [kost}.
fluid meat, (floe'wet miet) (Eng.) vloeibaar vlees (zieken flu'idum, (Lat.) o. (mv. flu'ida), zie fluïde. [der vrouw.
flu'or, o. een gasvormig element; ," al'bus, m. witte vloed
fluoresceï'ne, V. zeer sterk kleurende groene vloeistof, die
niet vergiftig is. Wordt zij een schijndode ingespoten,
dan krijgen de huid en de slijmvliezen een gele, der
ogen een smaragdgroene kleur.
fluorescen'tie, v. eigenschap van sommige doorzichtige

fluoriet

(Z1e

ook

Ph.)

folklorist

voorwerpen, dat het licht hetwelk zij doorlaten, geheel of
bijna geheel complementair is aan dat hetwelk zij terugkaatsen, waardoor zij een verschillende kleur vertonen
bij opvallend en bij doorgelaten licht; gekleurde ontbinding van het licht als bv. op een laagje petroleum.
fluoriet', o. vloeispaat, gebruikt als vloeimiddel bij smeltingen.
flutter, (Eng.) X trilling, meestal gekoppelde trillingen
v. vleugel met rolroer of kielvlak met richtingsroer.

fluviol, (Sp.) bekfluit.
flu'viometer, m. stroomsnelheidsmeter.
flux de bou'che, (Fr.) m. eig. speekselvloed, verkeerdelijk
gezegd voor: flux de paroles, (Fr.) m. woordenvloed,
radheid van tong.
flux'ie, flux'us, (Lat.) m. vloeiing, vloed; buikloop.
fly, (Eng.) vlieg; vigilante.
f l y'er, (Eng.) m. soort spinmachine; (ook:) vliegmachine ;
vlieger; ook = sprinter, z. a.
flying flea, (Eng.) = pou-de-ciel.
Flying Sootchman, (Eng.) niet - stoppende sneltrein Londen-Edinburgh v.v., rijtijd 8 U. 15 m.
fob = free on board, (Eng.) $ vrij aan boord, zie f. o. b.
focus, (Lat.) m. brandpunt; zie foyer.
,foedraal', o. schede, koker, overtreksel.
Foehn, (D.) of Föhn, m. sterke zoele zuidenwind in de
Zwitserse Alpen; electrisch haardroogtoestel.
fae'tus, (Lat.) m. onvoldragen vrucht; jig. mispunt.
foezel, (D.) v. slechte jenever.
toi, (Fr.) v. geloof, trouw, woord, de bonne —, te goeder
trouw; (par) ma ~ ! op mijn eer! waarachtig.
foi're, (Fr.) v. jaarmarkt, kermis.
Fokker, v. > een door Fokker ontworpen vliegmachine.
foks, (i goud; ~e oksenaar, gouden horloge.
folder, (Eng.) gevouwen reclame- of propagandagefoliant', m. boek in folio (zie aid.).
[schriftje.
folie', (Fr.) v. dwaasheid, zotheid, zinneloosheid.
folië'ren, de bladzijden van een boek nummeren.
folio, o. (op die) bladzijde; ~ reo'to, op de rechterzijde
van het blad; — ver'so, op de keerzijde van het blad;
boek In -, boek in 't formaat, waarbij het vel papier
slechts eenmaal wordt gevouwen, en 4 bladzijden heeft;
fo'lium, (Lat.) o. blad. [gek in , zeer grote gek.
fol'keting, o. volkskamer, Deense 2de Kamer.
folk'lore, (Eng.) v. kennis van de legenden, liederen,
spreekwoorden, zeden, gebruiken en geloofsbegrippen
van een volk.
folklorist', (Eng.) m. beoefenaar of kenner der folklore.
-

folliculair

(Zie

ook

Ph.)

forceren

folliculair', m. minachtende naam voor journalist, dag
-bladschrijve;
prulschrijver, schrijvertje.
follikel, m. zakvormige klier bv. om haarwortels; zaad foment', o. warme omslag. [vlies.
fomenta'tie, V. stoving, verwarming door warme omslagen.
fomenteren, warme pappen of omslagen aanwenden; fig.
(aan)stoken (haat, twist enz.), stoken.
Fon, (D.) = decibel.

foncé', (Fr.) donker van kleur.
fond, o. grond; achtergrond, zie ook à & au.
fon'da, (Sp.) v. Spaans hotel van de eerste rang.
fondant', (Fr.) m. zachte, licht in de mond smeltende
fijne bonbon, smeltbrok.
fonda'tie, fonderen, fondement, zie funderen, enz.
fonds, o. beschikbare gelden; kapitaal, hoofd- of grondvermogen; kas, waaruit de deelnemers ingeval van
ziekte, werkeloosheid enz. een zekere uitkering krijgen
gedurende zekere tijd; som die iemand schuldig moet
zijn of in handen hebben moet alvorens een wissel op
hem getrokken worden mag; (ook:) goederenvoorraad;
gezamenlijke werken, waarvan een uitgever het kopie recht heeft; (publieke) ~en, o. mv. staatsschuldbrieven,
effecten ; à — perdu', met afstanddoening van het kapitaal
(bij lijfrenten) ; renteloos en niet terugbetaalbaar; als
verloren bijdrage; hol (van een beeld).
Eons et ori'go, (Lat.) bron en oorsprong.
fontanel', v. kunstmatig opgewekte ettering tot afleiding
van schadelijke vochten; gedeelte van de schedel, dat
bij de geboorte nog niet verbeend is.
fontan'ge, (Fr.) hoog dameskapsel met strikken; opnaai foor, (Vi.) V. kermis. [sel onderaan de japon.
foot, (mv. feet), (foet, mv.: liet), (Eng.) voet; de Eng. voet
= 1 / 3 yard = 12 inches = 0,305 m.
foot'-ball, (Eng.) n. voetbalspel.
f.o.r., afkorting voor free on rail, $ levering door verkoper
van goederen vrij aan de spoorwagen, inladingskosten
fora'men. (Lat.) gat, opening. [voor zijn rekening.
foraminife'ren, m. mv. gaatjesdragers, kleine zeediertjes
met kalk- of kiezelschaal, waarin gaatjes.
for'ce, (Fr.) v. kracht, geweld; ~ majeu're, overmacht.
forced labour, (Eng.) dwangarbeid.
lor'ceps, (I.at.) v. verloskundige tang.
force'ren, dwingen, noodzaken; overweldigen; openbreken;
X metaal over een vorm buigen en wringen ten einde
voorwerpen als lampen, trekpotten enz. zonder naad or
soldeersel te kunnen maken; N.B. (verkeerdelijk voor
farceren, zie aid.).

forceur

formule

(Z1e ok Ph) •
forceur', (Fr.) m. X werkman voor het forceren.
forel u'si e, v. uitsluiting.
[datum.
for deli'very, (Eng.) $ voor levering op een bepaalde
Fordis'me, o. richting in de bedrijfspolitiek, die tegelijk op
technisch, op oeconomisch en op ideologisch terrein
betrekking heeft.
[buitenlandse zaKen.
foreest', o. bosch.
Foreign Of'fice, (for' -ren of'fes) (Eng.) o. ministerie van
fo'reman, (Eng.) m. voorzitter v. d. gezworenen v. e. jury.
forens', m. die zijn bestaan vindt buiten de gemeente,
waar hij zijn hoofdverblijf heeft; uitwoner.
foren'sis, (Lat.) (mv. foren'ses), m. buitenlander, vreemde,
inz. vreemdeling, die in het land grondbezit heeft.
forensisch, gerechtelijk.
Forester, (Eng.) m. lid van de Ancient Order of Foresters.
for ever, (Eng.) voor altoos, voor eeuwig.
forfait', (Fr.) o. misdrijf, misdaad; à ..., In eens, bij de
hoop; bij aanneming of aanbesteding; tegen bepaald
forfanterie', (Fr.) V. grootspraak. [loon (niet per stuk).
forma, (Lat.) v. vorm.
formaat', o. grootte en vorm (inz. van een boek).
forma bo'num fragile eet, (Lat.) schoonheid is een broos
goed.
formaline, v. in de handel voorkomend ontsmettingsmiddel; middel tegen zweetvoeten.
formalise'r, en, de uiterste vormen en regels in acht nemen;
zich ~, zijn misnoegen over iets uiten, iets kwalijk
nemen, zich beledigd tonen.
formalisme, (Fr.) v. geestesrichting, die het wezen der
dingen zoekt in de vorm en de inhoud over net hoofd
ziet; het slaafs volgen der voorgeschreven regels, vormendienst.
formalist', m., Iemand, die zich geheel aan uitwendige vormen, aan formaliteiten houdt. [ formalisme.
formalistisch, t aan formaliteiten hangend; 2 van het
formaliteit', v. door 't gebruik vastgestelde vorm, uiterli jke vorm, vormelijkheid; rechtsvorm.
forma'liter, (Lat.) vormelijk, volgens de vorm.
formamint', o. formaline bevattende melksuikertabletten,
ontsmettend middel tegen keelaandoening.
formateur', (Fr.) m. vormer, samensteller.
forma'ti e, v. vorming; samenstelling.
formeel', vormelijk, naar of volgens de vorm; uitdruk
vormen, voortbrengen. [kelijk.-forme'n,
formica'tie, V. het mierenkruipen, huidkriebeling.
formida'bel, vreselijk, geducht, ontzaglijk.
formu'Ie, v. voor bijzondere gevallen voorgeschreven

formuleren

(Zie

319 Ph).

fouilleren

of door het gebruik ingevoerde zegswijze, uitdrukking;
vaste regel; rekenvoorschrift; in algebraïsche tekens
uitgedrukte vaste regel; in cijfers en letters vervatte
opgave der samenstellende elementen van een stof.
formule'ren, duidelijk uitdrukken, onder woorden brengen, uitdrukken in woorden.
formulier', o. door 't gebruik ingevoerde regel, woordelijk
voorschrift van enig opstel, voorbeeld, gedrukt model
ter invulling.
formulist', m. vriend van formulen of formulieren.
forneer', o. zie fourneer.
forte, fortemen'te, (It.) f sterk (te spelen).
for'te-pia'no, V. zie piano.
fortes fortu'na (ad'juvat), (Lat.) het geluk helpt don
moedige, wie waagt die wint.
forticol, een soort lijm.
fortificatie, v. vestingwerk; versterkingskunst.
fortifice'ren, fortifië'ren, versterken; verschansen.
fortissimo, (It.) j zeer sterk, allersterkst (te spelen).
for'titer in re, sua'viter In mo'do, (Lat.) sterkstaand in de
zaak, maar zacht in de wijze van optreden.
forto, (It.) sterk.
Fortuna, (Lat.) v. de geluksgodin.
fortu'na cae'ca eat, (Lat.) het geluk is blind.
fortunae' fi'lius, (Lat.) gelukskind.
[pers.
fortu'na fa'vet for'tibus, (Lat.) de fortuin is met den dapfortu'ne, (Fr.) fortuin', v. kans; wedervaren; gelukkig
voorval, buitenkansje; (bok:) vermogen, bezittingen; b
la ,,, du pot, zoals de pot schaft.
forum, (Lat.) o. 1 markt, plein; 2 rg gerechtshof, rechtstede; de bevoegde rechter; — com'petens, bevoegde
rechtbank; — domici'lii, rg de rechter der woonplaats;
— privilegia'tum, voor bepaalde persoon bijzonder aangewezen of bevoegd verklaarde rechter.
for'ward, (Eng.) m. voorwaartsspeler (bij voetbal).
forzan'do, forza'to, (It.) f versterkend.
fos'sa, (Lat.) v. groeve.
fossiel', uit de grond gedolven, inz. van voorwereldlijke
overblijfselen, versteend; ,,,en, o. mv. versteningen,
versteende overblijfsels van dieren en planten uit de
voorwereld.
fou, (Fr.) m. 1 gek, dwaas; 2 raadsheer (in 't schaakspel).
foudraal, zie foedraal.
foudroye'ren, geweldig beschieten; neerdonderen; razen
en tieren.
[kingskunst.
fougas'se, (Fr.) v.
fladdermijn, hulpmiddel in de versterfouille'ren, iemand aan den lijve onderzoeken om te zien

f oulah

foyer

(Z1e ok Ph.)
of hij smokkelwaar of wapens in zijn kleren verborgen
heeft.
[daaruit gemaakt.
fou'lah, 1 sterk riekend Egyptisch bloempje; 2 parfum
foulard', (Fr.) m. 1 zijden hals- of zakdoek; 2 soort dunne

fou'le, (Fr.) v. menigte, volkshoop.

[kleurige stof.

foul play, (Eng.) o. oneerlijk spel, schurkerij.
foun'tain-pen, (Eng.) v. vulpenhouder.
foura'ge, (Fr.) V. voeder, inz. paardenvoeder.
fourage'ren, V voeder of levensmiddelen halen.
fourgon', (Fr.) m. X legerwagen voor bagage, pakwagen.
fourier', m. X onderofficier of korporaal behulpzaam bij
het administreren inz. kleden van troepen.
Fourieris'me, (Fr.) o. socialistisch stelsel van Charles
Fourier in het begin der 19e eeuw, die de mensen wilde
indelen in phalanstères of koloniën van 400 families,
elk een eenheid vormende.
four in hand, (Eng.) met de vier (rijden, v. d. bok sturende) ; lange herendas.
fourm.ille'ren, wemelen, krioelen (als mieren).
fourneer', o. dun gesneden houtbladen, beleghout.
fourneer'pers, v.
houtpers in meubelmakerijen gebruik:
voor het op elkaar lijmen en Inleggen van hout.
fourneren, 1 voorzien; verschaffen, leveren; inleveren,
overleggen (v. bewijsstukken enz.) ; 2 met fijn hout beleggen of inleggen; een lot (in de staatsloterij) ~, een
lot door bijbetaling geldig maken voor een volgende
klasse.
fournissement', o. inleg (van ieder deelhebber), aandeel;
storting; bijbetaling; aanzuivering.
fournisseur', (Fr.) m. verschaffer, leverancier; ~ de Ia
cour, m. hofleverancier
[heden.
fournitu'ren, V. mv. naaisters -, kleermakersbenodigdfournituur', v. levering, leverantie; het afleveren; benodigde voorraad; (ook:) verschot van kleermakers.
fourragè'res, v. mv. U halssnoeren, schouderkwasten.
fourrés, (Fr.) m. mv. gevulde brokken.
foursome, (Eng.) (golf)wedstrijd voor vier deelnemers.
foutief, niet juist, onnauwkeurig, met fouten, gebrekkig.
foutu', (Fr.) F weg, verloren, naar de maan.
fox'- hound, (Eng.) m. bond voor de vossenjacht.
fox'-hunting, (Eng.) v. vossenjacht.
fox'-terrier, (Eng.) m. kleine levendige hond.
fox'-trot, (Eng.) m. nieuwmodische stapdans.
foyer', (Fr.) m. haard; brandpunt; (in schouwburgen:) gemeenschappelijke zaal voor de acteurs tussen en na de
vertoning; wandelzaal met koffiekamer voor de toeschouwers in de tussenbedrijven.

(Zie 32 k ph)'

fra

frank

fra, m. afk. van het It. fra'te (vóór de naam van gewone
monniken), broeder, ordebroeder (bv. fra Bartolomeo) ;
. Dia'volo, bekend roverhoofdman.
frac'tie, v. breking; breuk, deel van een geheel; (ook :)
zich afzonderend deel van een politieke partij.
fractioneel', breuksgewijze; ~ lager, $ een fractie lager
in prijs.
[drukletter.
fractu'ra, fractuur', v. breuk, beenbreuk; zekere Duitse

fragiel', breekbaar, bros; vergankelijk; broos.
fragiliteit', v. breekbaarheid, brosheid; broosheid.
fragment', (Fr.) o. brokstuk; overblijfsel, stuk.
fragmentarisch, bij fragmenten of stukken, stuksgewijs.
frai'se, (Fr.) 1 V. geplooide halskraag aan damesklederen;
schuine stormpaal; 2 aj. aardbeienkleur, -rood.
frak, V. herenrok (met lange achterpanden).
framboesia, v. zich door framboosvormige zweren en uitwassen kenmerkende, zeer besmettelijke, aan syphilis
nauw verwante ziekte, in Suriname ook jas of in bet
Engels yaws geheten.
frame, (freeim), (Eng.) o. raam, fietsraam.
fra'mea, (Lat.) v. Cg met een tweesnijdend lemmet voorziene lans der Germanen.
franc, m. zilvermunt als standpenning inz. in 't Fr., Belg.
en Zwitserse muntstelsel, normaal ongeveer = 48 cent.
Frangai'se, V. 1 Fr. vrouw; 2 Fr. dans.
franchement', (Fr.) vrijmoedig, rondborstig, onbewimpeld.
franchise, (Fr.) v. 1 vrijmoedigheid, rondborstigheid; 2 $
grens ter bepaling van de aansprakelijkheid van den
francijn', o. soort fijn perkament. [assuradeur.
Franciscanen, m. mv. Minderbroeders, Minorieten (monniken van de orde van Franciscus van Assisi, in de 13e
eeuw gesticht). leus van Assisi.
Franciscanessen, V. mv. zusters van de orde van Francisfrancise'ren, verfransen, tot Fransman maken; een Fr.
vorm geven (bv. aan een woord).
francist', m. Franse fascist.
franc-mason', (Fr.) m. vrijmetselaar.
franc-magonnerie', (Fr.) v. vrijmetselarij.
[gezind.
franco, vrij, vrachtvrij, portvrij, postvrij.
Francophiel', in. vriend der Fransen, de Fransen goed franctireur', (Fr.) m. niet onder militair commando staande vrijwilliger in de oorlog; gewapend tegen den vijand
optredende burger. [zult mij niet buigen.
fran'gas, non flec'tes, (Lat.) gij moogt mij breken, maar
frangipane, (Fr.) v. soort amandelpersdeeg.
frangipa'n i, V. odeur of reukwerk van de rode jasmijn.
frank, t zie franc; 2 af. vrij; ongedwongen, rondborstig.
21
22e dr.
,

frankeren

(Zie
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frère

franke'ren, vrachtvrij maken door aanhechting van postzegels.
Franskiljon', Fransquillon', m. Fransgezinde, dweepziek
aan Fr. taal en zeden gehechte Belg.
frappant', (Fr.) treffend, sprekend (gelijkend).
frapperen, treffen, bevreemden, opvallen; in Ijs zetten,
sterk afkoelen; ohampa'gne frappé', op Ijs koud gemaakte champagne. [op.
frappez touJours, (Fr.) vestig er voortdurend de aandacht
Frasca'ti, o. naam V. e. Italiaans stadje; fig. zomerverblijf.
fra'ter, (Lat.) m. broeder, inz. orde- of kloosterbroeder.
fraternise'ren, (zich) verbroederen.
fraterniteit', v. broederschap, verbroedering. [broeders.
fra'tres gauden'tes, (Lat.) rn. mv. de zich verheugende
fra'tres mino'res. (Lat.) minderbroeders of Franciscanen.
fraude, (Fr.) V. bedrog, sluikhandel, ontduiking, overtreding.
fraude'ren, bedriegen; sluiken, bedrieglijk ontduiken; bedrog plegen; verkeerd handelen.

fraudulent', frauduleus', bedrieglijk; — bankroet, o.
met bedrog gepaard gaand bankroet.
fray, m. ordebroeder, monnik.
fredonne'ren, trillend neuriën.
freekick, (Eng.) m. vrije schop bij het voetbalspel.
free trade, (frie' treei'de), (Eng.) vrijhandel.
free-trader, (Eng.) m. voorstander van vrijhandel.
freewheel, (Eng.) o. vrijloop, vrijwiel.
fregat', o. licht, snelzeilend oorlogsschip met één dek en
frelate'ren, vervalsen (inz. wijn). [minder dan 65 stukken.
frè'le, (Fr.) broos, tenger, teer, etherisch fijn.
fre'mitus den'tium, (Lat.) tandenknarsen.

frenesie', V. razernij, dolheid.
frenetiek', razend, krankzinnig, dol, verwoed.
Frente Popular, (Sp.) volksfront, ook naam v. h. orgaan
v. die partij.
fre'nulum, u. bandje. toompje (aan de tong). [bezocht.
frequent', menigvuldig; véél voorkomend; druk, sterk
frequentatie', v. herhaald bezoek; verkeer, omgang.
frequentati'vurn, (Lat.) o. (mv. frequentati'va) werkwoord,
dat een herhaald doen uitdrukt, herhalingswerkwoord
(bv. klapperen).
frequente'ren, (vlijtig) bezoeken, vaak bijwonen; verkering hebben of vrijen met (een meisje).
frequen'tie, V. menigvuldigheid, herhaalde wederkering.
frequentil, op porselein gelijkende isoleerstof (radiotechniek) .
frè're, (Fr.) m. broeder; ~s ignorantins', broeders van de

freshman(Zie

ook Ph).fritvlieg
g
Christelijke liefde; ~ en compagnon, (met iemand zijn),
zeer goed bevriend, intiem.
[ring op verse natte kalk.
freshman, (Eng.) groen.
fres'co, (It.) 1 af. J vrolijk, levendig; 2 o. muurschildefret'ta, (It.) v. haast, spoed.
Frey, m. god der aardse vruchtbaarheid (in de Germaanse
godenleer) ; in het IJslands Freyr.
Frey'a, zuster van Frey, Godin v. d. geslachtelijke liefde
en v. d. vruchtbaarheid (in de Germaanse godenleer).
friandi'se, (Fr.) v. lekkernij, snoeperij; snoepzucht.
fricandeau', (Fr.) m. gelardeerd en gesmoord stuk kalfsof varkensvlees.
fricassée', (Fr.) V. gefruit en gestoofd gerecht van fijn gesneden vlees, vis, moeskruiden, eieren enz.
fricasse'ren, stukjes of repen vlees opstoven, fruiten;
(ook:) neersabelen, in de pan hakken.
fric'tie, v. wrijving.
friction', (Fr.) V. inwrijving van het hoofd met haarwater.
friendly game, (Eng.) sp. vriendschappelijk spel.
balk aan alle zijden voorzien van
Friese ruiter, m.
aangepunte staven, als versperring.
Frig'ga, v. koningin der Goden en Godin v. d. liefde (in
de Germaanse godenleer).
frigidai're, v. electrische, automatisch werkende koelkast.
frigida'rium, (Lat.) o. kamer voor koude wassingen.
frigi'de, (Fr.) kond, kil.
[tinië).
frigori'fico, slacht- en bevriezingsinrichting (in ArgenFrimai're, (Fr.) m. rijpmaand, 3de maand in de Fr.-republikeinse kalender (21 Nov.-20 Dec.).
fri'me, (Fr.) V. smoesje.
frip ier', (Fr.) m. oude - kleerkoper, uitdrager.
fripon', (Fr.) gauwdief, guit, schurk.
fripponnerie', (Fr.) V. guiterij ; schurkerij, boevenstuk.
,

,

Frisco, (Amerik.) San Francisco.
frise- rolroer, waarvan de scherpe
frise-aileron, (Fr.)
voorrand gelegen vóór de scharnieras, onder de vleugel uit komt steken, wanneer de achterrand naar boven
frise'ren, het haar krullen, kappen. [gaat.
friseur', (Fr.) m.. kapper.
frisket', o. raam van de handdrukpers (waardoor hetgeen
wit moet blijven niet bezoedeld wordt).
frisson', (Fr.) m. huivering, rilling.
[stof.
frissonne'ren, huiveren, rillen.
frisuur', V. 1 kapsel, haartooi; 2 het noppen van wollen
frituur', V. bruinbakken (van boter, vet enz.).
frit'viieg, v. een voor groeiende tarwe door haar larven
schadelijke vlieg, de Oscinis frit.

frivole
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fuchsine

frivole, (Fr.) nietig, onbeduidend, wuft.
frivolité', (Fr.) V. haakwerk (dameshandwerk) ; (ook:)
frivoliteit', V. beuzelarij; kleingeestigheid; moedwil,
lichtzinnigheid.
Fri'belschool, v. (naar Fr ö bel) school, waar de kinderen,

vóór de leerplichtige leeftijd, worden bezig gehouden
met spelen, die hun verstand ontwikkelen.
froideur', (Fr.) V. koude; koelheid.
froiss e'ren, kneuzen; krenken.
fron'de, (Fr.) v. eig. slinger; politieke partij (de Frondeurs') in Frankrijk in de 17e eeuw, misschien zo genoemd, omdat zij het parlement had vergeleken bij kinderen, die met de slinger spelen.
frondeus', sterk bebladerd, bladrijk, loofrijk.
front, o. voorhoofd; voorzijde, voorgevel_; X gevechtslijn;
— maken, pal staan, zich naar voren wenden, stelling
frontaal', o. R.B. altaardoek. [nemen.
frontaal', op het front, de voorzijde, op het voorhoofd
fron'ter, m. lid der frontpartij. [betrekking hebbende.
frontie'ren, v. mv. grenzen.
[blad.
fron'ti nui'Ia fi'des, (Lat.) schijn bedriegt.
frontispi'ce, (Fr.) o. voorzijde, voorgevel; titelplaat, titelfronton', (Fr.) o. driehoekige of boogvormige spits toe,

lopende versiering boven aan een gevel, deur, venster
enz.; topmuur aan dak.
frontpartij, v. Belgische staatkundige partij naar zelfbestuur voor de Vlaamse landen strevend.
frotté', (Fr.) o. stof voor dameskleren.
frotte'ren, wrijven, glad maken, poetsen.
frou-fr ou', (Fr.) m. geruis van zijden vrouwenrokken;
een soort biscuit.
Fructidor', (Fr.) m. vruchtmaand, 12de maand van de Fr.republikeinse kalender (18 Aug.-16 Sept.).
fructifië'ren, vrucht dragen of geven.
,

fructo'se, V. vruchtensuiker.
f ructua'ri us, (Lat.) m. vruchtgebruiker.
frugaal', matig, spaarzaam, sober.
frugaliteit', V. matigheid, spaarzaamheid, soberheid.
Friih'schoppen, (D.) m. een glas bier in de morgen.
fruit sec', (Fr.) m. gesjeesd student, mislukt jongmens.

V. verijdeling, teleurstelling.
frustratoir', n overbodig, nodeloos aangewend.
frustreren, verijdelen, te niet doen; teleurstellen.
frut'ti di ma're, (It.) mv. zeevruchten, d. i. zeeëgels, mosselen enz.
fuoh'sia, v. een sierbloem.
fuchsi'ne, v. uit aniline verkregen prachtige rode verfstof.

frustratie,

Ph). fundamenteel
fue'ros, (Sp.) in. nov. vrijheden en voorrechten van zekere
Spaanse provinciën, inz. van de Baskische.
fu'ga, (It.) V. r veelstemmig muziekstuk, welks hoofdthema door één stem ingezet achtereenvolgens in cie
andere stemmen optreedt volgens zekere strenge regels.
fu'ga, (Lat.) toestand van tijdelijk verlies v. geheugen.
fuga'to, (It.) f in de trant van een fuga.
fughetta, (It.) j' v. kleine fuga.
fugitief', (voort)vluchtig, niet stand houdend.
fu'git irrepara'bile tem'pus, (Lat.) de tijd vliedt onher
roepelijk heen.
Führer, (D.) m. leider, inz. titel v. het hoofd V. h. Duitse
rijk, Adolf Hitler. [rijk is 't gedaan.
f u'i m us Tro'es, (Lat.) wij zijn Trojanen geweest; met ons
fu'it, (Lat.) (hij, zij, het) is er geweest, 't is weg; (hij, zij)
is dood; ~ l'Iium, Troje is er geweest: het is gedaan
met de zaak. [van goud en zilver in de smeltkroes.
fulgura'tie, v. het bliksemen, weerlichten; het blikkeren
fulguriet', m. bliksembuis, buisvormige samenklontering
van halfgesmolten kwartskorrels in de grond als gevolg
van het inslaan van de bliksem.
fuif, (foei), (Eng.), vol; ~ back, achterspeler bij voetbal: - dress, galakleeding, groot toilet; - speed (spied),
met grote snelheid.
fulminant', hevig uitvarend, foeterend, donderend, razend.
fulmine'ren, hevig uitvaren, foeteren, razen, vloeken.
Fultograaf', v. toestel tot het draadloos overbrengen van
foto's, platen, kaarten, handschriften enz.
fumaro'le, (It.) v. dampbron, een vulkanisch verschijnsel.
fumeur', (Fr.) m. roker.
fumiga'tie, v. beroking; rook- of dampbad.
fumist', m. rookverdrijver.
fumis'te, (Fr.) m,. voor den gek houder, grappenmaker,
fumisterie', (Fr.) v. fopperij, grap. [mystificateur.
fumoir', (Fr.) o. rookkamer.
funambulist', m. koorddanser.
fune'tie, v. verrichting; ambtsbediening; ambtsverrichting,
betrekking, werkkring, werkzaamheid, taak.
functiona'ris, m. bekleder van een ambt, ambtenaar.
functione'le storing, v. een storing alleen I. d. normale
verrichting v. h. lichaam.
functionne'ren, dienstdoen, in dienst of in werking zijn.
fundament', o. grondslag; men, o. mv. grondslagen, eerste

fueros

(Zie ook

-

beginselen, grondbeginselen.
fundamenteel', de eerste gronden aangaande; wezenlijk;
gewichtigst, voornaamst; fundamente'le wetten, v. mv.
grondwetten.

fundatie
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f urtief

fundatie, V. 1 grondlegging; 2 stichting, inz. uit vermaakte
funda'tor, (Lat.) m. stichter, grondlegger. [fondsen.
funde'ren, gronden, stichten; gefundeerde schuld, een op
bepaalde inkomsten aangewezen staatsschuld.
funde'ring, v. = fundament.

fun'dus, (Lat.) m. bodem.[her.
funè'bre, (Fr.) tot de begrafenis behorende; treurig, som funest', verderfelijk, heilloos, noodlottig.
f unge'ren, de verrichtingen van het ambt doen, dienst
doen; ~ als, ook: optreden als...
fungeus', sponsachtig.
fungibel, vervangbaar.
fungilo're, v. kennis v. legenden, volksgeloof enz. betref
-fendpastol.
fungioloog', m.. paddenstoelkundige.
fungus, (Lat.) in. paddenstoel.
funiculaire, (Fr.) V. kabelspoorweg (tegen een berg op).
Funk, (D.) eigi. vonk; ,..,beam'ter, marconist, radioteleweerkaartje door de radio verspreid;
grafist;
, .. 'bdrse, draadloos verbreide beursberichten; ...'freund,
radioliefhebber; -..'gymnastik', gymnastiekles per radio;
,^'haus, radiostation; ... hein'zelmann, sprookjes per
radio verteld; ,,,paedogo'ggische Bera'tungen, pedagogische lezingen per radio; ,,,'stelle, radiostation;
-../spruch, radiotelegram; - 'turm, toren voor draadloze
telegrafie; ,..,'werbung, reclame voor de radio.
Fun'kentelegraph, (D.) m. draadloze telegraaf.
Funker, (D.) m. marconist.
fuoco'so, con fuo'co, (It.) f vurig, hartstochtelijk.

fur'cae Caudi'nae, (Lat.) v. mv. lett. Caudijnse vorken;
bergpas bij Caudium (Italié), waar de Romeinen verslagen en schandelijk vernederd werden door de Samnieten;
schandelijke vernedering.
fureur', (Fr.) v. woede, razernij; hevige begeerte.
fu'ria france'se, (It.) Fr. furie, onstuimigheid van de Fr.
soldaten bij de eerste aanval.
Fu'rie, v. een van de 3 Furiën of wraakgodinnen.
furie, (Fr.) v. woede; fig. boosaardig wijf, helleveeg.
furieus', woedend, dol.
furio'so, (It.) j' heftig, woedend.
furla'na, (It.) v. Italiaanse dans.
fur'long, (Eng.) lengtemaat = 201 meter.
furo're maken, grote bijval inoogsten, veel opgang maken.
fu'ror loquen'di, (Lat.) spreek- of praatwoede.
fu'ror scriben'di, (Lat.) schrijfwoede.
fu'ror teuto'nicus, (Lat.) Duitse dolzinnige woede.
furtief', diefachtig, steelsgewijs, heimelijk.

furunculus
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furun'culus, (Lat.) m. steenpuist.
fusain', (Fr.) m. houtskool (tekening), zwart krijt.
fusela'ge, V. X romp van vliegtuig.
fuselier', m. gewoon soldaat (inz. In Ned.- Indië), ook 8
genoemd Jan Fuselier.
tu'sie, v. smelting; gieting; metaal- of ertsgietsel; fig.
samensmelting van partijen, van stelsels, afdelingen, enz.
fueIlla'de, (Fr.) v. geweervuur, geschiet met geweren;
fusille'ren, doodschieten (als krijgsstraf). [schieterij.
fusionist', m. hij die liet stelsel van samensmelting van
fust, o. groot vat. [partijen enz. aankleeft.
tusta'ge, V. vaatwerk.
fustein', o. soort beverstof.
tus'ti, o. $ aftrek van beschadigde waren.
fus'tie, v. kind van een blanke en een mustie (zie ald.).
fustige'ren, geselen.

futiel', nietig, nietswaardig, armzalig.
futiliteit', v. nietigheid, armzaligheid.
futurisme, (Fr.) o. nieuwe richting in schilderkunst,
dichtkunst en toonkunst, gesticht in 1908 door den It.
dichter Marinetti, die niets van de overgeleverde kunstwetten hebben moet, maar vódr alles de indruk wil
weergeven, die een levensuiting maakt op den kunstenaar en de stemming, die zij bij hem opwekt, waarbij
zelfs gestreefd wordt naar het weergeven der beweging
door het op elkaar volgende voor te stellen als iets
gels jkti jdigs.
[kunst).
futurist', m. aanhanger van het futurisme.
futu'rum, (Lat.) 0:1 toekomst; 2 toekomende tijd (spraak-

g. = gram.
G. E. B. = Gemeentelijk Electriciteits Bedrijf.
Gen. = Genesis (z. a.).
G. G. = Gouverneur- Generaal (zie ald.).
G. G. D. = Gemeentelijke Geneeskundige Dienst.
g. m.; gl. m. of glor. mem. = giorio'sae memo'riae,

roemrijker gedachtenis.

G. M. = Geografische Mijl.
G. m. b. H., zie A. G. m. b. H.
G. 0. = Georganiseerd Overleg.
G. P. U. = Gepeoe, (Russ.) z.a.
Ged. St. = Gedeputeerde Staten.
Gr. m. (op recepten) = gros'so mo'do,

(Lat.)

[gesneden.
grof gestoten of

G. V. S. V.
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galante

G. V. S. V. = Gron. Vrouwel. Stud. Ver.
G. Z. R. = Genootschap voor Zending onder de Russen.
gaai, (Hebr.) m. Fl man.
ga'bah, (Mal.) v. ongepelde rijst of ander graangewas.
gabardi'ne, v. een lichte waterdichte kamgaren stof voor
regenjassen enz.
gaba're, gabar'ra, (Sp.) V. klein, plat roeischip (tot in- en
uitladen) ; nachtschip tot het visiteren van de in- en uitgaande schepen; lichter.
gabber, (Hebr.) ni. p1 kameraad, vriend.
gabel', v pj elke indirecte belasting; (in Frankrijk:) zoutbelasting; (ook:) zoutmagazijn; tolhek.
gache'ren, slecht schilderen, knoeien; beneden de markt
[verkopen.
gad, i h, (Mal.) loon.
gad'steel, (Eng.) o. staal voor vijlen, messen enz.
in
klucht
één
bedrijf.
gag, (Am.)
gaga', (Fr.) zwakhoofdig, kinds; , m. kinds oud heertje.
gagaat', V. zwarte barnsteen; pekkool.
gage, v. 1 onderpand; 2 dienstloon, soldij; ~ d'amour,
liefdepand; kind.
gagement', o. 1 loon, bezoldiging; soldij; 2 pensioen.
gagist', m. bezoldigd persoon.
gagliar'de, (It.) j boertig, vrolijk.
gagné', (Fr.) gewonnen.
[kerel.
gaieté' de coeur', (Fr.) v. luchthartigheid.
gaillard', (Fr.) m. vrolijke broeder, (rare) snaak, kwant,
gai I lar'de, (Fr.) v. oude Italiaanse dans.
ga'Jes, (Hebr.) Fl mensen, volk.
gal ment', (Fr.) vroolijk opgewekt.
Gaimucho, (Jap.) zetel v. h. Ministerie van Buitenl. Zaken
te Tokio. [badkamer.
ga'Joeng, (Mal.) v. mandi- of schepemmertje inz. voor de
ga'Ia, o. groot feest, inz. hoffeest; hofstatie; feestgewaad,
ambtelijk staatsiekleed; ~-dag, dag, waarop de hovelingen in staatsieklederen moeten verschijnen.
galactiet', m. melksteen,
galactometer, ni. melkmeter, werktuig om 't zuivelgehalte
galacto'se, v. melksuiker. [van melk te bepalen.
gelaliet', m. kunstmatige „melksteen' , kunsthoorn, uit
c a s e ï n e gemaakt, gebruikt voor het vervaardigen van
knopen, kammen, tandenborstels, bekers enz.
ga'Iangan, (Mal.) v. kade of dijkje tussen 2 natte rijst
-veldn.
galant', 1 aj. ridderlijk, hoffelijk (inz. jegens dames) ;
smaakvol (bv. gekleed) ; .--e ziekte, v. geslachtsziekte
door besmetting; 2 m. minnaar, vrijer.
galante, galantemen'te, (It.) j hoffelijk, bevallig.

galanterie
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galanterie', v. ridderlijk, hoffelijk gedrag jegens vrouwen;
(ook:) minnehandel; ~ën, ~waren, v. mv. waren tot
tooi en opschik, kramerijen.
gaianthom'me, (Fr.) m. man van eer, gentleman; fijn beschaafd man, man van de wereld.
galantine, V. fijngehakt vlees van gevogelte of van het
kalf in pasteivorm.
galantis'me, o. schijnkunde, oppervlakkige wetenschap.
galantuo'mo, m. zie galanthomme.
Galate'a, v. dochter van Nereus en Doris, beeldschone
zeenymph; beeldschoon meisje.

gai'banum, (Lat.) o. moederhars.
galeas', k v. grote galei, groot zeil- en roeischip.
galei', v. breed roeischip, dat gewoonlijk door dwang
(slaven) werd voortgeroeid.
-arbeids
galerij', v. overdekte plaats; N.I. veranda; mijngang;
bovenste rij open plaatsen in schouwburgen; de toeschouwers aldaar; schilderij -, kunstzaal.
galimatias', (Fr.) o. wartaal, onzin.
gal jas', v. zie galeas.
Spaans koopvaardij- en oorlogsschip.
galjoen', o.
galjoot', v. klein galjoen.
Gaile'go, (Sp.) rn. Galliciër, bewoner van de Spaanse provincie Gallicië (ook:) naam van een zoele N.-W. wind
in Spanje.
Galiicaan'se kerk, v. zekere partij in de R.K. kerk in
Frankrijk, die onafhankelijkheid wilde van Rome.
gailicis'me, (Fr.) o. eigenaardige Franse zegswijze in
strijd met de geest v. onze taal.
Gai'lië, v. land van de Galliërs (Frankrijk).
gailimathias', o. zie galimatias.
gallinacae'ën, mv. hoenderachtige vogels.
gal 1 i on i s'me, o. onverschilligheid omtrent de godsdienst.
gailis'me, o. schedelleer van Dr. Gall. [Frans is.
gallomaan', m. hartstochtelijk bewonderaar van al wat
gallomanie', v. overdreven zucht voor al wat Frans is.
gai'lon, (Eng.) o. Eng. inhoudsmaat = 4,54356 liter =
4 quarts of 8 pn t.
gallophi'lus, m. vriend van de Fransen.
gailophobie', v. overdreven vrees voor Frankrijk.
galmei', o. kalamijn, koolzuur zinkoxyde.
galon', (Fr.) o. goud- of zilverboordsel.
galonneren, met goud- of zilverboordsel beleggen.
gaioppa'de, V. Fr. huppeldans.
galoppe'ren, in galop rijden of lopen; een galop dansen.
galuth', galoeth', (Hebr.) lett. ballingschap, het wonen
v. h. Joodse volk buiten Palestina.

galvaniseren 330 gammastralen
galvanise'ren, een galvanische stroom door een lichaam
voeren; in 't alg.: die stroom aanwenden; (ijzer) verzinken; fig door kunstmiddelen tot ogenblikkelijk
nieuw leven of nieuwe bezieling opwekken.
galvanisme, o. door Galvani (in 1791, te Bologna) ontdekte
scheikundige electriciteit ontstaande door inwerking van
2 ongelijksoortige stoffen op elkaar (gewoonlijk vloeistoffen op metalen).
galvano, m. langs galvanische weg verkregen cliché (lood,
gummi, was met een dun laagje metaal overtrokken) ;
. ,caustiek', v. aanwending van gloeihitte, verwekt door
de galvanische electriciteit, tot branden enz.;
misch, betrekking hebbend op een scheikundige werking
van een galvanische stroom; .- chromie', v. keuring
langs de galvanische weg;-magnetis'me, o. zie
electro-magnetisme; ,,,meter, m. instrument om cae
sterkte van een galvanische stroom te meten; ,,,plastiek',
v. kunst om metaalafdrukken of vormen van voorwerpen langs galvanische weg te verkrijgen; ,.,scoop', m.
werktuig om de aanwezigheid van zwakke galvanische
stromen te onderzoeken; ,,,stegie', v. het bedekken van
een voorwerp met een metaallaag met behulp der electrolyse; ,,,therapie', v. genezing door galvanische stromen; ,..,typ ie', v. galvanische druk.
gam'ba, gambe, V. f knieviool, basviool, die men met de
knieën vasthoudt.
gamba'de, (Fr.) v. luchtsprong, bokkesprong.
gambiet', gambit', V. schaakpartij waarbij in het begin van
't spel een pion opgeofferd wordt, om daarna met te
meer kans op winst te kunnen doorspelen.
gambir, o. Ind. heester met loolzuurhoudende bladeren,
waarvan een afkooksel gebruikt wordt bij 't sirihpruimen en het leerlooien.
Gambri'nus, m. mythisch vorst, uitvinder van bet bier.
game, (treem, k zacht) (Eng.) V. spel.
ga'melan, m. Javaans orkest van slaginstrumenten, één
strijkinstrument, de tweesnarige rebab', en twee blaasinstrumenten, een fluit (soe'ling) en een trompet (selompret').
gamel'Ie, (Fr.) v. X grote blikken ketel, waarin het eten
der soldaten en matrozen opgediend wordt.
gamin', (Fr.) m. straatjongen, kwajongen.
gamma, (Gr.) v. 1 naam der g (y) in het Griekse alphabet; 2 j' toonladder, toonschaal.
yam'mastralen, m. mv. op X- stralen gelijkende radio-actieve straten (z. a.), die niets stoffelijks schijnen te
hebben, doch plotselinge golvingen in de ether zijn.
,

,

gammel

331

gargouille

gam'mel, (Hebr.) F% ziek.
gam'mor, (Hebr.) m. Ft ezel; domoor.
gandou'ra(h), v. lang kleed als een hemd zonder mouwen
in Afrika en Azië gedragen.
gang, (Am.) misdadigersbende, troep.
gang'Iiën, o. mv. peesknopen.
gangrae'na, gangreen', o. koudvuur, versterf.
gangreneus', koudvuurachtig.
gangster, (Am.) m. bendelid.
gan'nef, (Hebr.) m. Pt dief.
gan'tang, (Mal.) m. inhoudsmaat en gewicht In Ned.- Indië;
als inhoudsmaat = 8,5766 liter, als gewicht = 10 katti's
in West- en Midden -Java, 5 katti's in Oost -Java.
gante'ren (zich), (zijn) handschoenen aantrekken.
gants mousguetai'res, (Fr.) mv. handschoenen met kappen.
Ganyme'des, m. Jupiters schenker en lieveling; fig, zeer
schoon jongeling; (soms ook:) schandjongen.
gaplek, (Jay.) geschilde en gedroogde cassavewortels.
gara'ge, v. stalling voor automobielen enz.
garanci'ne, v. meekrap - verfstof.
garande'ren, waarborgen, borg blijven voor, goedspreken.
garant', m. borg, waarborg; borgstelling.
garan'tie, v. borgtocht, waarborg, zekerheid; vrijwaring.
gar'ce, (Fr.) lichtekooi.
garçon', (Fr.) m. knaap; ongehuwd man, jongmens; jong gezel; bediende in een koffiehuis, logement enz.
gar'de, (Fr.) v. en m. wacht, wachter; x korps van uitgezochte manschappen als afzonderlijke legerafdeling;
~-champb'tre, veldwachter; — à cheval', ruiterwacht;
du corps, lijfwacht; ~ nationale, burgerwacht,
schutterij; en . , in de gevechtsstelling (bij 't schermen).
garde'ren, bewaken; behoeden; behouden.
gar'de-meu'ble, (Fr.) m, meubelbewaarplaats; verhuiswagen.

[feest.

garden-party, (gaa'den-paat'te, g zacht) (Eng.) v. tuin garde-ro'be, (Fr.) v. kleerkamer, kleerkast; kledervoorraad; klederbewaarplaats (in schouwburg enz.).
garderobiè're, (Fr.) v. klederbewaarster.
gardez'-vous' 1 (Fr.) wacht u! weest op uw hoede!
gardiaan', m. pater die aan het hoofd staat van een Franciscaner of Minderbroederklooster.
gar'doe, (Ind.) o. wachthuisje (langs den weg).
gare, (Fr.) V. station.
gargan'tua, rn. onverzadigbaar eter.
gargarisa'tie, V. het gorgelen.
gargo'te, (Fr.) v. gaarkeuken, goedkoop eethuis.
gargouil'Ie, (Fr.) v. waterspuwer.

Garibaldist
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Garibaldist', in. aanhanger van generaal Garibaldi, held uu
de Italiaanse vrijheidsoorlog (t 1903).
Garisende, scheve toren van Bologna.
gar'mond, V. druklettersoort.
garneren, van 't nodige voorzien; omzomen; van oplegsels voorzien; met toespijzen opmaken (van schotels);
voeren; stofferen. [mer(s).
garni', (Fr.) 1 aj. gemeubileerd; 2 o. gemeubileerde ka garnisair', (Fr.) m. ingekwartierde soldaat als dwang-

inkwartiering bij achterstallige belastingschuldigen.
garnituur', o. omzetsel, belegsel; versiering; toebehoren,
volledig stel van bijeenbehorende dingen.
garnizoen', o. (Fr. garn ison ), krijgsbezetting van een stad;
[trend middel.
standplaats van militairen.
ga'roebast, v. bast van het peperboompje, een blaartrekgarrotte'r-en, knevelen, sterk binden; wurgen.

gas-analyser, m. mengselmeter.
gae'co, o. de 2 zwarte azen in één hand bij het omberspel.
Gaeco'gner, m. grootspreker, opsnijder.
gasconna'de, (Fr.) v. erge grootspraak, snoeverij.
gashandie = gasmanette.
gasmanet(te), v. handle tot regeling v. d. toevoer v. ti.
explosieve mengsel van lucht en vergaste benzine naar
de cylinders, waarmee dus het toerental v. d. motor

wordt bepaald; gashefboom, gashendel.
gasmotor, m.. machine door ontploffingen van gassen gedreven, ontploffingsmotor.
gasoii'ne, v. een petroleumprodukt voor verlichtingsdoeleinden gebezigd; ook: gasaether.
gas'ser, (Hebr.) m. Fl 1 zwerver; 2 spek, varken.
gast(e) rai'gie, V. maagpijn.
g ast(e) re'ren, een gastmaal geven; een smulpartij houden.
gastrilogie', v. buiksprekerij.
gastriloog', m. buikspreker.
gas'trisch, wat het onderlijf, de buik, de maag aangaat;
gastri'tis, V. maagontsteking.
[maagziele.
,

gay tro-enteri'tische typhus = paratyphus.
maken van een gemeenschapsweg tussen maag en darm.
gastronomie', v. verfijnde kookkunst; lekkerbekkerij.
gastronoom', m. fijne kok; lekkerbek.
gastropo'den, V. mv. buikpotigen (slakken).
gas'trophose, V. verzakking v. d. ingewanden.
gastrotomie', V. maagoperatie.
gate, (Eng.) sp. entreegelden (bij voetbal enz.).
gate-crashing, een in de Londense „society" ingeslopen
gewoonte om op partijen of bals, waar men genodigd
gas'tro-enterostomie', v. het

gateau
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is, een of meer niet - genodigde mannelijke of vrouwe
vrienden mee te brengen; zelfs, om op bals of-lijke

partijen te verschijnen zonder daartoe uitgenodigd te

gateau', (Fr.) m. koek, taart. [zijn.
gate- métier', (Fr.) m. loonbederver, knoeier.
gauche, (Fr.) links, scheef; onhandig, onbeholpen; ,,.,
v. linkerzijde (ook in de politiek). [held.
gaucherie', (Fr.) v. linksheid; onhandigheid, onbeholpen gau'cho, (Sp,) bereden herder in de steppen van Argentinië.
[benzine.
gaudani'ne van DS'derlein, v. oplossing van paragummi In
gaudea'mus (i'gitur) ! (Lat.) laten we (dus) vrolijk zijn.
ga u'd i u m, (Lat.) o. verlustiging, pret, vreugde.
gaufré', (Fr.) m. blinddruk.
[stoffen wateren.
gaufre'ren, met een heet ijzer figuren op stoffen drukken,
gavot'te, (Fr.) v. ouderwetse Fr. dans(muziek) in 1 /4
gazette, (Fr.) v. nieuwsblad, courant, krant. [maat.
gazeus', koolzuurhoudend (water enz.).
ga'zometer, m. gasmeter; (ook:) grote verzamelbak voor
't gas in de gasfabriek, gashouder.
gazon', (Fr.) o. graszode; grasperk.
gazonne'ren, met graszoden beleggen; een grasperk maken.
gazzan, (Hebr.) voorzanger.
Ge'a, (Gr.) V. aarde; godin van de aarde.
geabimeerd, bedorven, ten gronde gericht. *)
geaccidenteerd, golvend, ongelijk (terrein).
geacharneerd, verwoed, verbitterd; verzot op.
geacheveerd, voltooid; volkomen af, zodat er niets (meer)
op aan te merken valt.
geaffaireerd, druk, bedrijvig.
geaffecteerd, gemaakt, gekunsteld, niet natuurlijk.
geaffideerde, m. vertrouwd persoon, vertrouweling.
geaggregeerde, gea(g)greëerde, m.. toegevoegd ambtenaar,
die den patroon mag vervangen en in diens plaats tegealiëneerd, in 't verstand gekrenkt, krankzinnig. [kent.
geall menteerd, verzorgd, verpleegd, onderhouden; —e, m.
iemand, die op kosten van een gemeente wordt onder -

houden.

geallieerden, m. mv. bondgenoten; verbonden mogendheden; de ., in de wereldoorlog van 1914 Frankrijk,
Engeland, België, Servië, aanvankelijk Rusland en later
Italië.
gealtereerd, ontroerd, ontsteld; bedorven, verminkt.
geamnestie erd, de amnestie (zie ald.) deelachtig.
*) Woorden met ge, die hier niet gevonden worden,
zoeke men op het grondwoord zelf, bv. geaccrediteerd op
accrediteren enz.

geanimeerd
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geanimeerd, opgewekt, levendig; druk, vrolijk.
geappelleerde, m. m gedaagde in beroep.
gear, (Eng.), overbrenging tussen assen, meestal door
middel v. tandraderen; 2 y onderstel v. e. vliegtuig.
gear'-case, (Eng.) v. kettingkast (rijwiel).

gearing, (Eng.) v. versnelling, stel tandraderen.
gearresteerd, aangehouden; ~e schuldenaar, m schuldenaar onder wien beslag gelegd is.
gearticuleerd, geleed; duidelijk en bepaald uitgesproken;
geassigneerd, aangewezen. [ q genoemd, beschreven.
geassocieerd, verbonden; de tien, 1. d. wereldoorlog Amerika in verbond met de Entente (Frankrijk, Engeland
en Italië).
geassorteerd, (goed) voorzien van alles, wat tot een winkel,
een handelstak behoort.
geautoriseerd, gevolmachtigd; vergunning bezittende.
geavanceerd, X vooruitgeplaatst, vooruitgeschoven; gevorderd; bevorderd; sterk vooruitstrevend (in de poli
m. & soort Indische waaierpalm. ( tiek).-ge'ban,(Ml.)
Gebenedijde, V. gezegende (de maagd Maria).
gebenscht, (Jiddisch) gezegend.
ge'ber, m. ongelovige (bij de Mahomedanen).
geblaseerd, zie blasé.
geborneerd, begrensd, beperkt; bekrompen van verstand.
gebrouilleerd, verward; in onmin met elkaar.
gecasseerd, afgezet (uit post of bediening) ; „op", uitgemergeld, uitgeput door zingenot; ,,, vonnis, door de
Hoge Raad vernietigd vonnis.
[held.
ge'ces, theologisch candidaat b. d. Tibetaanse geestelijkgecharmeerd, bekoord, verrukt, betoverd, verliefd.
gec'ko, m. zie tokeh.
gecoiffeerd, vereerd, gevleid.
gecommitteerd, aangewezen, belast; tee, m. afgevaardigde,
lasthebbende, gevolmachtigde.
gecompliceerd, ingewikkeld.
geconditionneerd, in zijn toestand bewaard, gaaf; overeengekomen; goed , in goede stemming, goed op
geconfedereerden, V. mv. verbondenen.
[dreef.
geconserveerd, in de oorspronkelijke staat bewaard, goed
onderhouden.
geeonsolideerden, v. mv. fondsen of schulden, voor welker
rentebedrag zekere staatsinkomsten zijn aangewezen.
geconsterneerd, ontsteld, onthutst.
geconstipeerd, hardlijvig, verstopt.
geconsumeerd, voltooid, voltrokken; verorberd.
gecouronneerd, door de knieën, gevallen, met beschadigde
knieën (paard).

gecultiveerd
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gecultiveerd, (aan)gekweekt; beschaafd.
gedebaucheerd, verliederlijkt.
[zaak.
gedecideerd, (vast)besloten, vastberaden; zeker van zijn
gedecontenanceerd, bedremmeld, van zijn stuk gebracht.
gedelegeerde, m. afgevaardigde; aangewezen schuldenaar;
rechter, die ter beoordeling van een zaak bijzonder is
aangewezen; gedelegeerd commissaris, commissaris
ener N.V. in het bijzonder door de gezamenlijke commissarissen belast met het toezicht op directie en gang
van zaken.
gedenatureerd, voor inwendig gebruik onbruikbaar ge
bijmenging met andere stoffen, waardoor-maktdor
men minder Invoerrechten te betalen heeft (bv. alcohol,
bijensuiker).
gedeplaceerd, kwalijk aangebracht; misplaatst.
gedepriveerd, zedelijk veFdorven.
gedeputeerde, m. afgevaardigde, volksvertegenwoordiger;
lid van het dagelijks bestuur v. e. provincie, gekozen
door de Provinciale Staten.
[langeloos.
gedesinteresseerd, geen belang bij de zaak hebbend; be
gedeseeuvreerd, werkeloos, niets om handen hebbend.
gedesoriënteerd, bet spoor bijster, in de war.
gedetacheerd, losgemaakt; V afgezonderd en uitgezonden
(van troepen).
gedetailleerd, omstandig, in bijzonderheden.
gedetermineerd, bepaald; vastberaden, vast besloten, zeker
van zijn zaak.
gedevolveerd, aanbevallen, door 't recht van devolutie of
door aanvalling verkregen.
gedifferentieerd, verschillend, verschillend gemaakt.
gedisciplineerd, aan (goede) tucht gewend.
gediscrediteerd, te kwader faam bekend staand.
gedïsponeerd, geschikt; goed of slecht gehumeurd; aan
hebbende (voor een ziekte).
-leg
gedisproportionneerd, onevenredig.
gedistilleerd, overgehaald; —, o. sterke dranken.
gedistingeerd, zich onderscheidend; chic, voornaam, zeer
gedo'gan, (Mal.) stal.
[fatsoenlijk.
gedoteerd, begiftigd; van zekere vaste Inkomsten trekkend.
geëchauffeerd, verhit, warm geworden; driftig, boos.
geëlanceerd, hoog en dunstammig; slank, rank.
geëmancipeerd, uit slavernij of lijfeigenschap ontslagen;
vrijgelaten, vrijverklaard; gelijkgesteld (in rechten) ;
zich los gemaakt hebbende van de maatschappelijke banden, liberaal, vrij (van vrouwen).
geëmbrouilleerd, verward, dooreengemengd.
geëmployeerde, m. beambte, inz. van mindere rang.

geëmporteerd
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geëmporteerd, oplopend, licht door drift meegesleept.
geëmpresseerd, haast hebbend; druk doend.
geëndosseerde, m. $ degene aan wien een wissel enz. ga
-endosrf
overgedragen is.
geëquilibreerd, in evenwicht, evenwichtig.
geëvaporeerd, vol grillen en inbeeldingen.
geexalteerd, opgewonden, overspannen.
gefingeerd, enkel gedacht, niet werkelijk voorhanden; ~e
munten, V. mv. munten, waarnaar wel gerekend wordt,
maar die niet werkelijk bestaan; ~e rekening, v. geraamde, vermoedelijke rekening (conto finto).
geforceerd, gedwongen; met geweld opengebroken; gewild, niet natuurlijk.
gefortuneerd, vermogend, rijk.
gefractionneerd, 1 in delen gesplitst; 2 uitgedrukt in een
breukgetal. [pensioen).
gegageerde, 7n. eervol ontslagen minder militair (met
gegeneerd, belemmerd, gedwongen, zich onvrij bewegend,
niet zijn figuur verlegen.
gegradueerde, een academische graad verkregen hebbend
persoon; X met een rang bekleed militair.
Gehânge, (D.) o. X koppeltuig, verbindend onderdeel v.
ballontuigage, v. boven bevestigd a. d. uitlooplijnen
V. h. omhulselnet, v. onderen gekoppeld a. d. wandGehen'na, o. hel, plaats der pijniging. [touwen.
geimpliceerd, (stilzwijgend) begrepen onder, mede verval
in; mede betrokken in, verwikkeld in.
gein, (Hebr.) pi pret, plezier.
geïncrimineerd, voor misdadig of strafbaar gehouden; ge
artikel, woord, enz., dat, waarop de be--wrakt;he—
schuldiging van het ten laste gelegde feit berust, het
aangevallen, gewraakte artikel of woord.
geïndigneerd, verontwaardigd, boos.
geïnsinueerd, door bedekte aantijging te kennen gegeven;
hij aan wien een exploit wordt of is betekend.
geïnteresseerd, als belanghebbende betrokken bij, belang
-hebnd;
belangstellend; zelrzudlitig.
geïntimideerde, m. n gedaagde in beroep d. w. z. persoon
aan wien een exploit betekend is.
geintjes, (Hebr.) p lolletjes, grapjes.
Gei'ser, geyser, geysir, in. in vulkanische gebieden een
natuurlijke, spuitende bron, die met min of meer regel
tussenruimten een straal heet water of water--matige
damp uitstoot.
geiser, m. badkachel, waarin koud water uit de leiding
wordt gebracht om er warm weder uit te komen.
gei'sha, v. Japanse beroepsdanseres en - zangeres.

Geisslerse buis
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Geiss'lerse buis, v. buis met een verdund gas gevuld,
waardoor men een electrische vonk kan laten gaan.
geïstiek', V. aardkunde, kennis van de vaste delen der

aarde.

gelati'ne, V. geleistof uit beenderen getrokken, vischlijm.
gelatineus', geleiachtig.
gelibelleerd, n genoemd (in de dagvaarding), betwist.
geligniet', een springstof.
Ge'long, m. Tibetaanse monnik en priester.
Ge'longma, v. Tibetaanse non.
gem, (Eng.) v. bewerkte of gesneden half- edelsteen.

gemaniëreerd, gekunsteld, niet natuurlijk, gemaakt.
gemarineerd, in gekruide pekelsaus ingemaakt.
gemaskerd, met een mombakkes of masker voor.
gemat', o. vlaktemaat in Zeeland en op de Zuidhollandse
eilanden variërend tussen 0,416 en 0,495 ha.
gems t'lich, (D.) goedhartig, gezellig.
gènant', (Fr.) belemmerend, bezwarend, lastig, hinderlijk.
gendar'me, (Fr.) m. politie - soldaat.
gendarmerie', (Fr.) v. op militaire leest geschoeide rijkspolitie; legerpolitie.
gender, (Jay.) V. slaginstrument uit den gamelan (dunne
metaalstaven rustend op bamboekokers).
gen'dih, (Mal.) V. onverglaasde poreuse aarden waterkruik,
waarin het water, doordat het verdampen kan, koel blijft.
gen'dre, (Fr.) m. schoonzoon.
gê'ne, (Fr.) v. dwang, belemmering, gegeneerdheid.
genealogie', V. geslachtrekenkunde, afstamming, stamboom.
genealo'gisch, geslachtrekenkundig, als een geslachtregister.
1 maker.
genealogist', genealoog', m.. geslachtkundige, stamboom geneanomie', V. leer der overerving van lichamelijke of
geestelijke eigenschappen.
ge'nen, dragers der eigenschappen in de celkern.
generaal', algemeen; (in samenst.:) opper- of hoofd, bv.
~agent, hoofdagent, hoofdvertegenwoordiger;
hoofdberekening; genera'le staf, U dienstvak voor
to, hoofdberekening;
de hogere bevelvoering van een leger.
General'bass, (D.) v. f baspartij door becijfering de har
aangevende, die door den speler zelf moet-moniserg
worden uitgewerkt.
generalisatie, V. algemeenmaking, veralgemening.
generalissimus, m. opperbevelhebber.
generaliteit', v. algemeenheid; gezamenlijke legeraanvoerders; Algemene Staten; Generaliteits'landen, het grondgebied der Zeven Provinciën, dat niet tot een dezer
laatste gewesten behoorde.
22e dr.22

generaliter
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generaliter, (Lat.) In 't algemeen.
general purpose aeroplane, (Eng.) Mehrzweckeflugzeug,
(D.) X gevechtsvliegtuig, geschikt voor het ondernemen
v. uiteenlopende opdrachten, zoals verkennen, werpen
v. lichte bommen, fotograferen e.d.
generateur', (Fr.) genera'tor, m. g toestel, dat kracht
voortbrengt, dynamo.
generatie, V. voortbrenging, teling, geslachtsvoortplanting;
(mensen)geslacht.
gene'ren, dwang aandoen, enig ongemak opleggen of leveren, hinderen; zich ,,.,, met zijn figuurverlegen zijn;
zich niet op zijn gemak voelen, zich schamen; geneer je
niet, ga je gang maar, doe of je thuis waart.
gene'ren, zich, de kost winnen.
genere'ren, voortbrengen, telen, verwekken; (beter oscilleren) een radiotoestel door het trapsgewijs vaster
maken v. d. terugkoppeling i. d. toestand brengen, dat
het zelf trillingen gaat opwekken en op haar beurt
electrische golven uitzendt, die op naburige antennes
inducerend kunnen werken. Is zo'n naburig toestel
afgestemd op een uitzendingsstation, welks golflengte
weinig verschilt v. die v. h. genererende toestel, dan
ontstaat door het interfereren v. belde trillingen een
combinatietoon (Mexicaanse hond).
genereus', edelmoedig, grootmoedig, mild, royaal.
generiek', gene'risch, tot het geslacht behorende; ,.... onderscheid, o. geslachts- onderscheid.
generositeit', v. edel-, grootmoedigheid, mildheid.
genero'so, (It.) r met verheven, edele voordracht.
genese, genesis, (Gr.) v. ontstaan, wording; Genesis, v.
naam van Mozes' eerste boek, scheppingsgeschiedenis.
gene'tica, o. mv. wat betrekking heeft op de erfelijkheidsen afstammingsleer.
genetisch, het ontstaan of de oorsprong betreffende or
[verklarende.
geniaal', vernuftig, vol genie.
genialiteit', v. oorspronkelijke geestkracht, verstandsgave;
vindingskracht.
Genick'starre, (D.) v. nekkramp, hersenvlies-ruggemergsontsteking.
genie', (Fr.) o. 1 aangeboren vindingrijke, scheppende
geest; 2 F lust, behagen, trek. [belast.
genie', v. < militaire bouwkunde, het wapen daarmede
genist', m. X militair tot de genie behorende.
genita'lia, o. mv. (Lat.) gen'ita'liën, V. mv geslachtsdelen.
genitief, ge'nitivus, m. tweede naamval.
ge'ni us, (Lat.) m. beschermgeest, schutsengel; de geest van
een zaak in beeld gebracht.

genre
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genre, (Fr.) o. geslacht, soort; manier, trant, stijl; r schilderij, v. voorstelling van een toneel uit het dage li jks leven.
gen'ro, m. eerste raadsman der Kroon in Japan.
gene, (Lat.) v. vereniging van de patricische familiën van
dezelfde oorsprong en dezelfde naam bij de Romeinen.
gentiaan', V. & soort duizendschoon of klokje.
gentie'len, mv. (bij christenschrijvers:) heidenen.
genti'ie, (It.) f bevallig, liefelijk.
gentilez'za, (It.) v. bevalligheid, liefelijkheid.
gentilhom'me, (Fr.) m. edelman.
gentilles'se, (Fr.) m. aardigheid, bevalligheid, vriendelijk•
i beid; hupsheid.
gen'tle hint, (Eng.) m. zachte wenk.
gen'tieman, (Inv. gentlemen), (dzjen'tlmen) (Eng.) echte
heer, man van opvoeding of stand, man van eer; ~e
agreement, (egrie'ment, g zacht) overeenkomst, waaraan
men zich als gentleman moet houden; -.like, (laik)
als een heer, fatsoenlijk; ,,, rider, (rai'de) m. heerrijder.
gen'try, (Eng.) (in Engeland:) de kleine adel, de deftige
genufie'xle, v. kniebuiging. [stand.
genuïen', echt, onvervalst, onvermengd, zuiver.
gen u ïteit', v. echtheid, onvervalstheid.
genus, (Lat.) o. (mv. ge'nera), geslacht (in natuur en
spraakkunst); soort; irrita'bile va'tum, het kittelorig
dichtervolk.
ge'nyen, m. toehoorder, leerling, laagste rang bij de Tibe-

taanse Boeddhistische geestelijkheid.
vrije natuur. [bezig; bezet.
geoccupeerd, het druk hebbend, met bezigheden overladen,
geocentrisch, met de aarde als middelpunt.
geodesie', V. landmeten en waterpassen tot het bepalen
van de grootte en de vorm V. d. aardoppervlakte.
geode'tisch, landmeetkundig.
geoduck, Amerikaans weekdier.
geognosie', geognostiek', v. kennis van de samenstelling
van de vaste aardkorst.
geogonie', geogenie', v. aardvorming.
geograaf', m. aardrijkskundige.
geographie', V. aardrijkskunde.
geogra'phisch, aardrijkskundig.
geogra'phische mijl of Duitse mijl, 7407,5 m.
geologie', v. leer van de wording, de vorming en de bouw
van de aarde.
geoloog', m. kenner of beoefenaar, ook student 1. d. geogeometrie', v. (vlakke) meetkunde.
[logie.
geobotanie', v. leer v. d. samenleving v. d. planten i. ci.
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geomorphologie', v. leer van de aardkorstvorming.
geophaag', m.. eter van aarde.
geophy'sica, v. leer van de physische verschijnselen In 't
binnenste der aarde.
geopposeerde, m. n gedaagde in verzet.
ge'opoiitiek, wetenschap die zich ten doel stelt, de levens
staat te onderzoeken, teneinde de-vorwaden.
gewonnen kennis te kunnen toepassen bij het politieke
handelen; leer v. d. a. d. bodem gebonden politieke verschijnselen. [van de aarde geeft.
geora'ma, o. tafereel, dat naar alle zijden een overzicht
georget'te, (Fr.) o. stof voor dameskleren.
geor'gica, v. landelijk gedicht of boeken over de landbouw.
Geor'giër, m. persoon van een krijgshaftige stam uit

Georgië.

geoscoop', m. aardkijker.
geostatica, v. leer van het evenwicht van vaste lichamen.
geothermometer, m. thermometer ter bepaling van de
temperatuur op grote diepten in de aarde.
geotr opis'me, o.., neiging van planten om haar stengels
naar de aarde toe te buigen en daarin te dringen.
,

geparenteerd, verwant, vermaagschapt.
gepassionneerd, hartstochtelijk ingenomen met, verzot op.
gepeoe, zie gepoe.
gepiqueerd, gebelgd, beledigd, op zijn teentjes getrapt.
gepoe, (Russ.) afkorting van de naam van een staats instelling in Sovjet-Rusland, die controle uitoefent op
staatsambtenaren en ook optreedt als revolutionnaire
rechtbank.
geporteerd voor iemand zijn, zich iemands zaak sterk aantrekken, veel ophebben met Iemand.
geposeerd, gezet; bezadigd, bedaard.
gepreoccupeerd, vooringenomen; door zorgelijke gedachten in beslag genomen.
geprescribeerd, verjaard, aanbevallen, verstorven.
gepresseerd, haast hebbend.
geprofest, gewijd en ingekleed als kloosterling.
geprononceerd, duidelijk uitkomend, beslist.
geproportionneerd, geëvenredigd; goed, naar juiste
verhouding.
gequaiificeerd, bevoegd, door de bevoegde macht aangesteld; ~e bekentenis, v. n bekentenis met toevoeging of
voorbehoud; ~e diefstal, my m diefstal met verzwarende
omstandigheden gepaard.
geraffineerd, gelouterd; verfijnd; doortrapt.
gérant', (Fr.) m. zaakvoerder; verantwoordelijk beheerder
van een hotel, café, dagblad, tijdschrift enz.
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gesitueerd

korenschoof; 2 schoofvormige stralenbundel (bij vuurwerken).
gerechercheerd, gezocht, uitgezocht; allerzorgvuldigst af
-gewrkt.
Gereformeerde, m. lid der gereformeerde kerk, orthodoxprotestant, calvinist. De Christelijke Gereformeerde kerk
scheidde zich in 1834 af van de Hervormde Kerk, de Ned.
Gereformeerde kerk in 1886. Beide kerken verenigden
zich in 1892 en vormden „de Gereformeerde kerken in
Nederland".
gerenommeerd, een goede naam hebbend, vermaard, befaamd.
[voor iets.
gere'ren, besturen; zich , zich gedragen, zich uitgeven
gereserveerd, voorbehouden; bezet; zich op een arstand
houdend, terughoudend, zich niet uitlatend, niet toeschiegeresolveerd, besloten, van kort beraad. [telijk.
Germaans', van oud - Duitse oorsprong of stam, Oud Duits.
Germa'nië, o. het land van de (oude) Germanen, Duitsland.
germanise'ren, Duits maken, verduitsen.
germanis'me, o. Duitse zegswijze of eigenaardige uit
slaafse navolging van een Duits woord or-druking;
gezegde, bv. voorradig, (D.) vorrätig, d. i. in voorraad,
enz. in strijd met de geest van onze taal.
germanist', m. kenner of beoefenaar van het Duitse recht,
van de Duitse taal en geschiedenis.
Germinal', (Fr.) m. kiemmaand, 7de van de Fr.-republ.
kalender (21 Maart -21 April).
germina'tie, V. (ont)kieming, uitspruiting; kiemtijd.
germine'ren, (ont)kiemen, uitspruiten.
geroe'sia, (Gr.) v. Raad der Ouden in Sparta.
geront', (Gr.) m. lid van de Raad der Ouden in Sparta.
geroutineerd, geoefend, bedreven, vlug, in het vak doorger'be, (Fr.) V. 1

kneed.

ge'roziiver, o. een op zilver gelijkend metaalmengsel.
gerundium, (Lat.) o. verbogen naamval v. d. onbepaalde
wijs van een werkwoord als zelfstandig naamwoord gebezigd.
ges, v. r sol bemol, g mol.
gesatineerd, als satijn beverkt, op satijn of atlas gelijkend.
Geschaft', (D.) o. handelszaak, winkel. [lijk (spel.)
geserreerd, bondig, gedrongen (betoog) ; zeer sterk, degegesetz'lich geschi tzt', (D.) door de wet beschermd, wette
gewaarborgd. [maakte.-lijk
gesignaleerde, m. door persoonsbeschrijving kenbaar gegesitueerd, gelegen; zich in een zekere toestand bevin-

dend.
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gesorteerd, in soorten bijeengevoegd; goed voorzien bv.
een winkel.
gesta'tie, v. dracht (v. e. zwangere vrouw) ; tijd V. d
zwangerschap

Gestapo, Geheime Staatspolizei (in Duitsland).
ges'te, (Fr.) V. gebaar, handbeweging.

gesticula'tie, V. gebarenspel.
gesticule'ren, (hand)gebaren maken.
ges'tie, V. verrichting, beheervoering, beheer.
gestileerd', 1 in stijl gebracht, uitgevoerd (bloemen, planten); 2 ingekleed, in stijl gebracht (woorden, zinnen,
ges'tor negotio'rum, (Lat.) m. zaakwaarnemer. [brief).
geta, (Jap.) houten schoeisel.
ge'tah-per'tja, v. sap uit tropische bomen, waarvan een
duurzame elastische stof vervaardigd wordt; ook: guttagetravailleerd, afgemat. [percha.
getroubleerd, niet wel bij 't hoofd.
Ge'tsoel, m. de beginnende nog niet aangenomen monnik
b. d. Thibetaanse geestelijkheid.
geus, m. bedelaar; scheldnaam van de Protestanten, welke
tot naam werd van alle vijanden van Spanje in de
tachtigjarige oorlog; kb kleine vlag van de boegspriet;
gieteling: prismatische ijzermassa, gelijk die onmiddellijk uit de smeltoven in het zand gegoten wordt.

geverseerd, geoefend, bedreven, ervaren.

geyser, m. zie geiser
[bond.
Gewâsserkunde, zie Limnologie.
Gewerbebund, (D.) in. de Duits - Oostenrijkse Middenstands ghase'Ien, ghaze'len, v. mv. soort Oosterse lierdichten van

eigenaardige kunstige vorm.

ghat, (Br. Ind.) stenen trap, waarlangs de badenden naar
de rivier gaan om hun rituele afwassingen te verrichten.
ghazi, (Turks) m. held.
ghet'to, o. jodenwijk.
Ghibeilijn', m. aanhanger der Waiblingen of keizerlijke
partij in Italië in de middeleeuwen tegenover de Guelfen of Welfen, de aanhangers van den Paus.
Ghur'ka, m. inlands soldaat in het Brits- Indische leger,
geboortig uit Nepal.
gial'Io antico, (It.) o. antiek of oud geel: marmersoort van
rijke goudkleur gevonden in de ruinen van Rome en
later weer gebruikt voor gebouwen uit de Renaissancetijd.
giaur', m. ongelovige (verachtelijke) benaming voor alle
niet - Mohammedanen bij de Turken).
gib'bon, m. Ind. mensaap met zeer lange armen, w a u[w a u.
gibbositeit', V. bultigheid; bochel.

gibelotte

343

giraal

gibeiot'te, (Fr.) v. fricassée van konijnen.
giber'ne, (Fr.) V. W officierspatroontasje aan een schouderriem bevestigd.
gibier' de potence, (Fr.) m. galgebrok.
Gib'songirl, (Eng.) door den Amerik. tekenaar Gibson
geschapen type van het Amerikaanse jonge meisje.
gi'bus en gibus', (Fr.) m. klakhoed, klak.
Gi'deonsappel, m. W.-I. pompelmoes.
gig, (Eng.) 1 eenspannig open gaffelwagentje op twee
wielen ; 2 , lichte boot van plaatijzer.
gigan'ten, reuzen die met de T 1 t a n e n de 0 1 y m p o s
bestormden en verdelgd werden.
gigantesk', gigan'tisch, reusachtig, groots.
gigantoma'chia, v. gigantenstrijd.
Gl'geri, (D.) m. modeheertje, fat.
gigolo', (Fr.) m. modeheertje, fat; betaald danser, die In
de dancings met de cliëntele moet dansen.
gigot', (Fr.) m. bout, inz. schapenbout; van boven wijde
naar beneden smaller toelopende mouw aan vrouwen
-klern.
gigue, (Fr.) v. een oude Fr. dans in e/8 maat.
gilled-cowling, (Eng.) X kieuwkap, verstelbare nacakap,
ringvormige motorkap, ontwikkeld door de N.A.C.A.,
voorzien v. verstelbare achterkleppen.
g i iet'te, o. veiligheidsscheermes volgens het systeem van
den Amerikaan Gilette.
Gilles, carnavaldansers uit het plaatsje Binches in Henegouwen, zie: morrisdans.
gin, (Eng.) jenever, korenbrandewijn.
gin'gang, ging'ham, o. Oost -Ind. gestreepte katoenen stof.
gin'gerbeer, (Eng.) o. gemberbier.
gingivi'tis, v. tandvleesontsteking.
[China en Japan).
ging'ko, (Jan.) m. , zogenaamde Venushaarboom (van
gin'seng, m. wortel van kruidige smaak en zenuwprikkelende kracht (in China zeer hoog geacht).
giocondamen'te, giocon'do, (It.) f blijde, vrolijk.
gioco'so, giocosamen'te, (It.) f jolig, schertsend.
Giova'ne Fascis'te, fascistische organisatie in Italië voor
meisjes van 18-22 jaar;
italia'ne, fascistische organisatie in Italië voor meisjes van 13-18 Jaar.
Gioven'tu Fascista, (It.) Fascistische Jeugd, het orgaan
der fase. jeugd in Italië.
giovi'ne Italia, (It.) het jonge Italië (naam van de partij,
die de eenheid van Italië beoogde en tot stand bracht).
gipsy, mv. gipsies, (dzjip'si) (Eng.) Heiden, zigeuner;
heks; (ook:) brunette. [biljetten, wissels enz.
giraal', o. papieren met lastgeving tot uitbetaling, als giro-

girandole
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girando'le, (Fr.) v. veelarmige luchter of kandelaar; vuur
vuurzon (bij vuurwerken).
-rad,
gire'ren, $ een wissel aan een ander overdragen; over-

schrijven (geld), overmaken.
girl, (Eng.) v. meisje.
gi'ro, o. $ omloop, geldsomloop; het overschrijven van do

ene op de andere rekening, het overdragen (endosseren van een wissel op een ander; vergaderplaats van
kooplieden tot afdoening van zaken.
girobank, v. $ overschrijvingsbank, waar geldsommen door
overboeking van den een op den ander worden overgedragen.
G i ron d i j n', m. aanhanger van de gematigde republikeinse
partij in de Fr. revolutie van 1789; zo genoemd omdat
verscheidenen van hen uit het departement der Gironde
afkomstig waren.
g i ro uet'te, (Fr.) V. windwijzer, weerhaan.
gis, v. j' sol kruis, g kruis.
gitaar', v. tokkelspeeltuig met 6 tot 10 snaren.
gita'na, V. 1 Zigeunerin; 2 f Zigeunerlied.
gita'nos, (Sp.) m. mv. Heidens, Zigeuners.
glu'sto, (It.) juist, gepast, overeenstemmend.
gla'ce, (Fr.) v. Ijs; bereid Ijs (als verfrissende lekkernij).
glaceren, blinkend maken, glanzen; met een laag suiker
bekleden (gebak of vruchten).
glacé-handschoenen, glacés', m. mv. geglansd leren handglaciaal', tot de ijstijd behorende. [schoenen.
glacia'tie, v. ijstijdperk.
glaciè're, (Fr.) v. ijskelder; ijsemmer.
glaciologie', v. leer v. h. Ijs.
glacis', (Fr.) o. V aarden gezichtsdekking met zeer flauwe
buitenhelling (meestal buiten fortgrachten gemaakt).
glagon', (Fr.) m. op een ijskegel gelijkende versiering.
gla'dakker, m. 1 oorspronkelijk bediendenpaard, knol;
kamponghond in Indié; 2 fielt, listige schurk, slimmerd.
gladiator, (Lat.) m.
zwaardvechter.
gladiolus, V. jt zwaardlelie.
gla'ga(h), v. . N.I. op suikerriet gelijkende hoge gras
pottenbakkersaarde.
[soort.-glaise,(Fr.)v
glamo'nius, v.ruit.
glandu'la, V. klier.
glanduleus', klierachtig, klierig.
gla'tik, (Mal.) m. rijstvogel.
glauberzout, o. het eerst door den Duitsen scheikundige
J. R. Glauber (t 1668) bereid zout, dat in vele minerale
glauco'ma, (Gr.) o. groene staar. [wateren voorkomt.
gla'xo, o. poeder van gedroogde melk.

m
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Glawlit, Hoofdbestuur voor de Litteratuur, dat officieel
het toezicht uitoefent op 't gedrukte woord i.d. U.S.S.R.
glaze'ren, glazu'ren, verglazen, met glazuur bedekken.
glazenier', m. brandschilder.
glazuur', o. verglaassel; glasstofbedekking.
Gleich'schaltung, (D.) V. het streven (der Nazi's, z. d. w.)
om in het gehele openbare leven slechts één politieke
overtuiging tot uiting te doen komen.
glen, (Schots) o. kloof, dal.
glet'scher, m. langzaam van een bergrug afschuivend
reusachtig ijsveld.
[te bepalen).
gieu'cometer, 7n. mostmeter (om het suikergehalte van wijn
gli'ma, (IJsli) een soort gordelworstelen, waarbij men den
tegenstander niet bij het lichaam of de ledematen vastgrijpt, maar bij daarvoor geconstrueerde gordels.
giim'mer, o. kiezelzure verbinding met leem en talksteen,
mica.
glissade, V. uitglijding (van de voet) ; afglijding van de
degenkling (bij schermen) ; sleep- of glijpas (bij het dansen, ook pas glissé geheeten).
giissan'do, glissica'to, (It.) j glijdend, zacht, met één
vinger zeer snel op de piano uitgevoerde passage.
globaal, over 't geheel genomen, ruw geschat, begroten derwijze.
globe, v. kogel, bol; kunstmatige aard- of hemelbol.
glo'be-trotter, (Eng.) m. wereldreiziger, Iemand die steeds
reizende is.
globuleus', kogelvormig, bolvormig.
globuline, v. een In verdunde zoutoplossing oplosbare ei
voorkomende in 't bloed, ir► eieren, melk en-witsof
plantenzaden.
glo'ria, (Lat.) v. 1 roem, heerlijkheid; stralenkrans; ,..., in
excel'sis De'o, eer zij God in den hoge; 2 niet verkleurende glanzige stof voor paraplu's enz.
glorie, v. zie gloria 1.
gloriet'te, (Fr.) v. zomerhuisje In een park.
glorieus', roemrijk, heerlijk; (ook :) grootsprekend.
glorificatie, V. verheerlijking.
glorifice'ren, verheerlijken.
glorio'le, (Fr.) V. stralenkrans; ijdele roem.
glorio'sae memo'riae, (Lat.) roemrijker gedachtenis.
giossa'rium, (Lat.) o. verklarende woordenlijst, lijst van
glossen.
gios'se, v. duister, verklaringbehoevend woord; uitlegging,
verklaring, kanttekening, inz. afkeurende, hekelende
aanmerking.
glosse'ren, aanmerkingen, inz. afkeurende, op iets maken.
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glossi'na palpa'lis, V. tsé-tsé, Afrikaanse vlieg, die de
slaapziekteparasiet overbrengt.
glossi'tis, V. T tongontsteking.
glossolalie', v. het spreken v. e. vreemde, niet bestaande,
z.g. tongentaal; I. d. Bijbel liet spreken der Apostelen
in tongen of vreemde talen op Pinksteren, ook: glottotalie'; zie ook xenoglossie'.
glot'tie, V. stemspleet.
glot'tiscedeem, v. zwelling van de stembanden.
gli ckauf', (D.) mijnwerkersheilwens, gelukkige boven
-komst.In
It alg.: goede reis, veel geluk.
glucose, V. druivensuiker, zetmeelsuiker.
glu'ten, (Fr.) o. lijm, kleefstof, plantenlijm.
glutine, (Fr.) ,v. beenderlijm.
glutineus', kleverig en lijmig.
gluton, o. fabrieksnaam voor een plakmiddel.
glyceri'ne, v. oliezoet; zoete olieachtige vloeistof.
glycirrhi'za, V. zoethout.
glycogeen', o. dierlijk zetmeel.
glyphiek', glyptiek', V. kunst om in steen te snijden.
glyphogr-aphie', v. kunst om koperplaten tot de betekening
en de galvanische afdruk voor te bereiden.
glyp'ten, m. mv. gesneden stenen.
[p 1 e i s t o e e e n.
glyptodon', m. reusachtig zoogdier gordeldier, uit het
glyptognosie', v. kennis van de gesneden stenen.
glyptotheek', v. verzameling van gesneden stenen; (ook in
't alg.) van beeldhouwwerk; kabinet of museum van
beeldhouwwerk.
G(t!n)men, (Amer.) lett. geweermannen, detectives v. h.
federale bureau v. onderzoek te Washington.
gneis, o. gelaagd gesteente, kristallijn, schilferig mengsel
van veldspaath, glimmer en kwarts.
gnoe, (Z.-A.) o. % osachtige antilope, hartebeest.
gnomen, m. mv. aard- of berggeesten; (ook :) leer-, zing n o'm i sc h, In spreuken vervat, spreukvormig. [spreuken.
gno'mon, (Gr.) in. zonnewijzer; astronomische wijzer;
richtsnoer.
gnoseologie', v. kennisleer.
gno'sis, (Gr.) V. (gewaande) openbaring; diepere mystieke
kennis van de christelijke leer.
gnostie'ken, m. mv. zich op gnostische wijsheid beroepende
dwepers uit de eerste christentijd.
gnostisch, van de gnosis.
gnostologie, V. alweterij.
go ahead', (Eng.) voorwaarts.
goal', (Eng.) v. sp. doel of doelpunt.
go'bang, (Ind.) m. twee- en een halve tentstuk.
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gobelin', o. Fr. wandtapijt met ingewerkte figuren.
God-dam, (Eng.) 1 God verdo(e)m'me; 2 Engelsman.
god iveau', (Fr.) m. pasteitje van gehakt vlees.
God save the King (Queen), (Eng.) God behoede den koning
(de koningin) : het Engelse volkslied.
Gods own country, (Am.) Gods eigen land, d.i. Amerika.
goe'boek, m. wachthuisje op Javaans rijstveld.
goe'dang, (Mal.) m. magazijn, pakhuis; provisiekamer.
gooet', m. geestenbezweerder, wichelaar.
Gool, (Hebr.) verlosser, d.i. Christus.
,

goe'la dja'wah, (Mal.) v. Jay. suiker (in bruine schijven).

goelasj', gouiasch', m. Hongaars vleesgerecht met Spaanse
peper gekruid.
klein schip van 50-100 ton, schoener.
goelet'te, (Fr.) V.
goe'ling, (Mal.) v. rolkussen, in Indië bij het slapen tussen de benen gelegd om ze koel te houden.
goe'n a-goe'na, (Mal.) v. liefde -, tovermiddel voor de stille
[kracht.
goe'nie, (Mal.) v. jute -vlas.
goe'noeng, (Mal.) m. berg.
hemelboom.
goenoen'gan, (Mal.)
goeri'ta, (Mal.) V. 1 sluitlaken (voor kraamvrouwen) ; 2 jg
goer'kha, m. zie gurkha. [inktvisch.
goe'roe, (Mal.) m. leraar, leermeester; leraar In de godsdienst of der Moslemse wet; bedrevene in de leer der
tovermiddelen.
goes'li, (Russ.) V. liggende harp.
goes'tie, (Jay.) m. heer, gebieder.
goes'ting, (V1.) V. lust, trek, zin.
goëtie', v. toverij door oproeping van boze geesten.
Gog en Magog, (Hebr.) gevaarlijke verwoestende vijand
(vorst en volk van Magog).
go'T, (mv. go'jim), (Hebr.) m. en v. niet-Jood (Heiden of
Christen) .
gokba'Jes, (Hebr.) V. I speelhuis.
Golden Gate, (Eng.) v. de Gouden Poort, zeestraat die San
Francisco verbindt met de Stille Oceaan.
gold tipped, met gouden mondstukje (sigaret).
go'lem, (Hebr.) eig. klomp; dom mens; In de Kabbalistische litteratuur een menselijke figuur door Kabbalisten met behulp van mystieke krachten uit een klomp
aarde gevormd.
golf, (Eng.) balspel in de open lucht en op afwisselend
terrein gespeeld, waarbij een bal met een stok (club)
achtereenvolgens in verschillende kuiltjes (holes) moet
worden geslagen; — links, terrein voor het golfspel
ingericht.
Golgotha, schedelplaats, gerechtsplaats bij Jeruzalem.
,
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Go'Iiath, m. reus, reusachtig mens.
go'Iok, (Mal.) in. kapmes.
Gomaria'nen, Gomaris'ten, m. mv. tegenstanders van de
Arminianen, Contra- remonstranten (17de eeuw).
gommeux', (Fr.) m. modeheer, fatje.

go'nagra, o. kniejicht.
gonarthri'tis, V. kniegewrichtsontsteking.
gon'del, v. vaartuig in Venetië, van bijzondere vorm en
door één of twee staande personen voortbewogen.
gondelier', m. gondelschipper.
gondolië'ra, (It.) v. f zang der gondeliers, gondelierslied,
gonfalonier', (Fr.) m. vaandeldrager, baanderheer.
gong, v. aan een koord hangend metalen bekken, waarop
met een stok geslagen wordt.
gongster, (Eng.) „stille" verkeerspolitie.
go'niometer, m. hoekmeter (werktuig).
goniometrie', V. hoekmeetkunst.
gonje, v. zie goenie.
gonorrhoea, gonorrhoe', v. druiper.
goo'chem, (Hebr.) ps slim, pienter, gewiekst.
good-by'e, (lsoed'baai, It zacht) (Eng.,) goedendag, adieu,
good'wiII', (Eng.) zaak met de klandisie. [vaarwel.
Goodwill'-day, (Eng.) gedenkdag (18 Mei) v. d. opening
V. d. Isle Haagse Vredesconferentie.
Gora Euzkadi askutata, (Bask.) leve het vrije Baskische
Vaderland, Baskische leus, verboden onder de monarchie.
Gordiaan'se knoop, m. onontwarbare knoop, hoogst ingewikkelde zaak, schijnbaar onoverwinnelijke zwarigheid.
gorge, (Fr.) v. keel, gorgel; bergpas; ~ de pigeon', weerschijnkleur als van een duivenhals.
Gorgo'nen, v. mv. (fabelleer) drie vrouwelijke monsters
met slangen als haar, ontzettende tanden en metalen klauwen, haar aanblik deed verstenen.
gorgo'nisch, monsterachtig; verstenend.
gorj, (Br. Ind.) gedroogde rundermest.
gorjki j, gorki, (Russ.) bitter.
[speciaal politieagent.
gorodovoj', (Russ.) m. stadswachter, stedelijk beambte,
gori I'la, m. grootste Afr. mensaap (zonder staart).
Gosizd-at, Rijksuitgeverij i. d. U.S.S.R.
gospodar', m. boer, klein landeigenaar in Polen.
gospodin', m. Heer (in 't Russisch bij 't aanspreken).
Go'tham, Amerikaanse naam voor New York.
Gotisch, de Goten eigen, hun behorende; ouderwets, oudduits; ,-..,e stijl, V. samenstel van stijlvormen, in de 1 Ie
eeuw in N. Frankrijk ontstaan en van daaruit verbreid
over de Kath. wereld, dat de Romaanse stijl verdrong
en op zijn beurt in de 15e en 16e eeuw voor de Renais-
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sauce moest wijken; een der kenmerken van deze stijl
is de spitsboog.
gouache, (Fr.) v. schilderen met waterverf, waarin een
weinig gom is opgelost.
goulard'-water, o. verkoelend en opdrogend loodwater.
goulasch', (Hong.) m. zie goelasj.
goum, (koem, k zacht) m. gewapende troep Arabieren van
eenzelfde stam onder een Fr. officier.
gourmand', (Fr.) m. gulzigaard, lekkerbek.
gourmet', (Fr.) m. fijnproever.
godt, (Fr.) m. smaak.
godté' of go0ter', (Fr.) o. vooravondeten, vesperbrood.
go0te'ren, proeven, smaken; mogen lijden; goedkeuren.
gout'te, (Fr.) V. droppel, beetje; jicht; - a ~, druppel bij
druppel; ~-de-lait, v. Inrichting tot verschaffing van
voedsel aan zuigelingen; - militaire, verouderde druiper.
gouvernan'te, (Fr.) V. landvoogdes; huisonderwijzeres (in
een gezin).
gouvernement', (Fr.) o. regering, gezamenlijke staatsbestuurders; (ook:) bureaux van een provinciaal bestuur;
gouvernementshuis, gebouw waarin dit zijn zittingen
houdt.
gouverner' c'est prévoir', (Fr.) regeren is vooruit zien.
gouverne'ren, regeren, besturen.
gouverneur', (Fr.) m. bestuurder van een provincie; commissaris van de Koningin; huisonderwijzer.
Gouverneur'-Generaal', m. algemeen landvoogd in Ned.[Indië.
gover'no, bericht, naricht, richtsnoer.
graal, m. de schotel, waarvan Jezus zich bij het H. Avondmaal zou bediend hebben en waarin het bloed van den
aan het kruis stervenden Christus zou zijn opgevangen.
gra'ce, (Fr.) v. genade; minzaamheid, bevalligheid, grade
(zie gratie); ~ à Dieu, God zij dank.
gra'celiJk, gracieus', bevallig, liefelijk, lief, minzaaam.
graciiiteit', v. slankheid.
gradatie, V. trapsgewijze opklimming of vooruitgang.
[water).
grada'tim, (Lat.) trapsgewijze, stap voor stap.
gradeer'huis, o. lekwerk, verdampingshuis (voor 't zout grade'ren, louteren, tot een hogere graad van deugde [lijkheid brengen.
grade'vole, (It.) zwierig.
gradua'ie, o. R.K. 1 onderdeel van de mis, gezongen tussen Gloria en Credo of wel na het Epistel ; 2 boek met
de vaste en wisselende misgezangen voor liet hele jaar.
gradua'tie, V. graadverdeling.
gradueel', trapsgewijze, graad -.
gradue'ren, 1 naar graden of trappen afdelen; 2 een
academische graad toedelen.
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gra'dus ad Parnas'sum, (Lat.) hulpboek bij het maken van

klassieke verzen. [Grieks spreken.

graecise'ren, zich van het Grieks taaleigen bedienen of
groecis'me, o. niet toelaatbare nabootsing van het Grieks
taaleigen of van een Griekse zegwijze in strijd met
de geest der eigen taal.
graecomanie', v. overdreven zucht voor al wat Grieks is.
grea'cus, (Lat.) m. wetenschappelijk kenner of beoefenaar
van het Grieks.
graffi'to of graffia'to, o. grijze waterverf-tekening op
muren (eerst zwart gemaakt dan met wit bestreken en de

tekening ingekrast).

graft, (Eng.) Amerik. woord voor door omkoperij of politieke intrigue verkregen winst of voordelen.
Gra'hambrood, o. kropbrood.
graisse'ren, met vet insmeren.
gram'calorie', v. hoeveelheid warmte noodig om één gram
water te verhitten van 0' tot 1 ° Celsius.
graminee'ën, V. mv. , grassen, grasplanten.
gramma, milligram.
grammas're, gramma'tica, v. spraakleer, spraakkunst.
grammaticaal', grammatisch, de spraakleer betreffende,
spraakkunstig.
[over eens.
grammatici cer'tant, (Lat.) de geleerden zijn het er niet
grammaticus, (Lat.) m. kenner of beoefenaar der spraakgrammatolatrie', v. letterknechterij.
[leer.
grammophoon', m. toestel, waardoor muziekstukken, voordrachten enz. worden vastgelegd en naar welgevallen
weer worden ten gehore gebracht.
gran, (Sp.) groot.
granaat', 1 m. gering rood edelgesteente; vrucht van de
granaatboom; 2 v. U met springstof gevuld hol projectie! (z. d. w.) van kanon.
gran'de, (Sp.) m. grote, hoogadellijke In Spanje.
gran'de dame, (Fr.) v. aanzienlijke dame.
gran'de nation', (Fr.) v. grote natie, het Franse volk.
grandeur'film, film, waarbij het principe der steroscopie
wordt toegepast; zie: reallifefilm en widefilm.
grandez'za, v. waardigheid van een Sp. grande; hooghartighe i d , trots.
grandi'florus, -a ,-um, (Lat.) t grootbloemig.

grandioos', groots.
grandio'so, (It.) f groots.
Gran'dison, m. deugdzame held (naar een roman van
Richardson.
grand merci', (Fr.) grote dank, wel verplicht.
grand mon'de, (Fr.) m. grote wereld.
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grand-prix', (Fr.) m. lett. grote prijs; belangrijke zeer
bezochte jaarlijkse voorjaarswedrennen te Parijs.
grand-seigneur', (Fr.) m. groot, trots heer; de sultan.
grand-teint', (Fr.) m. echte of blijvende kleuren (op lakens
enz.), in tegenstelling met petit-teint, onechte, niet
blijvende, licht verschietende kleuren.
gran'gers, (Am.) mv. treinen in Amerika, die hoofdzakelijk
graan vervoeren.
graniet', o. korrelsteen (zeer harde steensoort).
granito, (It.) m. kunststeen samengesteld uit stukjes
marmer en cement.
gra'niver, o. een soort geperst glas, gebruikt voor het
vervaardigen v. bloembakjes e. d.
granulatie, V. korrelig gezwelletje bij genezende wonden.
granuleer'-machi'ne, V. korrelmachine, werktuig ter vervaardiging van metaalkorrels.
granule'ren, korrelig maken, tot korrels doen uiteenvallen
door plotselinge afkoeling in koud water.
granuleus', korrelachtig; granuleuze oogontsteking, v.
oogziekte gepaard met granulaties op de oogleden.
grape-fruit, (kreep (roet, k: zacht) (Eng.) soort pompelmoes.
grape nuts, (Eng.) v. mv. „druivennoten", een geconcentreerd gummiachtig zeer zoet voedingspreparaat.
graphiek', gra'phica, v. schrijf-, teken-, schilderkunst;
(ook:) overzichtelijke voorstelling bv. van een treinenloop of van waterstanden, belastinginkomsten enz. door
graphiet', o. koolstof; potlooderts. [lijnen of tekens.
gra'phisch, schriftelijk, door schrijftekens of door figuren
voorgesteld, beschrijvend, tekenend.
graphologie', v. kunst om het karakter van een mens uit
zijn handschrift op te maken.
grapholoog', m. beoefenaar of kenner v. d. graphologie.
gra'phometer, m. instrument om bij het landmeten hoeken
graphospas'mus, m. schrijfkramp. [te meten.
graptolie'ten, m. mv. fossielen vroeger voor planten gehouden, tegenwoordig vrij algemeen in verband gebracht
met de hydrozoa.
grasse'ren, woeden, heersen (van ziekten) .
gra'ta no'vitas, (Lat.) nieuwheid bekoort.
gra'tia gra'tiam pa'rit, (Lat.) gunst baart gunst, d. 1. de
ene dienst is de andere waard.
gra'tias (ti'bi a'go)1 (Lat.) (ik zeg u) dank!, Ik dank U!
graticule'ren, overtraliën, met een netwerk overtrekken
(te copiëren tekening).
gratie, v. genade, ontheffing van straf; gunst; bevalligheid; in Z. Nederland: dankgebed na den eten; de 3
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Gratiën, de 3 bevalligheden (Agla'ja, Thali'a, Euphro'gratieus', (beter gracieus'), bevallig. [syne).
gratificatie, v. gunstgeschenk; girt; toelage; vergoeding.
gratifice'ren, genade schenken; vereren; vergoeden.
gra'tis, om niet, kosteloos.
gratuit', (Fr.) vrijwillig; gratuitement', (Fr.) om niet,
gratulant', m. gelukwenser. [kosteloos.
gratula'tie, V. gelukwens, heilwens.
Grau'wackersteen, m. (kiezel)zandsteen uit de buurt van
Keulen.
gravamen, o. (mv. grava'mina), bezwaar, zwarigheid.
gravan'tia, (Lat.) o. mv. verzwarende omstandigheden.
gra've, gravemen'te, (It.) 1 ernstig, plechtig.
graveel', o. blaassteen.
grave'ren, 1 door insnijding in metaal, hout of steen af
voorstellen, kunstig griffelen; 2 (ook wel:)-beldnof
graveur', m. plaatsnijder, zegelsnijder. [bezwaren.
gra'vida, (Lat.) v. zwangere vrouw.
gravidan, een verjongingsmiddel.
graviditeit', v. zwangerschap.
gravità', (It.) v. ernst, waardigheid.
gravita'tie, v. zwaartekracht.
graviteit', v. zwaarte; deftigheid; stijve plechtstatigheid,
aangenomen ernst(igheid).
gravite'ren, door zijn zwaarte neiging hebben om het
laagste punt te bereiken; een sterke neiging tot overhelling in zekere richting hebben. [steen; prent.
gravure, (Fr.) v. afdruk van een gegraveerde plaat of
gra'zia, (It.) v. bevalligheid, zwier.
grazio'so, graziosamen'te, (It.) f lieftallig, bevallig.
great attrac'tion, (kreet etraek'sjen; k: zacht), (Eng.) iets
dat de menigte in hoge mate aantrekt.
[Grieks.
grec, (Fr.) Grieks; à Ia grec'que, op Griekse wijze, op zijn
Greenaway hoed, m. hoed in de vorm zoals Kate Greenaway in haar kinderboeken ze tekende.
green'back, (Eng.) eig. groenrug; Amerik. bankbiljet.
Greenwichtijd, (krie'nidzf; Ic: zacht) m. tijd van Greenwich, 20 min, vroeger dan de Amsterdamse tijd.
greffe'ren, enten, griffelen.
gregale, (it.) Noordoostenwind (Malta).
Gregoriaan'se kalen'der, m. almanak, volgens de onder
paus Gregorius XIII ingevoerde verbeterde tijdrekening.
Gregoriaan'se zang, m. door Paus Gregorius den Groten
(590-604) opnieuw geregeld rituaalgezang der R.K.
Kerk, dat éénstemmig in vrije maat in de kerktoonaarden,
oorspronkelijk zonder begeleiding moest zijn, maar na
de 16de eeuw verbasterd is, tot het thans door Paus Pius
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X, in zijn oorspronkelijke zuiverheid hersteld, voor de
hele Kerk verplichtend gesteld is.
Gregoriaans' jaar, o. jaar, zoals het in zijn tijdduur onder
paus Gregorius XIII verbeterd en vastgesteld is (in onderscheiding van 't Juliaanse jaar).
grein, o. medicijngewicht = 0,65 gram. [de infanterie.
grenadier', m. X 1 handgranaatwerper; 2 keursoldaat van
grenadine, V. i vruchtendrank uit granaatappelsap; 2 gaas achtige, halfzijden stof.
grenele'ren, leder korrelig maken.
grès'buie, v. ijzeraarden buis.
grès'kei, v. Belgische kiezelzandsteenkei.
Gretna Green, plaats in Schotland, waarheen vroeger veel

trouwlustigen vluchtten om er zich te laten trouwen

door den vrederechter.
greyhound, (Eng.) windhond, witte, slanke, kortharige
hond met lange staart.
griblet'te, (Fr.) V. op de rooster gebraden varkenslapje.
gri'bus, V. 7i gemene achterbuurt, verdachte steeg; 2 gevangenis. [influenza.
griep, v. besmettelijke aandoening der ademhalingsorganen s
griffie, v. gerechtsschrijfkamer, bureau van een griffier;
ter ,.., depone'ren, op de lange baan schuiven.
griffier', m. gerechtsschrijver, secretaris van een college,
gerechtshof, parlement enz.
griffioen', m. grijpvogel, half adelaar half leeuw.
griffon', (Fr.) m. soort jachthond met lang en grof haar,
smousbaard.
griffonna'ge, (Fr.) V. gekrabbel, slecht kriebelschrift.
grilia'de, (Fr.) V. geroosterd (gebraad).
grilleren, (af)rasteren, van traliewerk voorzien; roosteren.
grill'-room, (Eng.) restaurant (voor geroosterd vlees).
grimas'sen, v. mv. lelijke gezichten, grijnzen, fratsen.
grime'ren (zich), (zich) een kop voor zijn rol maken door
middel van vals haarwerk, schmink, blanketsel enz.
grin'og, scheldnaam voor de N.- Amerikanen en in het algemeen voor vreemdelingen In Midden- en Zuid - Amerika.
gri'phen, m. mv. charaden, logogryphen (z. ald.) en dergelijke raadselspelen. [en wit.
grisail'Ie, (Fr.) v. grijs in grijs, grijze tekening met zwart
gris de in', (Fr.) van de kleur der vlasbloem, helderblauw.
griset'te, (Fr.) V. coquet naaistertje of leerlinge op een
grisou', (Fr.) o. mijngas, grauwvuur. [atelier in Parijs.
grisoumè'tre, (Fr.) m. luchtzulverheidsmeter in 't bijzonder
ingericht om de aanwezigheid van mijngas te onder
parelgrijs. [zoeken,-grispe'l,(F.)
gro'bak, m. Ind. vrachtkar.
22e dr.23
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gro'ber Un'fug, (D.) rn. verstoring der openbare orde.
Grobian', (D.) m. vlegel.
groeppe'ren, in een groep of groepen bijeenplaatsen.
Groe'siërs, m. mv. een in de Kaukasus wonende volks
[Jenever enz.) en suiker.-stam.
grog, (Eng.) rn. drank van water, rum (of brandewijn,
grog'gy, (E.) dronken, onvast op de benen.
grognard', (Fr.) m. knorrepot; grenadier van de garde van
Napoleon I; oudgediende.
grond, (Z.A.) m. gruis.
groom, (Eng.) m. livrei -, rijknechtje.
Groot-Kophta, m. de vermeende stichter V. d. Egyptische
vrijmetselarij, als wiens afgezant zich In de 18e eeuw
Cagliostro uitgaf.
Groot-Mo'kum, o. 3 Amsterdam.
gros, o. twaalf dozijn; grote hoop, menigte.
Gro'schen, (D.) m,. voormalige Duitse munt .. 1 / thaler;
thans Duits 10 pfennigstuk.
gros de Naples, (Fr.) o. zware zijden stof uit Napels.
gros de Tours', (Fr.) o. sterke zijden stof, die veel in de Fr.
stad Tours gemaakt wordt.
groseii'le, (Fr.) v. aalbes; aalbeskleurig.
gros'se, v. eerste afschrift van een vonnis of van een oor
-spronkelij
notarieel stuk inz. v. e. hypotheekacte.
grosse pièce, (Fr.) v. hoofdschotel (van het menu).
grosse'ren, een grosse maken; (ook :) vergroten; over[drijven.
grossier', grossist', rn. groothandelaar.
gros'so mo'do, (It.) ten ruwste, ongeveer; grof gestoten
of gesneden (op recepten afgekort gr. m.).

grotesk', wonderlijk, bespottelijk, dwaas.
grotes'ken, v. mv. vreemdsoortig beeldwerk van onwaar
gedrochtelijke of wonderlijke mensen- en-schljnke,
dierengestalten, met loof en bloemwerk schijnbaar regelloos verbonden.
groundloop, (Eng.)
grondzwaai, onbeheerste gierbeweging v. e. vliegtuig bij het rijden over de grond.
groupa'gedienst, m. verzending van goederen op geregelde
tijden naar een bepaalde plaats door een expediteur, die
genoeg goederen ontvangt om een of meer wagons te
grouse, (Eng.) Schots sneeuwhoen.
[vullen.
Grüne -Wellen -System, (D.) = flexible progressive system (z. a.).
gruyè're, (Fr.) m. Zwitserse kaas (met gaten).
gua'no, (ook hua'no), v. vogelmest afkomstig van de vogel
eilanden, inz. aan de kust van Peru; (ook:)-zwermnop
vleermuizen- en vissenmest uit Z.- Amerika en de Bahaguardia civil, (Sp.) burgerwacht. [ma's.
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Guelfen, zie Welfen.
guéridon', (Fr.) m. knaap, tafeltje op één poot.
gueril'Ia, (Sp.) v. ongeregelde bendenoorlog.
guerille'ro, (Sp.) ni. partijganger in de guerilla- oorlog.
guer're a mort', (Fr.) v. oorlog tot de dood.
guerre à outran'ce, (Fr.) v. oorlog tot het uiterste.
guet-apens', (Fr.) v. hinderlaag, arglistige overval.
guette'ren, bespieden, loeren op.
gueu'le, ® keel, d. 1. rood.
guichet', (Fr.) m. loket, deurraampje.
gui'de, (Fr.) m. gids, wegwijzer; V onderofficier of kor
poraal op de vleugel van een troep bij 't exerceren;
$ persoon, die op de effectenbeurs de koersen opneemt;
~s, m. rnv. keurcavalerie in België.
guidon', (Fr.) m. f zie cus'tos.
[Rome (1935).
Guido'nia, naam v. d. nieuwe luchtvaartstad, 30 km v.
guildhall, (hild'hoal), (Eng.) raadhuis in Londen.
guilloché', (Fr.) o. verstering met dooreengevlochten lijnen.
guilloche'ren, met dooreengevlochten lijnen versieren.
guilloti'ne, (Fr.) v. 1 valbijl (onthoofdingswerktuig; 2
vaststelling van de data, waarop over bepaalde gedeelten v.e. wetsontwerp gestemd moet worden.
guillotine'ren, onthoofden door de valbijl.
gui'nea, (Eng.) guin'Je, v. Eng., denkbeeldige goudmunt
= 21 shillings (zie ald.).
guipure, (Fr.) v. verheven borduurwerk; bestikking van
een tekening met goud- en zilverdraad.
guirlande, (Fr.) V. bloemkrans, bloemslinger.
Gulaschkano'ne, (D.) U S keukenwagen.
Gulek Boghaz, de enge poort, Turkse naam voor de pas
Pylae Ci]iciae in de Taunus.
gum'mi, o. slijmhars, gom; — elas'ticum, elastieke gom,
gomelastiek; — g ut'tae, guttegom, geelhars.
gunnery-spotter, (Eng.) X vuurleidingsvliegtuig, vliegtuig dat dienst doet tot het leiden v. h. artillerievuur.
gun'powdor, (Eng.) buskruit; ook: korrelthee.
Gur'kensalat, (D.) m. en v. komkommersalade.
gurkha, m. inwoner v. Nepal.
gusla, v. Servisch (Montenegrijns) snaarinstrument.
gusl'ar, m. Servisch (Montenegrijns) heldenzanger.
gusta'tie, V. het proeven, smaken.
gusto'so, con gus'to, (It.) f smaakvol.
gus'tus, (Lat.) m. smaak.
[drop holt de steen uit.
gut'ta, (Lat.) v. druppel; — ca'vat la'pidem, de gestadige
guttaper'cha, V. zie getah-pertJa.
gutturaal', tot de keel behorende; —, m. = gutturale
letter, V. keelletter.
,

-
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Gy'ges (ring van), middel om zich onzichtbaar te maken,
al zijn wensen vervuld te zien.
gymkhana, V. wedren of wedstrijd met grappig bedachte

hindernissen of belemmeringen.
gymnasiaal', van het (een) gymnasium.
gymnasiast', m. leerling van een gymnasium.
gymna'sium, o. Latijnse school ter voorbereiding tot de
gymnast', m. beoefenaar der gymnastiek. [universiteit.
gymnastiek', V. lichaamsoefeningen.
gymnastisch, de gymnastiek betreffend; lichaams- of
krachtoefenend.
gymnastise'ren, lichaamsoefeningen doen.
gymnopo'den, m. mv. barrevoeters (monniken).
gymnosophist', m. Ind. wijsgeer, die nagenoeg naakt ging
en zich alle genoegens ontzegde.
gymnosper'men, V. mv. & naaktzadigen.
gynaece'um, (Lat.) o. m vrouwenvertrek.
gynoecis'me, o. vrouwelijk gedrag, verwijfdheid.
gynoecocratie', V. vrouwenregering, - heerschappij.
gynaecologie', v. leer der vrouwenziekten.
gynaecoloog', m. specialist in vrouwenziekten, vrouwenarts.
gynaecomaan', m. vrouwengek.
gyra'tie, v. het draaien; draaiziekte.
gyromantie', V. waarzeggerij uit getrokken cirkels.
gyropla'ne, V. molenvliegtuig.
gyroscoop', m. vliegwiel, dat als een tol werkt en dient
om wankelbare voorwerpen in evenwicht te houden.
gyrostaat', m. toestel om stampen van een schip tegen te
gaan. Een zwaar vliegwiel, dat 1600 maal per minuut om
een vertikale as onder in het schip ronddraait.
gyrovaag', m. landloper; bedelmoiinik.
gy'rus, (Lat.) m. kring, bocht; hersenwinding.

H. A. L. = Holland

Amerika Lijn.

H. A. P. A. G. = zie Hapag.
H. A. S. 0. = Haags Arbeiders Symphonic Orkest.
H. C. — 1 hono'ris cau'sa, (Lat.) eershalve; 2 hoofd-

commissaris.

H. D. 0. = Hilversumse Draadloze Omroep.
h. e. = hoc eat, (Lat.) dat is.
hg = hectogram.
H. G. S. _ Hervormd Gereformeerde Staatspartij.
H. H. = Hare Hoogheid.
HH. MM. = Hunne Majesteiten.

H. I. K.
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H. I. K. = Hollands Indische Kweekschool.
H. 1. R. O. = Humanitaire en Idealistische Radio Omroep,
uitgaande v. d. Verenigingen v. Dierenbescherming,

opvoeding, vredesactie, theosofie, vegetarisme, rechten
der vrouw, geheelonthouding, ziekenverpleging, staatspensionering e. a.
H. 1. S. = Hollands Indische School.

H. J. = Hitler Jugend, (D.) Hitlerjeugd.
H. K. 1. _ Hollandsche Kunstzijde Industrie (Breda).
H. K. T. = zie Hakatisten.
hl = hectoliter.
h. 1. = hoc loco, (Lat.) op deze plaats.
H. L. Q. C. = ho'ra loco'que consue'to, (Lat.) op de ge
tijd en plaats.
-wone
H. L. S. E. = hoc lo'co eepul'tus eat, (Lat.) op deze plaats
H. M. = Hare Majesteit. [is begraven.
hm = hectometer.
H. O. A. L. — Holland- Oost-Azië lIJn, stoomvaartlijn.
H. O. L. F. U. = Hollandsche Filmuniversiteit.
H. P. = horse power, (Eng.) paardekracht.
H. 8. = 1 Heilige Schrift; 2 handschrift.
H. S. V. = Haagse Studenten Vereniging.
h. t. — hoc tempore, (Lat.) op het ogenblik, nu.
H. V. A. = Handelsvereniging Amsterdam.
haarstráu'bend, (D.) verschrikkelijk, ontzettend.
ha'beas-corpus-ac'te, v. Eng, wet van 1679, volgens welke
een in hechtenis genomen persoon binnen 24 uren voor
zijn bevoegden rechter moet staan (nu ook in andere

staten ingevoerd).

[zichzelf wijten.

ha'beat si'bl, (Lat.) hij behoude het voor zich, moge het
hs'beas ti'bi, (Lat.) heb of behoud het voor u, wijt het
[dige, die bekent.
uzelf.
habe'mus confiten'tem re'um, (Lat.) wij hebben een schulha'bent su'a fata libel'li, (Lat.) (ook) de boeken hebben
[hun lotgevallen.
habiel', bekwaam, handig, vaardig.
hablJt', o. kleding, inz. geestelijk gewaad.

habiliteit', V. bekwaamheid, handigheid, vaardigheid.
habita'bel, bewoonbaar.
habitat, (Lat.) v. plaats waar plant of dier van nature
[thuis hoort.
habita'tie, V. woning; woonrecht.
habite'reen, bewonen; zich , zich geschikt, bekwaam
maken; van zijn bevoegdheid doen blijken.
habitué', (Fr.) m. vaste klant, vast bezoeker, stamgast.
habitueel', tot gewoonte geworden, telkens terugkerende;
gewoon; gemeenzaam.
habitus, (Lat.) m. uiterlijke gedaante; lichaamsaard; gedrag; kleding; 1 voorkomen van een plant of boom.

habub
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habub, (Soedan) zandstorm.
habutai, (Jap.) een op rips gelijkende zware, doch soepele
zijden stof.
hachee', (Fr.) V. & o. fijngemaakt vlees met uien en saus
hachis', V. & o. gehakt vlees, gehakt. [toebereid.

HachsJarah', (Hebr.) opleiding ook in Nederl.) voor toekomstige land-, tuinbouw- en veeteeltbeoefenaars in
Palestina.
haciën'da, (Sp.) v. hoeve, landgoed met veeteelt (in Mexico).
haciënda'do, (Sp.) m. bewoner V. e. hacienda.
haciënde'ro, (Sp.) m. pachter.
[tot eer.
hac i'tur ad as'tra, (Lat.) zo gaat men naar de sterren d.i.
hack'ney, (Eng.) karrepaard; (ook :) klein soort koetspaard,
dat zeer kittig draaft.
Ha'des, (Gr.) m. 1 de god der onderwereld, Pluto; 2 onderwereld, dodenrijk. [heilige stad Mekka.
hadj, (Ar.) V. pelgrimstocht van den Mahomedaan naar zijn
hadji, (Mal.) m. Mahomedaan, die een pelgrimstocht naar
Mekka gedaan heeft, Mekkaganger.
hadrosau'rus, m. voorwereldlijke eendenbekhagedis.
haec est re'rum humana'rum condi'tio, (Lat.) dit is 's we[genoegen deze dingen herinneren.
relds loop.
haec o'Iim meminis'se juva'bit, (Lat.) wij zullen ons met
haemar'thros, m. bloeduitstorting in een gewricht.
haemete'mesis, v. bloedbraken.
haematogeen', o. bloedvorming bevorderend middel.
haematologie', V. bloedleer.
haemato'sis, v. verandering van het maagsap in bloed.
haematozo'án, (Gr.) o. microscopisch klein eencellig slijm
levende in bloedlichaampjes van mensen en-diertj,
dieren. Het haematozoön der malaria wordt door de
muskiet in het bloed gebracht.
haematurie', v. bloedurineren.
haemoglobiaemie', v. gebrek aan rode bloedlichaampjes.
haemoglobi'ne, v. rode bloedkleurstof.
haemophylie', v, T bloederziekte.
haemorrhag i e', v. bloeding.
haemorrhoï'den, V. mv. aambeien.
haemosta'tica, haemostyp'tica, o. mv. bloedstelpende midhae-, zie verder he-.
[delen.
Haff, (D.) o. door smalle landtongvorming ingesloten deel
v. d. zee aan de mond v. e. rivier. [gen.
hagiograaf', hagioloog', m. levensbeschrijver van de heili
heilige schriften, inz. de Psalmen,-hagior'p,mv.
Spreuken Salomo's, het boek Job enz.

hagiographie', hagiologie', v. beschrijving, levensbeschrijving van de heiligen, heiligenleer.
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hagiolatrie', V. verering van de heiligen.
haiduk', m. zie heiduk.

ha'ie, (Fr.) v. haag; X dubbele rij soldaten.
ha'ik, (Ar.) m. stuk wollen goed met strepen van twee of
drie kleuren door de Arabieren In de woestijn als opper
gedragen.
-kled
Naja el HeJat, (Arab.) slangensteen, gebruikt tegen schorpioen- en slangenbeten.
Hakatisten (H. K. T.) m. mv. naam door de Polen gegeven
aan de Deutsche Ostmarkverein, vereniging tot versterking van het Duitse element in Polen.
Ha'kenkreuz, o. (D.) haakkruis; fj, symbool der nationalistische, antisemietische partij in Duitsland; Ha'kenkreuzier, m. lid der Hakenkreuzpartij.
Hak'ka, (Chin.) m. immigrant: Chinees uit de provincie
Canton in Zuid -China, afstammend van uit het Noorden

binnengekomen landgenoten.
hakkebord, zie cembalo.
hala'li, halla'li, Jachtkreet; ook: fanfare op de jachthoren.
hai'cyon, (Lat.) m. 1 ijsvogel.
halcyo'nisch, gelukkig en rustig (na welbesteed leven).
hal'fa, V. , Noordafrikaanse naam van een variëteit van
het espartogras (dient voor papierfabricage).
haif'back, (haaf'bek) (Eng.) m. sp. middenspeler bij het
half'cast, (Eng.) m. kleurling. [voetbal.
half'-time, (haaf'- taaim) (Eng.) sp. rust.
hal'je travai'Je, hals over kop.
hall, (Eng.) v. 1 voorhuis, vestibule; 2 hal, grote zaal.
hal'le, v. overdekte marktplaats, hal; (somtijds:) zaal.
hal'lel, (Hebr.) v. lofzang.
Mailel u'Jah ! looft den Heer! geloofd zij God! ~hoed,
grote schuithoed der vrouwelijke soldaten v. h. Leger
Halloween, (Am.) herfstfeest op 31 October.
[des Heils.
Hall'státter perio'de, V. de voorhistorische ijzertijd in
Middel- Europa en de Alpen van Bosnië tot Oost-Frankrijk.
halluelna'tie, v. zinsbegoocheling; geestverschijning.
hallucineren, begoochelen.
halma, o. een soort damspel.
halo', V. lichtkring om zon of maan; kring (om tepel).
halochemie', v. scheikunde der zouten.
haloge'nen, o. mv. zoutvormers, elementen van de chloorgroep, die zich met metalen verbinden tot zouten.
halolo'gisch, zoutkundig.
[stof te bepalen.
ha'lometer, m. werktuig om het zoutgehalte van een vloei haloscoop', m. door Beauvais uitgedacht toestel om de haloverschijnselen, bijzonnen enz. waar te nemen; ook:
instrument om het zoutgehalte v. water te bepalen.

halotechniek
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halotechniek', v. kunst van de zoutbereiding; toepassing
van de kracht der zouten.
hal'ter, m. hefgewicht bestaande uit twee loden (ijzeren)
bollen door een staaf verbonden.

halve'ren, in tweeën delen, middendoor delen.

hamachromie', v. kunst om met verschillende kleuren tegelijk te drukken.
hamadrya'de, v. boomnimf.
hamartologie', v. leer der zonde.
[se volken.
Hamie'ten, m. mv. verzamelnaam voor een aantal Afrikaan'
hamma'da, V. grintwoestijn.
Hammond, naam v. e. in Amerika uitgevonden electrische
bridgetafel, speciaal bedoeld voor het automatisch wassen en verdelen der kaarten; ook naam v. e. schrijf
-machine.
ham'ster, (D.) m. 2 . op de rat gelijkend knaagdier met
wangzakken, dat zich in onderaardse gangen grote
graanvoorraden bijeensleept.
hamsteraar, m. hamsterende of voorraden inslaande persoon.
[dat gebrek dreigt.
ham'steren, voorraad van levensmiddelen inslaan in tijden,
han'dicap, (Eng.) m. wedren met voorgift of waarbij door
gewichten de kansen van de paarden gelijk gemaakt
worden, voorgift.

han'dicappen, terugzetten, belemmeren, dwarsbomen.
han'die, (Eng.) m. hendel; hefboom, kruk.
hands off, (Eng.) blijf eraf, laat af!
hands up, (Eng.) handen omhoog (als teken van overgave).
hangar', (Fr.) m. loods, inz. loods zonder zijwanden, voor
vliegtuigen enz.
Han'nibal ante portas, (Lat.) eig. Hannibal is voor de
poorten (van Rome), 't gevaar is allerdreigendst.
hanoem, (Turks) v. vrouw v. stand.
Hansa, Han'ze, v. handelsverbond van de steden, die zich
sedert 1241 aan Hamburg, Bremen en Lubeck aansloten,
en daarom Hanzesteden genoemd werden.
han'som of han'som cab, (Eng.) V. tweewielig huurrijtuig
te Londen met den koetsier achterop.
han'toe, (Mal.) goede of boze geest.
hanyf, afgescheidene v. d. oude Arab. godsdienst, die tot
ééngodendom overhelde en als voorloper v. Mohamed beschouwd wordt.
Hanzea'tisch, tot de Hanze belioorend.
Han'zebeker, m. grote beker of berkemeier, die in eens
geledigd moest worden.

Ha'pag, (D.) v. Hamburg- Amerika Paket Aktien-Gesellschaft, de Hamburg-Amerikalijn.

happelourde
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happelour'de, (Fr.) v. vals edelgesteente met bedrieglijk
mooi voorkomen; fig. wat of wie een fraai voorkomen
heeft, maar niet veel waard is.
happy ending, (Eng.) gelukkige afloop.
hap'tische misleiding, v. misleiding van 't gevoel of van
den tastzin.
hara-ki'ri, (Jap.) m. zelfmoord door zich de buik open te
harange'ren, redevoeren, plechtig toespreken. [snijden.
haras', (Fr.) m. paardenstoeterij.
haarasse'ren,
vermoeien, afmatten; afjagen.
harcele'ren, plagen, tergen; X liet een vijand lastig maken
door gedurig aanvallen.
[liteit.
harce'ren, zie arceren.
hardies'se, (Fr.) v. stoutheid, koenheid; driestheid, brutahardware, (haad'weer) (Eng.) kleine Ijzerwaren.
ha'rem, m. vrouwenverblijf bij de Mohammedanen, inz. dat
van de vrouwen van den Sultan.
harga, (Mal.) prijs; .. berapa?, wat kost dat?
hari-besar', (Mal.) betaaldag.
harï-ki'ri, zie hara-kiri.
harkal, (Hindostan) rouwdag in Br. Indië, waarbij het

zakenleven om politieke redenen geheel stilstaat.

Harlequina'de, V. klucht, waarin Harlekijn de hoofdrol
speelt, pots.
harmat'tan, m. stikwind, zeer verderfelijke hete wind, inz.
aan de Westafrikaanse kust.
harmo'nica, V. welluidendheidsleer; door Franklin uitgevonden speeltuig, uit glasklokken op een rol bestaande;
bekend muziekinstrument, waarbij de ene hand de
toetsen bespeelt, terwijl de andere de blaasbalg in beweging houdt.
harmo'nicatrein, m. trein met voor- en achter ineenlopen
rijtuigen met zijgang.
-devstibul
harmonie', v. overeenstemming, samenklank, klankineenvan
neiging,
smelting; eensgezindheid, overeenstemming
enz.; goede verstandhouding; muziekgezelschap met
houten en koperen blaasinstrumenten.
harmon i ë'ren, harmon i se'ren, samenstemmen, eendrachtig
leven, goed met elkaar overweg kunnen.
harmonieus', welluidend, samenklinkend, - stemmend; in

alle delen evenmatig overeenstemmend.
harmonisch, samenklinkend; overeenstemmend, een
i u m, o. soort kamerorgel. [drachtig.-harmo'n
harnachement', (Fr.) o. paardetuig.
har'pagon, (Fr.) har'pax, (Lat.) m. gierigaard, vrek.
harpeg'gio, o. zie arpeggio.
harpij', V. heks, feeks, helleveeg.

harpist
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harpist', m. j' harp(be)speler.
Harpo'crates, m. god van de stilzwijgendheid.
harpoen', m. werpspies met weerhaken voor de walvis
[vangst.-ha'rie,
(Eng.) hond voor de lange jacht.
hartai, (Br. Ind.) staking; algemene rustdag.
hasapi, tweesnarig tokkelinstrument v. d. Batakkers, in
quint gestemd.
hasard', (Fr.) o. zie hazard.
has'jisch, o. bedwelmend middel uit Ind. hennep bereid.
Hatikwah', (Hebr.) „de hoop", het Zionistisch volkslied.
ha'ti-sje'rif, hatsje'rif, m. kabinetsorder van den voorm.
Turksen keizer, die onmiddellijk moest volbracht wor-

den. [(Sardinië).

haunedda, soort fluit, bestaande uit drie rieten pijpjes
haun'ted hou'se, (Eng.) spookhuis.
Hausfrauenfunk, (D.) radiopraatje voor de huisvrouw.
haus'se, (Fr.) V. rijzing der fondsen; à la ~, op rijzing der

effecten (speculeren).
haussier', (Fr.) m. speculant op rijzing der effecten.
hautain', (Fr.) hoogmoedig, uit de hoogte.
haut-dessus', (Fr.) m. f hoge sopraan.
haute finan'ce, (Fr.) V. de grote financiers, bankiers enz.
haute fréquen'ce, (Fr.) V. g hoge wisselstroom.
haute lis'se, (Fr.) verticale schering (bij gobelins).
haute nouveauté', (Fr.) v. nieuwste modenieuwigheid.
haute saison', (Fr.) V. het drukste gedeelte van de badtijd
of van het hotelbezoek.
[matiging, trots.
haute-tai i'le, (Fr.) V. f hoge tenor.
hauteur', (Fr.) v. hoogte; hoogheid, voornaamheid; aan haute volée', (Fr.) v. de hoogste standen.
Naut goat', (Fr.) m. sterke smaak; fijne adellijke smaak.
haut reliëf', (Fr.) o. hoog verheven beeldwerk.
Havas', telegraphisch nieuwsbureau in Parijs.
have, (Eng.) en have-not- staten, respectievelijk: staten,
die in het bezit zijn v. koloniën en grondstoffen, en
staten, die daarvan geheel of voor het grootste deel
verstoken zijn.
havelock, (haev'tok) (Eng.) m. soort kraagmantel naar den
haverij', V. zeeschade. [Eng. generaal Havelock.
hazard', o. toeval, kans; waagstuk.
hazarde'ren, wagen, op het spel zetten.
[beslist.
hazardeus', hachelijk, gewaagd, gevaarlijk.
hazard'spel, o. kans- of waagspel, waarbij alleen het geluk
hear! (hier) (Eng.) (hoort) bravo!
heat, (biet) (Eng.) loop (in een wedstrijd).
heavy weight, (hev'vi weet) (Eng.) m. bokser of jockey
van zwaar gewicht.

hebdoinadair
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hebdomadal r', wekelijks verschijnend (bv. nieuwsblad).
He'be, (Gr.) v. godin van de jeugd; schenkster (ier goden.
hebete'ren, geestelijk stomp maken, af -, verstompen.
Hebra'ïca, (Lat.) o. mv. Hebreeuwse geschriften of boeken.
hebr'a'ïcus, m. kenner of beoefenaar v. d. Hebreeuwse taal.
hebraïse'r en, Hebreeuws studeren.
[wijze.
hebraïs'me, o. Hebreeuws taaleigen of Hebreeuwse zegsHe'cate, (Gr.) v. godin der onderwereld, tovergodin.
hecatom'be, V. offerande van 100 dieren; (ook:) (grote)
slachting.
Heok'elphon, o. f modern door Heckel gebouwd laag
hecta're, V. 10000 m 2 , bunder. [blaasinstrument.
hec'tisch, teringachtig.
hectograaf', v. toestel om schrifturen te vermenigvuldigen.
hectografe'r en, een geschreven stuk met de hectograaf
vermenigvuldigen.
hectogram', m. 100 gram, ons.
hectoliter, m. 100 liter, mud.
hectometer, in. 100 meter.
heo'tostère, V. 100 kubieke meter.
hedad', (Hebr.) vrolijke uitroep, hoezee!
hedonis'me, o. levensleer dat genot het hoogste goed is.
hed'schra, he'gira, v. aanvang van de Mohammedaanse
jaartelling (15 Juli 622). (Mohammed's uitwijking naar
[Medina).
hegemonie', V. opperheerschappij.
hei'bel, (Hebr.) m. pi drukte, leven, herrie, ruzie.
helduk', m. lichtgewapend infanterist in Hongarije; lijf
-trawn,
dienaar in Hong. dracht.
Heil'pendel, (D.) o. s i d e r 1 s e h e slinger, die de Zwitsersche zenuwarts Dr. Karl Graeter zijn patiënten laat
hanteren boven enige figuren van concentrische cirkels
en twee loodrecht elkaar snijdende middellijnen. Bij de
snijpunten staan woorden, die in welke volgorde ook
gelezen, een s u g g e s t i e v e formule vormen, die
beterschap beloofd.
Heimat, (D.) v. vaderland.
Hei m'dal, m. machtig god van de Noorse volken, die de
hemel bewaakt; lichtgod, die de hele wereld bespiedt.
helm'wee, ziekelijk verlangen naar huis of geboorteland.
Heim'wehr, (D.) v. de burgerwacht in voormalig Oostenrijk.
Heine-Iviedin, V. (ziekte van), kinderverlamming, zie poli
-omyelits.
heitje, (van Hebr. heit, vijf) o. pi 5 stuiver, kwartje.
helici'tisch, schroefvormig.
Helicon, (Gr.) m. Muzenberg, woonplaats van de zang
[vliegmachine, schroefvliegtuig.-godine.
hbllcoptè're, (Fr.) v. loodrecht opstijgende draagschroef-

,
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he'likon, v. groot koperen blaasinstrument dat om het
lichaam gehangen op de schouder rustende gedragen
heliocen'triech, met de zon als middelpunt. [wordt.
heliochromie' = photochromie', z. d. w.
heliograaf', v. werktuig tot photographische opname van
de zon; X seingever door flikkeringen van zonnestralen
met behulp van een draaibare spiegel. [typie, z.d.w.
heliographic', v. beschrijving van de zon; (ook:) = photoheliogravu're, v. vermenigvuldiging van platen door lichtdruk; het lichtdrukbeeld zelve = photogravure, z. d. w.
heliolatrie', v. zon- aanbidding, zonnedienst.
Helios, (Gr.) m. de zonnegod.
helioscoop', m. zonnekijker, zonneglas.
heliostaat', m. werktuig, dat de zonnestralen zo terugkaat st, dat zij door de draaiing van de zon niet van richheliotherapie', V. zonnekuur. [ting veranderen.
he'liothermometer, m. zonnewarmtemeter.
heliotroop', m. & welriekende paarse bloem. [het licht.
heliotropis'me, o. groei van de planten in de richting van
Helios, (Gr.) m. de zonnegod.
he'li um, (Lat.) o. zeer ijl gas, bestanddeel van de lucht
(0.0001 %), is van alle gassen het moeilijkst vloeibaar te
maken.
he'lix, helica, (Lat.) v. schroef; slakkelijn, spiraal; windas.
Hel'Ias, o. het oude Griekenland.
helle'borue (Lat.) m.
nieskruid.
Hellenen, m. mv. Grieke
n, bewoners van Hellas.
Hellenis'me, o. geest van het volk van het oude Hellas,
Griekse geest en karakter met zijn voorliefde voor wat
edel, schoon en krachtig is in woord en daad.
Hellenist', m. 1 kenner van de Oud-Gr. taal; 2 voorstander,
partijganger van de Grieken.
hel'ler, v. voormalige Oostenrijkse munt ter waarde van
± 0.5 cent, thans nog in Tsjecho-Slovakije.
Hel'lespont, Hellespont', m. zeeëngte van de Dardanellen,
tussen Europees Turkije en Azië.
heimin'then, v. mv. ingewandswormen.
helminthi'asis, v. worrriziekte.
helmin'thica, o. mv. wormafdrijvende middelen.
helo'sis, v. het scheelzien.
helo'ten, m. mv. Spartaanse slaven.
Helve'tië, o. Zwitserland.
Helve'tisch, Zwitsers.
Hema = Hol!. Eenheidsprijzenmaatschappij.
hematiet', m. ijzersteen.
hematophobie', v. bloedvrees, angst om bloed te zien.
hemeralopie', v. nachtblindheid.
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hemerotheek', V. bibliotheek van dagbladen en uitgaven
van de dag, vlugschriften, publicaties enz.
he'mi-, (Gr.) half-.
hemianaesthesie', V. gevoelloosheid van één lichaamshelft.
hemipare'se, v. eenzijdige, onvolkomen verlamming.
hemiplegie', v. eenzijdige verlamming.
hemisfeer', v. halve bol, halfrond van aarde of hemel.
hemisti'che, V. helft van een alexandrijnse versregel.
hemitro'pisch, half gekeerd.
hemopathie', V. bloedziekte.
hemorrhoï'den, v. mv. aambeien.
hemota'chometer, m. polsmeter.
hen'd iad ys, V. sti jifiguur, waarbij een samengesteld begrip
aangeduid wordt door twee zelfst. naamwoorden, waarvan er een de betekenis van een bijv. naamw. heeft.
hen'na, V. , Oosterse plant, welker wortel een oranje
-gelkurnid
oplevert voor nagels enz.
henné', V. zie henna; ook: haarbleekmiddel.
henotheïs'me, o. geloof aan een god, die boven alle andere
goden staat, overgangsvorm van polytheisme tot monotheisme. [van Frankrijk.
Henria'de, (Fr.) V. Voltaire's heldendicht op Hendrik IV
Henri'cus, naam die de cadetten aan de K. M. A. geven.
Henri-qua'tre, (Fr.) m. kort sikje of puntbaardje aan de
kin.
[feesten.
heortologie', v. R.S. kennis of leerboek der kerkelijke
heortolo'gium, o. R.K. kalender der kerkelijke feesten.
hepa'tica, o. mv. middelen tegen leverziekten.
hepa'ticus, m. galbuis; ook: leverlijder.
hepatitis, v. leverontsteking.
[vuur, zie V ulcan us.
Hephaestus, (Lat.) m. zoon van Zeus en Hera, god van het
heptachord', o. f toonsafstand van 7 trappen.
hepta'meron, (Gr.) m. vertellingen op 7 achtereenvolgende
hepta'meter, m. vers van 7 voeten.
[dagen verhaald.
heptarchie', v. regering van 7 mannen.
He'racles, (Gr.) m. zie Hercules.
[beschouwt.
Heracliet', m. iemand, die het leven van de treurige zijde
heraldicus, m. ® wapenkundige.
heraldiek', V. ® wapenkunde, geslachtswapenleer.
heraut', m. wapenbode, uitroeper.
[melen.
herbarise'ren of herboéise'ren, kruiden zoeken en verzaherbarist', herba'rius, m. kruiden- of plantenkenner;
kruidenzoeker, kruidenhandelaar.
[planten.
herba'rium, o. kruidenboek; verzameling van gedroogde
herbivoren, mv. plantetende dieren, planteneters.
herbor ;st', rn. zie herbarist.

Her'cules, m. Oud-Gr. held; zeer sterke man; zuilen van
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—, twee bergen aan weerszijden van de straat van
Gibraltar.
Herculisch, reusachtig groot van kracht en moed; (ook:)
uiterst moeilijk, zwaar (van een taak).
herd'book, (Eng.) o. rundveestamboek.
hereditair', erfelijk; ~e belasting, V. erfelijke aanleg voor
lichamelijke of geestelijke afwijkingen.
herediteit', v. erfelijkheid; erfdeel, erfrecht.
heremiet', m. kluizenaar.
heres, (Lat.) m. erfgenaam.
heresiarch', m. aartsketter.
heresie', V. ketterij, afwijking van de (R.K.) kerkleer.
here'ditas Ja'cens, (Lat). m nog niet aanvaarde nalaten schap.
schap.
heredita'tis peti'tio, (Lat.) v. n opvordering der nalatenbroeheilige
Her'mandad, v. broederschap; de heilige —,
derschap, inquisitie-gerecht in Spanje; thans schertsend
voor politie.
hermaphrodiet', m. tweeslachtig wezen; g bloem mei
meeldraad en stampertje.
hermaphroditis'me, o. dubbelslachtigheid.
hermelijn', o. grote wezel, 's winters sneeuwwit alleen
de staartpunt zwart. Leeft in Europa en Azië.
hermeneutiek', V. uitlegkunde, inz. van de bijbel.
Her'mus, (Gr.) m. god van de handel, Mercurius.
herme'tisch, luchtdicht; .tee kunst = aschemie.
hermita'ge, zie erem'itage.
Hermita'ge, v. fijne wijn van de RhOne.
her'nia, v. breuk, darmbreuk.
Hern'hutter, m. Moravische broeder.
[van de Oudheid.
herniotomie', V. breukoperatie.
heroën, m. mv. (van heros), halfgoden, vergode helden
heroT'den, V. mv. heroïsche verzen In brlefstijlvorm.
heroiek', heldhaftig, helden -; — middel, o. paardenmiddel.
heroï'ne, V. 1 halfgodin, heldin; 2 een verdovingsmiddel.
heroisch, heldhaftig; ~e poëzie, V. heldendicht.
heroTs'me, o. heldenmoed, heldhaftigheid.
he'ros, (Gr.) m. halfgod, held.
herostra'tisch, roemzuchtig.
her'pea, v. blaasjesuitslag; — zos'ter, gordelroos.
herpetologie', v. natuurbeschrijving van de kruipende dieren, of in 't alg. van de kraakbeendieren; ook: leer van
de dauw- en ringwormen, die de herpes veroorzaken.
herse, (Fr.) hers, toneellicht, bovenlicht.
Her'tha, v. godin v. d. aarde, onze moederaarde, in de
Oud-Germaanse godenleer.
hervor'ragend, (D.) uitstekend (boven anderen).
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hesita'tie, v. aarzeling, weifeling, het dralen.
Hesperï'den, v. mv. fabelachtige bekoorlijke meisjes, in
wier, in het Westen gelegen, tuin gouden appelen
groeiden.
Hespe'rië, o. het westelijke land (Spanje, Italië).
hesper or'nis, voorwereldlijke vleugelloze watervogel.
Hes'perus, m. avondster; avond; avondstreek, het westen.
hesychast', m. rustzoekende; Oosters monnik uit de middeleeuwen.
hetae'ra, hetai're, v. boeleerster, oud-Gr. publieke vrouw;
in sommige opzichten te vergelijken met de koninklijke
maitressen uit later tijd.
hetaerie', v. politieke verbintenis van de nieuw-Grieken
tegen de Turken.
heterarchie', V. vreemdenheerschappij.
heterocli'tisch, onregelmatig gevormd, van de regel arwijkend.
heterodox', niet volgens de leer, onrechtzinnig, ketters.
heterogeen', ongelijksoortig.
heteroge'nesis, V. voortteling zonder ouders.
heterograaf', m. invoerder van nieuwigheden in de aan
schrijfwijze.
-genomsplif
heteromorph', van verschillende gedaante (v. kristallen).
heteronomie', V. het onderworpen zijn aan vreemde wetten.
heteroplastiek', v. het overbrengen van organen van een
zeker individu op een andersoortig.
heterorexie', V. onnatuurlijke eetlust bv. bij zwangere
vrouwen.
heterosugges'tie, v. door een ander bijgebrachte suggestie.
heterozygoot', rasonzuiver.
het'man, m. aanvoerder van een kozakkenbende.
Het'ze, (D.) V. hardnekkige vervolging, jacht.
het'zen, (D.) opstoken, aanzetten; vervolgen.
heure'ka! (Gr.) ik het het gevonden! de zwarigheid is opheuristiek', v. uitvindingskunst. [gelost.
heuristische methode, v. leerwijze, die den leerling aanspoort om zelf de leerstellingen te vinden.
hevea, v. tropische rubberboom.
hexachord', o. f toonsafstand van 6 trappen.
hexaë'der, m. regelmatig zesvlak.
hexagonaal', zeshoekig.
hexagoon', m. zeshoek.
hexa'meter, m. zesvoetig vers.
hexo'de, V. radiolamp met 6 eleetroden.
hiaat', o. hiatus, (Lat.) m. wanklank door 't opeenstoten
van 2 klinkers voortgebracht; gaping, gebrek aan saHiber'nia, (Lat.) o. Ierland. [menhang.
,
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hibiscus, tropische sierheester = kembang' spa'toe.
hibri'disch, zie hybridisch.
hic et nunc, (Lat.) hier en op dit ogenblik, bij deze ge[tegenheid.
bie et ubi'que, (Lat.) hier en overal.

bio hae'ret aqua, (Lat.) hier stokt het water (van het

wateruurwerk) ; hier begint de moeilijkheid.
bie Inde, (Lat.) van alle kanten, aan weerszijden.
bie ja'cet, (Lat.) hier ligt (begraven).
bio ja'cet ie'pus, (Lat.) hier ligt de haas, U. i. hier zit de
knoop, de moeilijkheid.
bic Rho'dus hic aai'ta, (Lat.) hier is Rhodus, spring (dans)
hier, m. a. w. hier is gelegenheid om de waarheid uwer
verhalen op staande voet te bewijzen.
hidai'go, m. adellijke van lagere rang in Spanje.
hidro'tisch, zweetdrijvend.
hiep, F schertsende verkorting van hypochonder.
hiërarch', m. aanhanger van de priesterheerschappij; aartspriester (in de Gr. kerk).
hiërarchie', V. priesterheerschappij; rangorde van de elkaar ondergeschikte geestelijke machten; (ook:) rangopvolging van ambtenaren of militairen. [orde.
hiërar'chisch, volgens rangorde, volgens de weg der ranghiëra'tisch, priesterlijk; ~ schrift, o. priesterschrift van
de oude Egyptenaren. [vorm.
hiërocratie', V. priesterheerschappij; kerkelijke regeringshiéroglie'fen, of hiërogiy'phen, v. mv. beeldschrift bij de
oude Egyptenaren; (ook in 't alg.:) onontcijferbaar
hiërogiy'phisch, zinnebeeldig; onontcijferbaar. [schrift.
high, (hal) (Eng.) hoog; ,,, Church, (tsjeutsj) Anglicaanse
of episcopaalse staatskerk; ,,.,land, (laend) hoogland, inz.
het Scliiotse;
life, (laif) voorname, grote wereld;

~ ball, (Am.) whisky-soda.
hiker, (hai'ke) (Eng.) trekker, Wandervogel (D.).
hilariteit', V. _ vrolijkheid, lachlust, gelach.
Hildebrandis'me, o. het pauselijke stelsel van de priester fleerschappij sedert Gregorius VII (Hildebrand).
hinc il'lae ia'crimae, (Lat.) (eig.: vandaar die tranen), daar
zit de knoop, daar wringt de schoen!
Hin'doe, na. bewoner van Engels -Indië (dat oorspronkelijk Hind heette), die den Hindoe - godsdienst aanhangt.
Hindoels'me, o. godsdienstleer der Hindoes, voortgekomen
uit het Brahmanisme.
Hin'dostan, o. Voor-Indië tussen de Himalayabergen en
de Vindhya ketens.
Hindosta'ni, o. taal der Hindoes in Voor - Indië.
hint, (Eng.) m. wenk; een gentle ~, een zachte wenk.
Hin'terland, (D.) o. achterland (van een kuststreek).
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hipppia'den, v. mv. standbeelden van vrouwen te paard.
hippiarch', m. paardentemmer; stalmeester.
hippique, (Fr.) hippisch, met paarden in verband staande,
paarden -.
[kruidenwijn.
hippocras, m. met kruiderijen en suiker gemengde wijn,
hippocra'tici, m. mv. geneesheren, die den beroemden
Gr. arts H i p.po'crates tot voorbeeld nemen.
hippocratisch gezicht, o. gelaat van een stervende.
Hippocre'ne, v. hengstebron, dichterbron (op de Helicon).
hippodroom', o. renbaan; groot paardenspel.
hippogryph', m. het gevleugelde paard van de dichters.
hippolo'gisch, paardenkundig.
hippoloog', m. paardenkenner.
hippopo'tamus, (Lat.) m. rivierpaard, nijlpaard.
hiraga'na, o. Jap. lettergrepenschrift.
hiru'do, (Lat.) m. bloedzuiger.
Hispa'nia, (Lat.) v. en o. Spanje.
hispanis'me, o. zegswijze eigen aan het Spaans, maar
in strijd met de eigen taal. [federatie in Palestina.
Histadroeth, (Hebr.) naam v. d. Zionistische arbeiders
-histodrme',
V. scheepvaartkunst, zeilkunst.
histogenie', v. regelmatige ontwikkeling van de weefsels
van het lichaam.
histoi're batail'Ie, (Fr.) V. geschiedschrijving, die slechts
de oorlogen en de daarmede samenhangende gebeurtenis-

sen beschouwt.
histologie', (Fr.) V. kennis v. d. bouw der weefsels v.
planten en dieren.
histo'ria mor'bi, (Lat.) V. ziektegeschiedenis.
historicus, (Lat.) m. geschiedkundige, - schrijver; leraar
in de geschiedenis.
historie, V. geschiedenis, gebeurtenis.
historiograaf', m. geschiedschrijver.
historisch, geschiedkundig, naar de geschiedenis.
histrion', (Gr.) m. toneelspeler.
Hoa Kiau', (Chin.) m. Chinese kolonist.
hob'by (- horse), (Eng.) (eig. hobbelpaard), stokpaardje.
hobo, (Amerik.) m. zwerver, die c l a n d e s t i e n v. d.
trein gebruik maakt.
ho'bo, V. f houten blaasinstrument van enigszins neuzige
klank, wordt met een dubbel riet aangeblazen; zie oboe.
hoboïst', m. j 1 hobospeler; 2 in Duitsland: milit. muzihoc a'ge, (Lat.) denk aan hetgeen gij doet.
[kant.
hoc an'no. (Lat.) in dit ]aar.
hoc e'rat in vo'tis, (Lat.) dat was een van mijn wensen.
hoc est, (Lat.) dat is.
hoe ge'nus om'ne, (Lat.) al dat slag van mensen.
22e dr.24

hoc habet

370

Homerisch

hoc ha'bet, (Lat.) die heeft hij beet, die is raak.
hochgezogene Kehrkurve, (D.) = lmmelmann-turn.
Hoch'kon j un ktur, (D.) V. toestand van grote bloei en
bedrijvigheid

in handel en nijverheid.

(Eng.) o. openluchtspel, dat met een bal en een
krom slaghout gespeeld wordt en enigszins op het lolhoc lo'co, (Lat.) in deze plaats. [spel gelijkt.
hoc men'se, (Lat.) in deze maand.
hoc opus, hic labor est, (Lat.) daar zit de knoop, de
moeilijkheid.
[het.
ho'cus po'cus, v. goochelarij, oogmisleiding.
hoc vo'lo, sic ju'beo, (Lat). dat is mijn wil, zoo beveel Ik
hode'gesis, hodegetiek', V. wegwijzing bij het stelselmatig
studeren. [geboren.
ho'die Christus na'tus est, (Lat.) op deze dag is Christus
ho'die mi'hi, cras ti'bi, (Lat.) heden ik (aan mij), morgen
hodograaf', v. snelheidskromme. [gij (aan u).
ho'dometer, m. wegmeter, passenteller.
hoe'ma, (Soendan.) rijstveld, dat niet geterrasseerd en dus
niet bevloeid wordt.
hogs'head, (Eng.) okshoofd.
holarc'tische regio, diergeographisch rijk, verdeeld in de
palaearctische en nearctische subregio (z. die woorden).
Hol'da, v. godin van het huwelijk bij de oude Germanen.
holding company, (Eng.) maatschappij die door 't bezit
der aandelen van verschillende ondernemingen van gelijksoortige aard een controle op de handelingen dier
ondernemingen kan uitoefenen.
Hol'fu, V. Hollandse Filmuniversiteit.
ho'iiday, (Eng.) feestdag, vrije dag.
H J lowaypi lien, soort universeel geneesmiddel, genoemd
naar den fabrikant.
holm, o. klein eiland; waard; heuvel; scheepswerf.
holocaus'tum, o. brandoffer.
hologra'phisch, eigenhandig geschreven.
hologra'phum, o. eigenhandig geschreven oorkonde, inz.
testament.
holosideriet', m. meteoorsteen, geheel bestaande uit ijzer,
met nikkel verbonden, dadelijk smeedbaar.
holothu'riën, V. mv. orde der stekelhuidige straaldieren,
zeekomkommers.
Holyrol'iers, (Am.) godsdienstige secte, die haar zetel
heeft in Windsor (Ontario).
[land.
hom'bre, o. omberspel.
home, (Eng.) o. huis, woning; (gezellig) tehuis; (geboorte) Homeri'den, m. mv. navolgers van Homerus.
Homerisch, van of als bij Homerus; ~ gelach, o. davehockey,
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rende schaterlach; een ,,,e strijd, 7n. een grootse strijd
als in de gedichten van Homerus beschreven.
[land).
Home Rule, (hoowrn' roei) (Eng.) zelfbestuur (voor Ier
voorstander van zelfregering in Ierland.-homeru'l,.
ho'mespun, (Eng.) in huis gesponnen langharige stof.
home-team, (Eng.) sp. thuisclub, eigen elftal.
homileet', m. kanselredenaar; leraar in kerkelijke wel
homiletiek', v. predikkunst, kanselwelsprekendheid.
homilie', v. kanselvoordracht; bijbeloefening.

-sprekndhi.

homma'ge, (Fr.) v. hulde, eerbiedsbetuiging.
homme d'affai'res, (Fr.) m. zaakwaarnemer, zaakgelastigde.
homme d'esprit', (Fr.) in. geestig man.
homceopaath', m. voorstander van de homceopathie' of
homo^opa'thische geneeswijze, bestaande in 't aanwenden
in zeer kleine hoeveelheid van zodanige middelen tegen
een kwaal, welke bij een gezond mens juist die kwaal
verwekken zouden (vgl. allopathie).
homceoplastiek', V. het overbrengen van organen van het
ene individu op een ander van dezelfde soort.
homogeen', gelijksoortig, van enerlei natuur, in ieder deel
van dezelfde gesteldheid of vermenging; - ministerie,
o. kabinet, waarvan alle leden dezelfde beginselen zijn
[toegedaan.
homogeniteit', V. gelijksoortigheid.
ho'mo ho'mini lupus, (Lat.) de ene mens is een wolf voor
anderen.
den
Homo Javan'thropus Soloën'sis, naam v. h. mensentype,
levend voor ± 100.000 jaar, waarvan 5 fossiele schedels gevonden werden in Ngawi i. d. Solovallei (1932).
homologatie', v. gerechtelijke bekrachtiging van een stuk;
gerechtelijke toestemming of volmacht tot voltrekking
[tigen.
v. e. handeling.
homologe'ren, rechtsgeldig, van kracht maken, bekrachhomoloog', overeenstemmend, gelijkluidend (in zin).
homoniem', gelijknamig; gelijkluidend (in klank).
homonie'men, o. mv. gelijkluidende woorden van verschillende betekenis.
homo no'vus, (Lat.) m. nieuw man, pas geadelde, pas tot
een staatsambt bevorderde enz.
homophonie', V. , samenklank, waarbij een stem de hoofdmelodie heeft en de andere ter begeleiding dienen.
homophoon', gelijkklinkend, van dezelfde toonhoogte.

homo propo'nit, eed De'us dispo'nit, (Lat.) de mens wikt,
God beschikt. [slacht behept.
homosexueel', met verliefde neigingen tot het eigen geho'mo sum, huma'ni nihil a me alle'num pu'to, (Lat.) Ik
ben een mens, niets menselijks acht ik mij vreemd.
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homothe'tisch, gelijkvormig gelegen, zo noemt men twee
gelijkv. figuren, wanneer van die figuren de overeen komstige lijnen bovendien evenwijdig zijn en de ver
overeenkomstige punten door één-bindgsljeva
punt (het gelijkvormigheidspunt)

gaan.

ho'mo uni'us li'bri, (Lat.) een man van één boek, d. i. die

zich aan één schrijver houdt.
homozygoot', raszuiver.
homozygoten, V. mv. kiemcellen gevormd (,00r de verbinding van twee bestanddelen van dezelfde soort.
homunculus, (Lat.) ira. mensje, langs scheikundige weg
verkregen mens (in Goethes Faust).
Hones'tum peti'mus us'que, (Lat.) wij streven naar het
edele, spreuk v. h. A.S.C.
honeymoon, (Eng.) wittebroodsweken.
hong'kong, (Chin.) v. (djin)riksja, wagentje door een koelie
getrokken.
honkbal = o. het Amerikaanse baseball, een door 18 à 20,
in twee partijen verdeelde, spelers gespeeld balspel.
honnet', eerlijk; welvoeglijk; welwillend.
honneur', (Fr.) v. eer; ~ aux dames, alle eer aan de dames,
de vrouwen nummer één; de ~s waarnemen, de behoorlijke eer bewijzen (bv. aan gasten).
honneur'dagen, zie respijtdagen.
honni' soit qui mal y pen'se, schande over hem, die er
kwaad van denkt (devies van de orde van de Kousen honora'bei, eervol; eerbaar; deftig. [band.
honorair', de titel van een ambt, zonder de bezoldiging
hebbende; ,,, lid, o. erelid.
honorarium, (Lat.) o. (ere)loon, bezoldiging; betaling aan
schrijvers, advokaten, geneesheren enz. voor hun dien [een plaats.
sten.
honorato'riën, m. mv. de voornamen of aanzienlijken van
honore'ren, eren; erkennen (v. handtekening) ; het loon
geven; betalen, voldoen; voor bewezen diensten of werk
betalen; een wissel „, hem aannemen en op de vervaltijd betalen. [deren de zeden.
hono'res m u'tant mo'res, (Lat.) hoge ereambten veranhono'ris cau'sa, (Lat.) eershalve.
ho'nos alit artes, (Lat.) de eer voedt de kunsten.
[deugd.
ho'nos ha'bet o'nus, (Lat.) eer heeft last.
ho'nos prae'mium virtu'tis, (Lat.) eer is het loon van de
honourable, (on'noreebl) (Eng.) eervol; weledelgeboren;
ook = honorair.
honteus', beschaamd, verlegen, schaamachtig; schandelijk.
hon'ved, m. Hongaars landweerman.
hooligan, (Eng.) straatschender, apache.
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hoplotheek', v. wapenkamer.
ho'ra, (Lat.) v. uur: ,...J est, het Is tlJd; net uur Is verstrsken; ~ ru'it, de tljd vervl1egt.
ho'Me, (Lat.) mv. R.K. zans- en biduren In kloosters.
horde'olum, o. ger~tekorrel (oogztekte).
Horeb, B. de berg, waar Mozes openbaringen ontvtng,
Horecaf, bond van werkgevers in het notet-, restauranten carebedrtjr.
Ho'ren, v. 'i1"V. tljdgodlnnen, uurgeleldsters.
ho'rizon, ho'rizont, rn. geztchtsetnder : kim; lig. begrl:D.
horizontaal', waterpas.
Iverstandsbevatttng,
horloger', 'In. uurwerkmaker,
horlogerie', v. handel in klokken, horlogemakertj.
hor'mat, (Ind.) v. eerbetoon van mtndere aan meerdere.
hormo'nen, o. mv. door lichaamsklieren (als bv. de schlldkIter, de bljnteren) inwendig atgeschetden storren, die
prikkelend of remmend werken op de runcne van een of
ander orgaan.
Hornenieten, godsntensttge secte in Canada.
[dans.
horn'pipe, (Eng.) v. hocrnpljp : horlepljp, oude matrozenhomussen, Zwttsers volksspel, waarbij een klelne houten
scntjr met een veerkrachtige stok van + 3 In wordt
weggeslagen en door de tegenpartij met een btadvormtg
houten voorwerp aan een + 1 m lange steel moet worden opgevangen.
rv. uurwerken.
horologie', V. kunst v, h. meten v. d. tijd en v. h. makcn
ncroscoop, m. uuraanwtjzer of tarot van de das- en nachtlengten: planeetlezer, lotvoorspeller; (ook :) de VOOfspelling zelve,
horres'co r'e'ferens, (Lat.) ik tjs biJ net vertellen.
horreur', (Fr.) v. arschuw, argrtjzen : gruwel,
horri'bel, arscnuwenjk, ijselijk, vresel1jk.
horri'bile dlc'tu, (Lat.) verschrikkel1jk om te zeggen.
hor'ror va'cul, (Lat.) arscnuw van net ledtge, vermtldtng
van ledlg'e rulmte in de natuur,
tstentngem.
hors concours', (Fr.) butten mededtngmg (op tentoonhers-d'oeuvre, (Fr.) v. en o. bijwerk (dat nlet tot de oorspronkeltjke aanleg behoort); Iets overtolligs, ontneerlijks; (ook:) koude voorgerechten (voor de soep).
hor'se guard, (Eng.) IlJfwacht te paard.
hor'seman, (Eng.) m. rutter.
hor'se-power, (Eng.) paardekracht.
Horst-Wessellied, o. lied v. d. N a z is, gezongen tel' verheerlijking v. d. door communisten vermoorden NazI
horta'tie, v. vermanmg.
[Horst Wessel.
horticultuur' J V. tutnnouw, tutnterskunst.
hort.ologie', u, tutnkunde,

hortoloog
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[tuin.
hortoloog', ni. tuinkundige.
hortula'nus, m. tuinverzorger, opzichter v. e. planten hor'tus, (Lat.) m. tuin; — bota'nicus, kruidtuin; — sic'cus,
droge tuin d. 1. verzameling van gedroogde planten.
hosan'nah ! hosian'nah !, (lett.: help toch) geef toch heil!

thos'pes, (Lat.) m. gast; gastheer, waard (ook van para

-sietn).

hospes hos'tis, (Lat.) elke vreemdeling Is een vijand.
hospita, (Lat.) v. huisjuffrouw, kamerverhuurster.
hospitaliteit', V. gastvrijheid, herbergzaamheid.
hospitant', m. Iemand, die als gast in een bepaalde kring
is opgenomen of toegelaten; bijwoner van een les; toehoorder op een school voor enkele lessen.
hospiteren, enkele lessen als toehoorder bijwonen.
hospi'tium, (Lat.) o. herberg, inz. klein klooster of ordeshuis, ter herberging van doorreizenden, (ook) : ziekenhuis.
[Wallachije.
hospodar', m. heer, titel van de vorsten in Moldavië en
hostie, V. R.K. ouwelvormig misbrood.
hostiel', vijandig.
hostiliteit', V. vijandelijkheid.
hostinec, (Tsecho-Slow.) herberg.
hotel', (Fr.) o. groot herenhuis; groot logement; ,- de
viI'le, stadhuis; ~ Dieu', ziekenhuis; r-- garni', gerneubelde woning.
h8teiier', (Fr.) m. hotelhouder, waard.
hbteiiè're, (Fr.) V. hotelhoudster, waardin.
hot-jazz, (Am.) jazzmuziek (z. a.), waarbij niet de feite
melodie hoofdzaak is, doch het rhythme, steunend-lijke
op en vermengd met improvisatorisch aandoende klanhound, (Eng.) jachthond voor de vossenjacht. [ken.
Houo-Fouo, (Thibet) m. de levende Boeddha.
hou'ri, v. eeuwig jonge en schone maagd in Mohammed's
paradijs; lig , hoogst bekoorlijk meisje, verrukkelijk
schone vrouw.
house-boat, (hauws'boowt) (Eng.) v. woonschuit.
House of Com'mons, (Eng.) Huis v. d. Gemeenten, LagerHou'se of Lords (peers), (Eng.) Hogerhuis.
[buis.
hous'se, (Fr.) V. dekkleed (v. paarden) ;overtrek (meubelen).
houwitser, m. X kort kanon, bestemd om met sterk gebogen kogelbanen doelen dicht achter dekkingen en de
dekkingen zelf te treffen.
Ho'va, m. inboorling van Madagaskar.
howler, (Eng.) stommiteit, flater.
hrossagaukur, lett. paardvogel, watervogel op IJsland, die
een geluid geeft dat a. h. hinniken v. e. paard doet
denken.
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Hromada, Wit- Russische boerenorganisatie In ]Polen.
Hsiano, (Chin.) liefdevolle eerbied voor de ouders.
hua'no, V. vogelmest, zie guano.
[rijk.
Hugeno'ten, m. mv. naam van de Protestanten In Frankhuissier', (Fr.) m. deurwaarder; (ook :) bode bij een staats hu'Jus an'ni, (Lat.) van dit jaar.
[college.
hu'Jus loci, (Lat.) van deze plaats; niet ~, hier niet van
pas, niet ter zake dienende.
hu'Jus men'sis, (Lat.) van deze maand.
hula, nationale dans op de Hawaïeilanden.

humaan', menselijk, menslievend, goedwillig.
humanio'ra, o. mv. voorafgaande studiën, de schone kun
wetenschappen, die de mens tot mens vormen;-sten
inz. de klassieke talen en literatuur.
humanise'ren, menselijk maken, veredelen.
humanisme, o. wetenschappelijke richting van de Renaissance, waarbij de studie van de klassieken de grondslag
is van alle beschaving.
humanist', m. voorstander van het humanisme; schoolgeleerde, taalgeleerde.
humanistisch, van het humanisme of van de humaniora.
humanitair', in 't belang der mensheid, voor menslievende
doeleinden, menslievend.
humaniteit', v. mensdom; menslievendheid, minzaamheid.
hum'bug, (Eng.) m. bluf, pocherij ; boerenbedrog.
[lijken).
humecte'ren, bevochtigen.
humeraal', humera'le, V. R.K. schouderdoek (van geestehumeur', (Fr.) o. gemoedsstemming, luirn.
humiditeit', V. vochtigheid, nattigheid.
humiiiant', (Fr.) vernederend.
humilia'tie, v. vernedering.
humiiië'ren, vernederen, verootmoedigen.
humiliteit', v. vernedering; ootmoed, nederigheid.
humor, rya vocht, sap; luim; luim met ernst gemengd.
humorale pathologie', V. ziekteleer, volgens welke de oorzaken van alle ziekten In de 1ichaamsvochten moeten
gezocht worden.
humoreske, V. luimig geschreven vertelling of muziekstuk.
humorist', m. luimig schertsend schrijver.
humoristisch, luimig, vol humor, geestig schertsend.
hu'mus, (Lat.) m. mestaarde, teelaarde.
hun'dred, (Eng.) honderd; -..weight, centenaar = 50,8 kilo.
hunger-marchers, (Am.) Amerikaanse oud - strijders (u.
d. wereldoorlog), die gezamenlijk naar Washington trokken (1932) om de aandacht te vestigen op hun noodtoestand; ook: bonus-marchers.
hun'ter, (Eng.) m. jager; (ook:) Eng. jachtpaard.

hurdle-race
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hur'die-race, (Eng.) v. wedren, waarbij over heggen of
borden gesprongen moet worden, hordenren.
Hurra'patriot, (D.) m.. persoon, die zijn vaderlandsliefde
slechts door uiterlijkheden te kennen geeft.
husky, (Eng.) poolhond uit N. Canada.
Hussiet', m. aanhanger van den Boheemsen godsdienstleraar Johannes Huss, in 1415 als ketter verbrand.
hyacint', 1 m,. geelrode edelsteen; 2 v. , bekend bolgewas met schone, welriekende bloemen.
Hya'den, v. mv. regensterren; beek- of vijvernimfen.
hyalien', glasachtig.
hyaiiet', m. glassteen.
hyalotypie', V. glasdruk.
hyalurgie', hyaiur'gica, V. glasmakerskunst.
hybridisch, van tweeërlei afkomst als bv. een muilezel.
Hyde Park, (haald' paal) (Eng.) o. wandelpark te Londen.
hy'dra, (Gr.) V. veelhoofdig monster; zoetwaterpoliep.
hydraat', o. verbinding v. e. zuur met water (in de schei
-kunde).
hydraemie', V. abnormaal vermeerderd watergehalte van
het bloed.
hydrargy'rum, o. kwikzilver.
hydrar'thon, v. gewrichtswaterzucht.
hydrau'Iica, v. leer van de beweging en de druk van de
vloeistoffen : waterleidingskunst.
hydrau'Iisch, de hydraulica benuttend, daarop betrekkelijk.
hydri'asis, v. genezing door water.
hydriatiek', v. watergeneeskunde.
hydrobiologie', v. biologie der in het water levende orgahydrocardie', V. hartwaterzucht. [nismen.
hydroce'Ie, v. waterbreuk.
hydrocentrale, v. waterkrachtcentrale.
hydroce'phalus, 'm.. waterhoofd.
hydrodyn a'mica, V. bewegingsleer v. d. vloeistoffen.
hydroge'nium, o. waterstof.
hydrogii'der, (Eng.) m. gliivliegboot.
hydrograaf', m. kenner en beschrijver v. d. wateren.
hydrographie', v. beschrijving van zeeën, rivieren e. a.
wateren naar lengte, breedte enz.
hydrogra'phische kaart, V. zeekaart.
hydro'ieum, o. anti-bevriezingsmiddel voor natte meters.
hydrologie', V. waterleer (in scheikundig opzicht).
hydroiy'se, V. chemische ontleding der voedingsstoffen
door het opnemen van de elementen van het water.
hydromantie', v. voorspelling uit een spiegelend waterhydromei', o. waterhoning, mede.
[oppervlak.
hydrometer, ra. watermeter, vochtweger.

,

,
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hydrometrie', V. watermeting, wetenschap v. d. bepaling
v. d. zwaarte, v. d. druk v. 't water.
hydrona'Ii um, o. legering v. alluminium en magnesium,
licht en lasbaar. [z.g. knalgas.
hydro-oxygeen', o. vermenging van waterstof en zuurstof
hydropathie', V. watergeneeskunde.
hydrophiel', gemakkelijk vocht opzuigend.
hydrophobia', V. watervrees, hondsdolheid.
hydrophoon', m. scheepsmelder, onder de waterspiegel

aangebrachte telefoon.

hydro'picus, (Gr.) m. waterzuchtige.
hydropaan', m.. watervliegtuig.
hydro- pneumatisch, door water en lucht

gedreven.
(Gr.) hydropsie', V. waterzucht.
hydroscoop', ure. wateruurwerk.
hydrostatica, v. leer van het evenwicht van de vloeistoffen,
hydrotechniek', V. waterbouwkunst.
hy'dro- telefoon', V. telefoon, die het telefoneren met gezonken duikboten mogelijk maakt.
hydrotherapie', V. watergeneeskunde.
hydrotho'rax, m. borstwaterzucht.
hydro'tisch, zweetdrijvend.
verscheurend viervoetig dier, dat
hyena, (Port.) v.
's nachts op aasroof uitgaat In troepen; het Is even laf
als vraatzuchtig en is bekend als een gravenschender.
hye'tometer, m. regenmeter.
Hyge'a, Hygie'a, (Gr.) v. godin van de gezondheid.
hygië'ne, v. gezondheidsleer.
hygiënisch, overeenkomstig de gezondheidsleer.
hygrograaf', m. zelfwerkend toestel dat de vochtigheidsgraad der lucht aantekent.
hygrologie', v. leer van de vochtigheid van de lucht.
hygro'ma, o. watergezwel.
hygrometer, hygroscoop', m. werktuig ter waarneming
van de vochtigheid van de lucht.
hygrosco'pisch, vocht uit de lucht aantrekkend.
hylomantie', V. (v. hyle, stof) = psychometrie.
Hy'men, Hymenae'us, m. huwelijksgod; het huwelijk.
hy'men, o. maagdevlies.
hymenee'ën, o. mv. bruiloftsliederen; bruiloftsfeesten.
hymenoptera, o. mv. vliesvleugelige Insecten.
Hymet'tus, m. een berg In Attica (Griekenland) bekend door
zijn honing, zijn bloemen en zijn marmer.
hymne, V. lofzang, feestlied.
hypal'Iage, (Gr.) V. woordverwisseling.
hyper-, (Gr.) (in samenst.) over-, overdreven.
hyperaemie', V. overvolbloedigheid.

hydrops',
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hyperaesthesie', v. overgevoeligheid.
hyperbo'1e, V. overdrijving, overdreven voorstelling.
hyperbo'lisch, overdrijvend.
hyperbool', v. kromme lijn ontstaande door de snijding van
een vlak met twee gelijke kegels wier toppen elkander
raken.
hyperbolae', v. overgrote Invloed v. d. wil op het lichaam,

ziekelijke aandrang tot daden.

Hyperboree'®n, m. mv. volkeren van de koude luchtstreek

in 't Noorden; zonderlingen.
hypercri't'icus, m. al te streng beoordelaar; aartsvitter.
hypercritiek', V. al te strenge, critiek.
hypercultuur', m. overbeschaving.
hyperdu'lia, (Lat.) V. R.K. verering van Maria als zijnde
hoger (hyper) dan de verering der andere heiligen.
Hyperion, m. één der Titanen, vader van de zon, de maan
hypermetropie', v. verziendheid.
[en liet morgenrood.
hypermnesie', v. oversterk geheugen.
hypermodern', overdreven modern.
hyperplasie', V. overmatige vorming v. s p e c i f i e k e
cellen v. e. weefsel of orgaan, waardoor deze in omvang

toenemen.

hyperpyre'tisch, boven 40° koorts hebbend.
[lichaam.
hypertricho'sis universa'lis, haargroei over het gehele
hypertrophie', V. overvoeding, ziekelijke vergroting.
hy'phen, (Gr.) o. koppelteken (-).
hypnogeen', slaapverwekkend.
hypnophobie', V. ziekte, waarbij men vermijdt te slapen
uit vrees van te sterven.
Hyp'nos, (Gr.) m. god van de slaap.
hypno'se, V. kunstmatig door de wil van een ander ver
slaap. [middelen.-orzakte
hypno'tica, o. mv. (van hypno'ticum), slaapverwekkende

hypnotisch, slaapverwekkend, bedwelmend.

hypnotise'ren, iemand door aanwending van de wilskracht
of door uitwendige middelen in diepe slaap brengen.
hypnotiseur', m. iemand die anderen In hypnotische toe-

stand brengt.
hypnotisme, o. leer of kennis v. d. door hypnotische middelen I. h. menselijk lichaam verwekte verandering v.
de werkzaamheid v. d. hersenen en zenuwen; (ook:)
willoze toestand v. e. gehypnotiseerde.
hypoohon'der, 1 aj. zwaarmoedig; 2 m. zwaarmoedig
- hypochondrie', V. miltzucht; zwaarmoedigheid. [mens.
hypochondrisch, zwaarmoedig.
hypocriet', m. huichelaar, schijnheilige.
:hypocrisie', v. huichelarij, schijnheiligheid.
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hypoderma'tisch, onderhuids.
hypogas'trium, o. onderlijf.
hypoglycaemie', V. te kort aan suiker i. h. bloed.
hypophy'se, v. hersenaanhangsel, een kleine klier, dle van
de onderzijde der grote hersenen afhangt in een henen
groef In de schedelbodem, het z.g. Turkse zadel.
by posta's (i) e, v. bestaanswezenlijkheid, persoon; leer van
den godmens.
hypotamie', V. slaapzucht, tweede graad v. h y p n o s e.
hypotena'ria, V. lijn, die de hand begrenst aan de zijde van
de pink.

hypotenu'sa, v. schuine zijde v. e. rechthoekige driehoek.
hypothecair', met hypotheek bezwaard, gewaarborgd door
hypothecaris, m. hypotheekhouder. [een vast pand.
hypotheek', v. gerechtelijk beschreven onderpand van onroerende goederen, pandbrief, kusting.
hypotheekacte, V. notarieel stuk waarin de voorwaarden
V. e. hypotheek zijn opgenomen, door de partijen
ondertekend.
hypothese, v. aangenomen (onder)stelling.
hypothetisch, ondersteld, aangenomen.
hypsometer, m. hoogtemeter door middel van de kookpuntbepaling van water.
hypurgie', V. ziekenbehandeling en verpleging.
hysop, V. j, Z.-Eur. plant, vaak tegen slijmige borstziekten
aangewend; B de kleinste plant.
hysterie', v. zenuwziekte met geslachtelijke overprikkeling
zonder waarneembare aandoening van enig orgaan;
vroeger verkeerdelijk met de baarmoeder (hysteri'a) In
verband gebracht.
hysterisch toeval, o. ziekelijk toeval, dat zijn grond heeft
in de vrouwelijke bewerktuiging en met de hypochondrische kwalen bij de mannen overeenkomt.
hys'teron-pro'teron, hysteropro'ton, (Gr.) o. het achterste
voor, een verwisseling van begrippen, zodat het laatste
eei st, het eerste het laatst komt te staan, ongerijmdheid.

I. A. B. = Internationaal Arbeids Bureau.
I. A. F. = Internationale Arbeiders Federatie.
1. A. H. = Internationale Arbeiders Hulp.
1. A. M. B. = Internat. Anti Militaristische Bureau.
1. A. M. V. = Internat. Anti Militaristische Vereniging.
1. A. P. = International Aero Press, (Eng.) lnt. Luchtvaartbureau.
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I. N. D.

I. A. R. U. = Internat. Amat. Radio Union, Intern. Ver. v.

Radioamateurs.

I. A. T. A. = International Air Trafie Association, internationale vereniging voor luchtverkeer.
]b. of ibid. = i'bidem, (Lat.) terzelfder plaatse.

1. C. A. = Indische Centrale Aanschaffingsdienst.
I. C. C. = Intern. Chamber of Commerce, Internat. Kamer
V.

Koophandel.

ICtus = Jurisconsul'tus, (Lat.) rechtsgeleerde.
1. C. V. = Internationaal Christelijk Vakverbond.
Id. _ Idem, (Lat.) dezelfde, hetzelfde.
I. e. = id est, (Lat.) dat is.
1. E. V. = Indo -Europeesch Verbond.
1. E. V. O. = Indo -Europeesche Vrouwen Organisatie,
doel: het bevorderen v. samenwerking tussen Europese
vrouwen in Indië op specifiek vrouwelijke gebieden.
1. F. 1. W. A. = International Federation of Importers and
Wholesale grocers Association, (Eng.) Intern. federatie
v. bonden voor de invoer van en de groothandel in

levensmiddelen.

1. F. O. R. = International Fellowship of Reconciliation,
(Eng.) Intern, broederschap van Verzoening.
1. F. U. W. = International Federation of University Women, Intern. Verbond v. Vrouwen met Academische

Opleiding.

I. G. B. = Internationale Gewapend-Beton Maatsch.
1. G. O. B. = Interacademiale Geheelonthoudersbond.
I. H. S., de 3 eerste letters v. h. met Gr. hoofdletters ge

woord Jezus (I HX O Y.) doorgaans verkeer -schrevn
verklaard als de 3 eerste letters v. d. woorden-delijk
In hoc sa'I us, hierin (ligt) de zaligheid, of v. Jesus
ho'minum Salva'tor, Jezus de Heiland V. d. mensen. of
v. Jesus horta'tor Sancto'rum, Jezus, de vermaner v. d.
[heiligen.
1. K. L. = Intern. Kommunistische Liga.
1. K. P. = Indische Katholieke Partij.
1. L. A. = International Law Association, (Eng.) Ver. voor
Intern. Recht.

1. L. P. = Independent Labour Party, (indepen'dent Lee'ber
Paa'ti) (Eng.) onafhankelijke arbeiderspartij, de zuiver
sociaal-marxistische afdeling der L. P.
1. M. D. G. = in majo'rem De'i GIo'riam, (Lat.) tot grotere
eer van God. [verschaffing.
1. M. 1. W. = Indische IYlaatsch. voor Individ. Werk1. M. R. O. = Inwendige Macedonische Revolutionaire
[God of den Heer.
Organisatie.
1. N. D. = in no'mine De'i of Do'mini, (Lat.) in naam van

I. N. E. F.
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1. N. E. F. = Indië in Nederland door de Film.
Inf. = infinitief of infanterie.
1. N. 1. = in no'mine Je'su, (Lat.) in de naam van Jezus.
1. N. R. = Institut National dei Radiodiffusion, de Franse
omroep in België.
1. N. R. 1. = Jezus Nazare'nus Rex Jutheo'rum, (Lat.) Jezus
van Nazareth, koning van de Joden.
1. N. S. T. = in no'mnine Sanc'tae Trinita'tis, (Lat.) in de
naam van de H. Drievuldigheid.
Inv. = inve'nit, (Lat.) hij (zij) heeft (het) (uit)gevonden.
1. O. O. F. = Independent Order of Odd Fellows (z. a.).

1. O. C. = Internationaal Olympisch Comité.
1. P. E. = Internationale v. Proletarische Esperantisten.
1. p. 1. = in par'tibus infide'lium, (Lat.) (zie aid.).
1. P. R. = Institute of Pacific Relations, (Eng.) internat.
instelling tot bestudering v. d. verschillende landen
1. p. v. = in plaats van.
[rondom de Pacific.
1. R. A. = Irish Republican Army, het Ierse Republikeinse
leger.
1. R. F. = International Religious Fellowship, Intern. goasdienstige (jeugd) broederschap.
1. R. H. = Internationale Roodti Hulp.
1. S. A. O. L. _ Internat. Socialistische Anti Oorlogs Liga.
1. S. F. C. M. = International Society For Contemporary
Music, Inter. Vereniging voor hedendaagse muziek.
1. S. N. = Instituut voor Sier- en Nijverheidskunst.
1. S. S. = International Students Service, Internationale
Vereniging tot ondersteuning v. Studenten.
1. S. S. A. = lllustris'simus Sena'tus Studioso'rum Amstelodamen'sium, senaat v. h. Amsterdamse Studentencorps.
1. S. V. = Internat. Scheepvaartver.
it. = -item, insgelijks, verder, ook, nog.
1. T. F. = Internationale Transportarbeiders Federatie.
1. V. R. O. = Israëlietische Vereniging Radio Omroep.
I. V. P. = instituut voor Plantenveredeling (Wageningen).
1. V. V. = Internationaal Verbond van Vakverenigingen.
1. V. V. C. = Internationaal Verbond voor Vrijzinnig
Christendom en Geloofsvrijheid.
1. V. V. V. = Internat. Vrouwenbond voor Vrede en Vrij
geneeskundige scheikunde. [heid.-iatrochem',v.
latrophobie', V. vrees voor artsen.
Ibe'rië, o. Spanje en Portugal. het Portugese schiereiland.
ibe'risch, van Iberië.
Ibidem, (Lat.) ter zelfder plaatse, aldaar.
[vereerd).
ibis, m. L. Nijlreiger (bij de oude Egyptenaren als godheid
Ibn, m. (Arab.) zoon. [onbezonnenheid der jeugd.
1'carus, m. eerste vlieger; zinnebeeld van de overmoedige
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ice cream soda, (Eng.) v. (ais kriem sow'de) verfrissende
drank bestaande uit roomijs met soda- of spuitwater.
Ice-drink, (ais'drink) (Eng.) m. drank met ijs afgekoeld.
Ice-fillet, (Eng.) bevroren vis in moten.

pharaonsrat, spoor- or speurrat, spoorlchneu'mon, ni.
wezel in Egypte.

ichnographie', v. plattegrond van een gebouw.
I'chor, m. wond -, bloedwater; dunne invretende etter.
[vissen.
Ichthyli'ne, V. eiwitstof uit visseneieren bereid.
Ichthyogr aphie', V. wetenschappelijke beschrijving der
ichthyol', o. olieachtig ontsmettend geneesmiddel afkomstig
van overblijfselen van voorwereldlijke vissen.
ichthyologie', v. kennis van de vissen.
ichthyopha'gen, m. mv. viseters.
ichthyosau'rus, m. voorwereldlijke vishagedis.
Ichthyo'sis, v. huidziekte met schubvorming.
Icono-, vgl. eikon; ,,,clast', m. beeldstormer; .-.clastie', V.
beeldenstorm; ,-...doeoien, m. mv. bee] dvereerders; ^.graaf', m. beeldbeschrijver. portrettekenaar; ,,,graphie',
v. beeldbeschrijving, wetenschappelijke onderafdeling,
die zich bezig houdt met de voorstellingen van personen
en voorwerpen, hetzij in de vorm van beelden of tekeningen dan wel van gravures op edelstenen, plaquettes
enz.; ,,,latrie', m. beeldendienst, beeldenverering; .^,logic', v. beeldenspraak; verklaring van de zinnebeelden en de oude gedenktekens; ,—manie', v. overdreven
zucht voor beelden en schilderijen; dweepzieke verering van heiligenbeelden; ,-.,phiel, beeldenliefhebber;
,,,scoop, v. televisieontvangtoestel.
Icosaë'der, o. regelmatig twintigvlak.
[greep.
ic'terus, m. geelzucht.
ic'tus, (Lat.) m. eig. slag; metrische nadruk op een letterideaal', o. 1 modelbeeld, voorstelling van de volkomenheid;
droombeeld; 2 aj. als volmaakt gedacht, voorbeeldslijk,
volmaakt, volmaakt in zijn soort.
Ideealise'ren, In gedachten boven de wezenlijkheid verheffen, tot iets voorbeeldelijks volmaakts.
Idealisme, o. wijsgerig stelsel, dat de gedachte als beginsel onzer kennis of tevens als beginsel van het zijn
beschouwt; stelsel dat alleen de gedachte van het Ik als
werkelijk bestaande aanneemt en aan de lichamelijke
wereld slechts een schijnbestaan toekent; het streven
naar het ideale (in de letterkunde enz.).
Idealist', m. aanhanger van het idealisme; (ook :) iemand
die steeds Idealen nastreeft.
Ideaiis'tisch, naar het ideale strevend.
idée', (Fr.) v. en o. voorstelling, begrip; gedachte, denk,
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beeld; inval; ontwerp; plan; ~ fi'xe, bijblijvend dwaal begrip, dwangvoorstelling (meestal van een zielskranke).
Ideëel', slechts in gedachten bestaande, denkbeeldig.
[vormig,
I'dem, (Lat.) dezelfde, hetzelfde.
Identiek', iden'tisch, volkomen gelijk; gelijk en gelijk Identifica'tie, v. vaststelling van een persoonlijkheid op
grond van bewijzen. [vaststellen.
Identifice'ren, vereenzelvigen, iemands persoonlijkheid
Identiteit', V. eenzelvigheid, volkomen overeenstemming.
Identiteits'bewljs, o. bewijs, dat men de persoon is, waarvoor men zich uitgeeft.

identiteitsplaatje, o. benen of metalen plaatje, aan een
koord om de hals gedragen, waarop naam - en familie betrekking van den drager zijn vermeld. Dient om gesneuvelde en zwaargewonde militairen te herkennen.
Ideographie', V. het voorstellen in schrift van begrippen.
Ideologie', V. begripsleer, wetenschap v. d. gronden v. cl.
kennis.
ideolo'gisch, dwepend met fraaie theorieën, die de eisen
der praktijk voorbijgaan.
ideomoto'rische bewegingen, die iemand onbewust maakt,
terwijl hij zich iets levendig voorstelt (bv. bij gedachtenlezen).
Id eet, (Lat.) dat is, dat beduidt.
Id ge'n us om'ne, (Lat.) alle personen van die soort.,
Idloma'tisch, aan een tongval of taal eigen.
Idioom', o. tongval; taaleigen.
Idioot', 1 •m. zwak-, stompzinnige; onwetende domkop; 2
af. stompzinnig; zeer dom, dwaas.
idiopathie', v. oorspronkelijke ziekte, niet uit een andere
voortspruitend of daarmee samenhangend.
idiopa'thisch, zelfstandig, onafhankelijk v. e. andere ziekte.
ideoplas'tisch, de gedachte vorm gevend.
Idiosyncrasie', V. eigenaardige bloedmenging, overgevoeligheid voor zekere indrukken ten gevolge hebbend of een
aangeboren afkeer van sommige voedingsmiddelen.
idioticon, (Gr.) v. woordenboek v. e. tongval v. e. streek.
Idlotis'me, o. stompzinnigheid; (ook:) gewestelijke uit drukking, dialectwoord.
Ido, o. nieuwste wereldtaal, een verbeterd Esperanto z. a.
Idolaat', idolater, afgodisch; afgodisch beminnend.
Idolatrie', (Fr.) v. afgodendienst, afgoderij
ido'le, (Fr.) m. en o. afgodsbeeld, afgod.
i'dus, (Lat.) V. env. i. d. Rom. kalender de 15e Maart, Mei,
Juli, October, bij de andere maanden de 13e.
Idylle, v. landelijk gedicht, herdersdicht; bekoorlijk en
eenvoudig tafereeltje.

idyllisch

384

illegaal

idyllisch, schilderachtig landelijk en vreedzaam.
ietermagó, viervoetig met dikke schubben bedekt dier,
dat zich kan oprollen (i. d. Kalahariwoestijn).
(gaal, brede band v. d. (Arabische) hoofddoek afhangend
tot de schouders.
i'gitur, (Lat.) derhalve, dus, bijgevolg.
ïglo, V. sneeuwhut der Eskimo's.
Ignipunctuur', V. het steken met scherpe gloeiende ijzers
Igno'bel, onedel, slecht, gemeen, laag. [in een ziek deel.
Ignominie', v. smaad, schande; beschimping.
ignominieus', smadelijk, schandelijk, onterend.
ignora'bimus, (Lat.) wij zullen 't nooit weten.
ignora'mus, (Lat.) wij weten het niet.
Ignorant', m. onwetende, onkundige.
ignoran'tia le'gis excu'sat ne'minem, (Lat.) onbekendheid
met de wet strekt niemand tot verschoning.
ignoran'tie, V. onwetendheid, domheid.
ignorantij'nen, m. mv. R.K. geestelijke orde van Broeders
in 1679 door den Abbé de la Salle gesticht en ,,onwetenden" genoemd, omdat zij het Latijn niet mochten leren
of onderwijzen.
ignoreren, niet weten; niet willen weten, over het hoofd
zien; opzettelijk zich houden alsof men iets of iemand
niet kent. [kent, onbekend maakt onbemind.
Igno'ti nulla cupi'do, (Lat.) men begeert niet wat men niet
ig'nis fa'tuus, (Lat.) o. dwaallicht.
iguanodon, m. op kangoeroe gelijkende voorwereldlijke
reuzenhagedis (in België opgegraven).
I'katten, (Ind.) vlechtwerk vervaardigen, waarin door ge bruik van verschillend gekleurde draden tekening wordt
i'kon, zie ei [ion.
[gebracht.
i'lang-i'lang, v. parfum van een welriekende Ind. plant
ileoty'phus, v. buiktyphus. [bereid.
i'leus, m. darmafsluiting, kronkel in de darmen, braken
van faecale stoffen.
Ilg'-lamp, v. kwikdamplamp, die ultra-violet licht uitstraalt.
II du'ce ha sem'pre. ragio'ne, (ii doe'tsje a sem'pre
raadzjio'ne) (It.) de duce heeft altijd gelijk.
ili'acas in'tra mu'ros pecca'tur et ex'tra, (Lat.) er wordt
binnen en buiten de muren van Troje verkeerd gedaan,
d. i. van weerszijden wordt gezondigd, gefaald.
Ilia'de, v. ('lias, m. heldendicht van Homeros over het
beleg van Troje (I'lium).
l'lias malo'rum, (Lat.) een ontzettende menigte rampen.
l'lias post Home'rum, (Lat.) een Ilias na Homeros d.i. iets
geheel overtolligs.
illegaal', onwettig, onregelmatig, wederrechtelijk.
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illegaliteit', V. onwettigheid, onrechtmatigheid.
illegi'bel, onleesbaar.
illegitiem', onwettelijk; onecht, buiten echt verwekt.
illegitimiteit', V. onwettelijkheid; onechtheid.
illici'te, (Fr.) ongeoorloofd, verboden.
il'lico, (Lat.) dadelijk, op staande voet.
illiqui'de, niet verrekenbaar, niet voor dadelijke vereffening vatbaar, onvereffend (rekening).
iiloyaal', ontrouw; oneerlijk.
i I I ude'ren, voor de gek houden, misleiden.
illuminaten, m. mv. de verlichten, oorspr. naam van alle

gedoopten, later naam van verschillende secten, inzonderheid v. e. in 1776 door Weishaupt in Duitschland
gestichte secce, die de deistische begrippen v. verlichting verbreidde en vooral scherp tegenover de Jezuieten
stond.
illumina'tie, V. geestelijke verlichting met lampions enz.
illumine'ren, feestelijk verlichten; verluchten, met gekleurde tekeningen versieren.
illusie, v. begoocheling, zinsbedrog, hersenschim.
Illusoir', illuso'risch, bedrieglijk, hersenschimmig, denk
-beldig.
illustra'tie, V. opheldering, verduidelijking; glans, roem
(van een familie) ; verluchting, opluistering van een boek
door platen of afbeeldingen; (ook:) in afleveringen uit komend tijdschrift met plaatwerk.
illustratief', ophelderend, verduidelijkend.
illus'tre, (Fr.) doorluchtig, wijdvermaard, hoogberoemd.
Illustre'ren, in 't licht stellen, ophelderen, verduidelijken;
glans geven aan; verluchten, opluisteren (bv. boeken
met platen). [tige.
Illustris'simus, (Lat.) m. allerdoorluchtigste, zeer doorluchii'moe, (Mal.) geheime lering; ,..., se'tan, zwarte kunst,
toverkunst.
it re galantuo'mo, (It.) de koning-edelman (Victor Emmanuel II van Italië).
imaginair', denkbeeldig, ingebeeld, vermeend.
ïmagina'tie, V. verbeeldingskracht, inbeelding.
[of pop.
imagine'ren, zich voorstellen of inbeelden.
imago, (Lat.) o. geheel ontwikkeld insect tegenover larve
imam', i man', m. geestelijk hoofd van een moskee.
imbeciel', 1 aj. stompzinnig, onnozel; 2 m. stommeling.
imbeciliteit', V. verstandszwakte, onnozelheid.
Imbibe'ren, indrinken, Inzuigen, intrekken; doorweken,
imbro'glio, (It.) o. verwarring, verwikkeling. [drenken.
imeum', m. geestelijk hoofd van een Atjehse m o e k 1 m.
imita'bel, navolgbaar, namaakbaar.
25
22e dr.
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imita'tie, imita'tion, (Eng.) imitation' (Fr.) imitazio'ne,
(It.) v. navolging.
imitator, (Lat.) m. navolger.
imitato'rum ser'vum pe'cus, (Lat.) de slaafse kudde v. d.
imite'ren, navolgen, nabootsen, naapen. [navolgers.
Im Jirtsee' Haschem, (Hebr.) als God wil.
immacuia'bel, onbevlekkelijk.
[van Maria.
Immacuia'ta concep'tio, (Lat.) R.K. Onbevlekte Ontvangenis
immanent', inwonend, aanklevend, innerlijk bijblijvend.
immanentie', v. overeenstemming van het beginsel en de
vorm van een wijsgerig stelsel; het inwonen van cie
goddelijke geest in de natuur of de stof.
lmma'nuel, B God met ons (Jezus).
[(Plato).
immateriaiis'me, o. leer dat alles, wat bestaat, geest is
immateriaiiteit', V. onstoffelijkheid (van de ziel).
immaterieel', onstoffelijk, onlichamelijk, geestelijk.
immatricula'tie, V. inschrijving voor de lessen der hoge school, inlijving.
immatricuie'ren, inschrijven in een register, inlijven.
immaturiteit', v. onrijpheid, ontijdigheid.
[derde.
immediaat', onmiddellijk, zonder tusschenkomst van een
immediatise'ren, onafhankelijk maken, tot souverein verheffen.
Immelmann turn, (Eng.)Immelmannwending, kunstvlucht, genoemd naar den Duitsen gevechtsvlieger I.,
bestaande uit een sterke opwaartse vlucht, gevolgd door
een wending en terugvlucht, D. hochgezogene Kehrkurve, Fr. renversement, It. picchiata in candela.
1mmemora'bel, ongedenkwaardig.
immemoriaal', buiten geheugenis, onheuglijk.
immens', onmetelijk; oneindig.
immensiteit', v. onmetelijkheid; oneindigheid.
immensura'bel, onmeetbaar.
immer'sie, V. Indoping, indompeling.
immigrant', m. landverhuizer, met betrekking tot het land,
waar hij zich nederzet.
immigratie, v. nederzetting in een land.
imminent', dreigend, boven 't hoofd hangend.
immisci'bel, on(ver)mengbaar.
immis'sie, v. inbrenging, toevoering; gerechtelijke toewijzing, inbezitstelling.
immobiel', onbeweeglijk, vast; onverzettelijk.
immobiliën, v. mv. immobilair', o. onroerende of vaste
goederen (bv. landerijen, gebouwen).
immobilisa'tie, V. het onbeweeglijk zijn, het niet bewegen.
immobiiise'ren, onbeweeglijk maken.
immobiliteit', V. onbeweeglijkheid.
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immoderaat', onmatig, overdreven; onbescheiden.
immola'tie, V. opoffering als slachtoffer, het ten offer
[brengen.
immoraliteit', v. onzedelijkheid.
immoreel', onzedelijk.
immortaliteit', V. onsterfelijkheid.
immortelle, (Fr.) v. stroobloem.
immuniseren, onvatbaar maken voor besmettingskiemen.
Immuniteit', V. vrijstelling van openbare belastingen; onvatbaarheid voor besmettingskiemen v. e. ziekte.
Immuta'bel, onveranderlijk.
immutabiliteit',

V.

onveranderlijkheid. [(voor een ziekte).

immuun', vrij van belasting: onontvankelijk, onvatbaar
Impair', (Fr.) im'par, (Lat.) ongelijk, oneven.
[voltooid verleden tijd.
impardonna'bel, onvergeeflijk.
imparfait', (Fr.) 1 aj. onvolmaakt, onvoleindigd; 2 m. onïmpariteit', v. ongelijkheid, verschil.
impartiaal', onpartijdig.
impartialiteit', v. onpartij(ligheid.
impas'se, (Fr.) v. doodlopende straat, zak, slop; (ook:)
netelige toestand, waaruit men zich niet redden kan,
kwalijk op te lossen moeilijkheid. [gen.
Impassi'bel, ongevoelig, niet ontvankelijk voor aandoeninImpassibiliteit', V. onontvankelijkheid voor aandoeningen.
impati'bel, onlijdelijk, onverdraaglijk.
impa'vidum fe'rient rui'nae, (Lat.) een onverschrokkene
zullen de vallende puinhopen treffen: de ondergang
van de wereld zou hem niet van zijn stuk brengen.
Impeccabiliteit', v. zondeloosheid.
Impediment', o. hinderpaal, belemmering; vertraging.
Impedimen'ta, (Lat.) mv. X tros, trein, nasleep van een
[leger te velde.
lmpe'gno, (It.) o. $ borgstelling.
Impenetrabel, ondoordringbaar; ondoorgrondelijk.
Impenitent', onboetvaardig, verstokt.
impeniten'tie, v. onboetvaardigheid, verstoktheid.
impen'sen, o. mv. onkosten, uitgaven.
i mpera'ta, V. R.K. door den Bisschop voorgeschreven gebed in de H. Mis.
Imperatief', 1 aj. gebiedend, dwingend; bindend; 2 m.
gebiedende wijs van de werkwoorden; categorische ,
m. onvoorwaardelijk plicht - of zedelijkheidsgebod (van
Imperati'vus, (Lat.) m. gebiedende wijs. [Kant).
impera'tor, (Lat.) m. overwinnend veldheer; oppergebieder,
imperato'risch, keizerlijk; gebiedend. [keizer.
I mpera'tor-rex, (Lat.) m. keizer-koning.
impercepti'bel, onmerkbaar.
imperfect', onvolkomen, onvolmaakt, gebrekkig.
Imperfec'tie, v. onvolkomenheid, onvolmaaktheid, gebrek.
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Imperfectum, (Lat.) o. onvolmaakt verleden tijd (der
werkwoorden).
imperfora'bel, niet te doorboren.
imperfora'tie, V. geslotenheid van een van nature geopend
lichaamsdeel.

Imperiaal', 1 a3. keizerlijk; 2 v. van zitplaatsen voorzien
dak van een reiskoets, diligence, tram of omnibus;
houten bak op rijtuigen om koffers in te plaatsen; 3 v.
Russ. gouden munt van 15 krediet-roebel.
Imperiaal'-folio, imperiaal'-papier, o. papier van het groot[duim op 30.
ste formaat.
Imperial, (Eng.) o. papier van een formaat van 22 Eng.
Imperial Airways, de Engelse luchtvaartmaatschappij.
Impéria'le, (Fr.) V. 1 van zitplaatsen voorzien dak van een
reiskoets, tram of omnibus; 2 & keizerskroon.
imperialisme, o. keizerschap, onbeperkte heerschappij;
zucht tot uitbreiding van macht en grondgebied v. e. land.
Imperialist', m. aanhanger van het keizerschap; (ook:)
aanhanger van de vergroting v. h. rijk en van een
nauwe vereniging met de koloniën inz. in Engeland.
imperieus', gebiedend; heerszuchtig.
imperium, (Lat.) o. opperheerschappij, oppermachtig rijk;
,., in impe'rio, een staat in de staat.
Impermea'bel, ondoordringbaar voor water, waterdicht.
impermuta'bel, onverwisselbaar.
impersona'Iia, (Lat.) o. mv. onpersoonlijke werkwoorden,
impersoneel', onpersoonlijk.
impertinent', onbeschaamd, brutaal.
Impertinen'tie, v. brutale onbeschaamdheid.
Imperturba'bel, onverstoorbaar, altijd gelijkmoedig.
i meetrant', m. r, verzoeker, eiser voor 't gerecht.
impetre'ren, afbidden; door aandrang bekomen.
impetueus', onstuimig, hevig.
impetuositeit', v. onstuimigheid, hevigheid.
impetuo'so, con impe'to, (It.) f onstuimig, stormachtig.
i m'petus, (Lat.) m. aanval, overval.
impiëteit', V. goddeloosheid, snoodheid.
impitoya'bel, onbarmhartig, meedogenloos.
implaca'bel, onverzoenlijk.
implanta'tie, v. het inplanten of laten vastgroeien van
implicatie, V. verwikkeling. [stukjes huid.
implice'ren, 1 insluiten, omvatten, begrijpen; 2 verwikkelen, in een zaak betrekken.
Impliciet', impli'cite, mede of middellijk betrokken in;
stilzwijgend eronder begrepen.
implorant', m. smeker, aanzoeker; klager.
implore'ren, om hulp smeken, verzoeken.
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impplu'vium, (Lat.) o. soort bekken in de vloer, waarin bij
de Romeinen het regenwater werd opgevangen,
lmpcenitent', impceniten'tie, zie impenitent enz.
impolitiek', onstaatkundig.
imponderabi'Iiën, o. mv. onweegbare dingen; invloeden
of motieven, die niet onder woorden zijn te brengen,
maar toch meewerken tot het bepalen van iemands
oordeel, gedrag enz.
Impone'ren, opleggen (bv. het zwijgen); eerbied inboezemen, ontzag afdwingen.
imponen'te, (It.) f gebiedend voorgedragen, imponerend.

impopulair', bij het volk niet bemind; niet gezien.
impopulariteit', v. onbemindheid (bij het volk).
Import', m. invoer; mv. ~en, invoerwaren.
importa'bel, invoerbaar, geoorloofd in te voeren.
Important', (Fr.) gewichtig, belangrijk, van aanbelang.
importantie, v. gewichtigheid, belangrijkheid.
importa'tie, v. goederen - invoer.
[belang zijn.
importe'ren, (goederen) invoeren; iets betekenen, van
importeur', m. (Fr. importateur'), invoerder van vreemde
waren, invoerhandelaar.
Importune'ren, lastig vallen; ongelegen komen.
importuniteit', v. lastigheid, overlast, ongelegenheid.
im'pos a'nimi, (Lat.) zwak van geest.
imposant', indrukwekkend, ontzag inboezemend.
Im'pos men'tis, (Lat.) niet in het bezit van zijn geestverim'post, impót', (Fr.) m. verbruiksbelasting. [mogens,
imposteur', (Fr.) bedrieger.
imposture, (Fr.) v. bedrog, bedriegerij.
Impotent', onvermogend, onmachtig; lam.
[voegdheid.
impotentie, v. onmacht; mannelijk onvermogen; onbeimpractica'bel, onuitvoerbaar, ondoenlijk; onbegaanbaar.
impraegna'tie, v. doortrekking met vocht, verzadiging.
Impraegne'ren, doortrekken; doen doortrekken, bezwangeren; (chemisch) verzadigen, oplossen.
impreca'tie, v. verwensing, vervloeking, vloek.
impresario, (It.) m. ondernemer, inz. van concerten,
imprescripti'bel, onverjaarbaar (in rechten). [opera's enz.
impressie, v. opdrukking; indruk.
impressief', indruk makend.
impressionabel, vatbaar voor indrukken.
impressionls'me, o. kunstrichting bij het schilderen welker
aanhangers er naar streven om de eerste onmiddellijke indruk van het geziene z6 zuiver wéér te geven
als die op een bepaald oogenblik is, zonder zich veel te
bekommeren om de afwerking in bijzonderheden.
Impressionist', m. aanhanger van het impressionisme.

impressum
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impres'sum, (Lat.) o. het opgedrukte.
1 mpri ma'tu r, (Lat.) het worde afgedrukt; het ~, kerkelijk
[verlof tot den druk.
imprimé', (Fr.) o. drukwerk.

imprime'ren, Indrukken, inscherpen; drukken.

improba'bel, onwaarschijnlijk.
improba'tie, v. misbillijking, afkeuring, wraking.
improbiteit', V. oneerlijkheid, slechtheid.
improductief', niet voortbrengend, onvruchtbaar.
improductiviteit', v. onvruchtbaarheid, ongeschiktheid tot
voortbrengen, onvermogen om voort te brengen.
Improfita'bel, onvoordelig, niets opbrengend.
Impromptu', o. voor de vuist gemaakt (gezongen) lied, onvoorbereid gehouden voordracht.
imprope'ria, o. mv. R.K. Lat. gezangen bij de Kruisver[held.
ering op Goede Vrijdag.
improviden'tie, v. gebrekkige voorzorg, onvooruítziendimprovisa'tie, v. voor de vuist gemaakt dichtstuk, onvoorbereid gehouden redevoering, voordracht van een muziekstuk op het ogenblik van de compositie zelve.
improvisa'tor, m. (improvisatri'ce, v.), spreker, musicus
of dichter, die Improviseert.
Improvise'ren, voor de vuist dichten, spreken or musiceren.
impudent', onbeschaamd, schaamteloos.
Impuden'tie, V. onbeschaamdheid, schaamteloosheid.
Impugna'tie, v. bestrijding, wederstreving.
Impuls', in. impulsie, V. aandrift, drang, beweeggrond,
prikkel, eerste stoot.
impulsief', aandrijvend, opwekkend; aan de eerste opwelling gehoor gevend, uit plotselinge aandrang thandelend.
impulsiviteit', v. aanleg van een persoon om te handelen
naar de ingeving van een plotselinge aandrang.
impuniteit', v. straffeloosheid; het uitblijven van de straf.
imputa'bel, toerekenbaar.
[ning.
imputatie, V. 1 ten laste legging, telastlegging; 2 toerekeimpute'ren, ten laste leggen, toerekenen, toeschrijven.
In, (Lat. of lt.) In, tot op; . abrup'to necessita'tis, in het
uiterste geval, in geval v. nood; ,-..• abstrac'to, in 't af getrokkene, op zich zelf beschouwd; ~ aeter'num, voor
eeuwig, In eeuwigheid; — al'bis, (in witte bladeren)
oningebonden (boeken); — a'nima vi'li, op een laag
wezen (een proef nemen), op een ding v. weinig waarde; ~ an'num sequen'tem, in het volgend jaar; ~
ar'mis, onder de wapenen; — arti'culo mortis, op sterven liggend; — bian'co (Ital.), — blan'co, wit, onbeschreven, oningevuld; _ bo'nis, goed bij kas, welgesteld; ,,, bre'vi, in korte tijd; ,,, cal'culo, in de bere
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kening, in het getal; r-- ca'pita, naar de hoofden of het
aantal personen; — ca'su, in geval, in het onderhavige
geval; .r., cau'da vene'num, het vergif (zit) i. d. staart;
.... causa, in de rechtszaak; ,-_ coe'Io qui'es, in de
hemel (is) rust; ," concer'to, (Ital.), in overeenstemming,
eensgezind; r--- concreto, 1. e. bepaald geval, 1. d. werkelijkheid; — confes'so, in bekentenis; erkend, toegegeven; conces'su, 1. d. (rechts)zitting; ~ constan'ti,
bestendig, onveranderlijk, vast; ~ continen'ti, onaf gebroken, voortdurend; .-- conti'n uo, onafgebroken; ^-contra'rio, in tegendeel; - contuma'ciam, bij verstek;
— cor'pore, en corps, gezamenlijk; — cui'pa, in schuld,
schuldig, strafbaar; , ' cu'ria, op het raadhuis, voor het
gerecht; ~ De'o consi'li um, bij God is raad; ~ deposito, in bewaring; ,,., di'em vi'vere, bij de dag leven;
— dor'so (Ital.), op de keerzijde (b.v. v. d. wissel) ;
dubio, in twijfel, in twijfelachtig geval; du'biis
ab'stine, onthoud u in een twijfelgeval; — dui'ce ju'bib, in zoete jubel, aanvangswoorden V. e. M. E.
Kerstlied; — d uode'ci mo, in twaalven, boekformaat van
24 blz. per vel; — du'plo, in tweevoud, in twee eens luidende afschriften; ti effec'tu, in werkelijkheid, inderdaad; ~ effi'gie, in beeltenis, zie effigies; ~ es'se,
in de (vorige) toestand; essentia'1i, in 't wezen
der zaak, in hoofdzaak; — expen'sa, tot de kosten (ver oordeelen) ; ~ exten'so, in zijn geheel, volledig, uit
extremo, — extre'mis (momen'tis), I. d.-voerig;,'
laatste levensogenblikken, op sterven; extre'mis
re'bus, I. d. uiterste nood; ,,, fa'ciem, in 't (zijn) ge zicht; -^ fac'to, door de daad zelf, inderdaad; ,-.' favo'rem, ten gunste, ten voordele (van); fi'dem, ter bevestiging, ter waarmerking; — fi'ne, aan het eind, ten
slotte; flagran'ti (delic'to), op heter daad; flo'ribus, in bloei, in welstand; ~ fo'lio, boekformaat van
2 bladen of 4 blz. per vel; ook: zeer goed, zeer groot,
aarts-; for'ma, in behoorlijke vorm; ,.., for'ma pau'peris, als armenzaak, gratis; ~ fo'ro, voor (in) het
gerecht; ~ fo'ro conscien'tiae, voor de rechtbank v. h.
geweten; — frau'dem, om te bedriegen, met bedrieglijke bedoelingen; ~ futu'rum, in 't vervolg, voortaan;
,_.' glo'bo, over het geheel genomen; ,-.' gra'tiam, ter
wille van, wegens; ,. gros'so, (Ital.) in het groot; ~ hoc
ca'su, in dit geval; ...., hoc sig'no vin'ces, in dit teken
zult gij overwinnen; ,..,, hoc sta'tu, in deze toestand;
.^ hono'rem, ter ere van; r.., human io'r ibus, 1. d.
schone wetenschappen (b.v. bedreven) ; ,,., hypothe'si,
1. d. onderstelling; — i of i n i'tu m, tot in 't oneindige;
,

,
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in'tegrum (restitueren), in de vorige toestand (teruggeven of herstellen) ; r., ip'so ter'mino, op de vastgestelde dag; ,,, j u're, in rechte, volgens recht;
Jus voca'tio, v. acte v. rechtsingang, aanhangig making, dagvaarding; ,,, li'mine, op de drempel, op het
punt; - lo'co, op de plaats zelf, ter plaatse; - mag' nis voiuis'se sat est, in grote zaken Is reeds het willen voldoende; ~ manda'tis, op last; r.• ma'nus (tu'as),
in (uw) handen; ," mar'gine, op de rand (v. e. blad);
me'dias res, I. h. midden v. d. zaak, met de deur
In huis vallend; - me'dio vir'tus, de deugd ligt I. h.
midden, de middelweg is de beste; - memo'riam, ter
nagedachtenis; een - memo'riam, levensbericht v. e,
afgestorvene; - mo'ra, nalatig, achterstallig, In gebreke; morasteiling, in gebreke stelling; - natu'rs,
In natuurlijke toestand; naakt; in voortbrengselen V.
d. natuur, in goederen of waren; - natura'libus, naakt,
in Adamskostuum; - ne'xu, in (zijn) verband of sa menhang; ~ no'mine, 1. d. naam; - nomi'ne Dei, in
de naam v. God; ,,,, n u'b i b us, 1. d. wolken, I. d. war;
nu'ce, In 't kort samengevat, I. e. klein bestek;
obscu'ro, in 't duister; in 't verborgen; ~ octa'vo, 1.
h. boekformaat V. 8 bladen of 16 blzz. ; ti om'ni ge'nere, 1. h. algemeen; op'tima for'ma, i. d. vereiste
vorm, 1. d. puntjes; ,-.-' origina'li, I. h. oorspronkelijk,
in handschrift; — pa'ce, in vrede; ~ paren'thesi, tussen haakjes, terloops; .,, par'tibus infi'delium, (i.
P. i.) In 't gebied of 't land v. d. ongelovigen, d.i. V.
d. niet -R.K.; — perpe'tuam (rei) memo'riam, tot eeuwig aandenken (v. d. zaak) ; pet'to, (Ital.) I. h. hart,
1. d. zin; in gereedheid of In voorraad, achterwege
(houden) ; pia'no, in gehele of ongevouwen vellen
papier; ' pie'no, in volle vergadering; i--' po'cuiis,
onder het drinken, onder een glas; ~ pontifica'libus,
in priesterlijke ambtskleding, in ambtsgewaad, in
feesttooi, in zijn beste pak; — praesen'tia, in tegenwoordigheid; — pra'xi, in de uitoefening, in de practijk; ," pri'ma, in eerste aanleg; promp'tu, in ge
bij de hand; ,,. pro'pria perso'na, in eigen-redhi,
persoon; j-.' punc'to, i. h. punt, betreffende; — pu'rie
natura'libus, spiernaakt; quae8'tie, (de zaak) waarover gesproken wordt, (de zaak) in geschil; — quan'tum de Ju're, voor zover de rechten het veroorloven;
zover de rechtsverhouding v. e. zaak betreft; _
quar'to, I. h. formaat van 4 bladen of 8 blz. per vel;

— re, I. d. zaak, in zake; — re li'cita zijn, zich binnen
de grenzen v. zijn recht of bevoegdheid bevinden; ,.^
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re'rum natura, i. d. natuur der dingen, op deze wereld,
In (de) werkelijkheid; ~ re'siduo, als overschot, voor
't overige; — sal'do blijven, nog schuldig blijven; ~
sal've, in zekerheid, in veiligheid; r..' sa'no sen'su, in
gezonde (d. i. goede zin) ; ,,, se'cula seculo'rum, to
in alle eeuwigheid; , sede'cimo, in formaat v. 16 bladen of 32 blz. per vel; si'tu, ter plaatse, i. d. oor
toestand; ,,, so'lidum, allen voor één en-spronkelij
één voor allen (b..v. borg blijven) ; hoofdzakelijk; ~
spe, I. d. verwachting, I. d. toekomst; , spe'cie, inzonderheid, vooral; in klinkende munt; , ' spiritua'libus,

in geestelijke zaken; r-.' sta'tu nascen'di, In staat v.
wording; ~ sta'tu quo an *te, i. d. toestand v. vroeger;
,r sta'tu quo, i. dezelfde staat of toestand als de
zaak is of tot nu toe was; r..' substan'tie, in hoofdzaak;
.-^ sum'ma, in 't geheel, alles saamgenomen; — sum'me
gra'du, i. d. hoogste graad; .,, suspen'su, in twijfel,
onuitgemaakt, nog hangend; tan'tum, voor zover
het reikt; r-.., tem'pore opportu'no, op het juiste ogenblik, juist v. pas; — ter'go, op de rugzijde; — ter'minis, in laatste instantie; ,,, ter'mino, op de bepaalde dag of termijn; ,,, terro'rem, ter verschrikking,
om af te schrikken; ,.,, to'tidem ver'bis, in zovele
woorden; , to'tum, 1. h. geheel, In alles; ~ transi'tu,
1. h. voorbijgaan; in doorvoer; , tri'plo, in drievoudig
afschrift; u'na serie, in een rij, achtereenvolgens;
u'su, gebruikelijk; ' u'sum, ten gebruike; ~ u'eum
Delphi'ni, ten gebruike v. d. Dauphin, U. i. met gezulutro'qu•
verden, gekuisten tekst (v. geschriften) ;
va'auo,
ju're, 1. d. beide rechten (gepromoveerd) ;
i. d. ledige ruimte; ~ ver'ba magis'tri (jura're), bij
het woord v. d. meester (zweren) ; ," vi'a j u'ris, langs
de weg v. h. recht; ," vi'cem, wederkerig, onder ling; ~ vim, krachtens; , vi'no ve'ritas, i, d. wijn
(ligt) de waarheid, dronken menschen zeggen de waarheid; ,,, vo'ce, op Piet woord; ,,, vo'tis, gewenst.
Inaborda'bel, ongenaakbaar, ontoegankelijk.
Inacceptabel, onaannemelijk.
inaccessi'bel, ontoegankelijk.
Inaccuraat', onnauwkeurig, niet nauwgezet.
inactief', werkeloos, ledig, in rust; buiten dienst.
Inactiviteit', V. het leegzitten, ledigheid, rust, onwerkzaamheid, het buiten werkelijke dienst zijn; gebrek aan
inadaequaat', ongelijk, niet passend. [handelend optreden.
inadmissi'bel, n ontoelaatbaar.
inadverten'tie, v. onoplettendheid, onachtzaamheid, ver,

zien, vergissing.
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inaequaal', onderscheiden, ongelijk, oneffen.
inaliëna'bel, onvervreemdbaar.
Inaltera'bel, onveranderlijk; niet aan bederf onderhevig.
inamora'to, (It.) m. verliefde, geliefde.
inamovi'bel, onafzetbaar; onherroepelijk.
inaniteit', V. nietigheid, ijdelheid.
inani'tie, v. krachteloosheid, uitputting (bv. door vasten).
Inappella'bel, n niet vatbaar of ongeschikt voor beroep.
inari, v. godin V. d. rijst in Japan.
inattent', onoplettend, onachtzaam.
inaugura'le (inaugure'le) dissertatie, v. geleerde verhandeling, te schrijven of geschreven door hem, die een
academische graad wil verkrijgen.
inaugura'Ie (inaugure'le) rede, V. intreerede van een
[inwijding.
hoogleraar.
inaugura'tie, v. plechtige bevestiging in een waardigheid,
inaugure'ren, plechtig bevestigen, inwijden, inhuldigen.
ln'ca, m. titel der oude Koningen en prinsen van Peru.
incalcula'bel, onberekenbaar.
incalzan'do, (It.) f dringend, haastig.
incandescen'tie, V. het witgloeiend worden.
Incante'ren, betoveren, bezweren.
lncapa'bel, onbekwaam, ongeschikt.
incapaciteit', v. onbekwaamheid, ongeschiktheid.
incarcera'tie, v. ankerkering, opsluiting, gevangenzetting;
beklemming (bij breuken).
incarnaat', vleeskleurig, hoogrood.
incarna'tie, V. vlees -, menswording (inz. v. Christus).
incarne'ren, vlees doen worden; belichamen.
incarta'de, (Fr.) v. onbezonnen streek, moedwillige bele[diging.
incassa'tie, V. het incasseren van geld.
incasse'ren, 1 geld ontvangen, innen; 2 omlijsten.
Incasso, o. (mv. incas'si), $ het innen van baar geld; kas[siersloon daarvoor.
incensa'tie, V. R.K. bewieroking.
incense'ren, bewieroken.
incestueus', bloedschennig.
inces'tus, (Lat.) m. bloedschande.
inch, (Eng.) m. duimbreedte (= 2,54 centimeter).
inchoatief', o. een begin aanduidend werkwoord, b.v.
ontbranden.
incident', o. incidentie, v. tussen -, bijkomende zaak, voorval, kleine (storende) gebeurenis; tussengeschil.
Incidenteel', tussenkomend; terloops; toevallig, onopzettelijk; ,,, appellant', m eiser in tegenberoep; ,,.e vordering, m tussenvordering.
In'cidit in Scyi'lam, qui vult vita're Charyb'dim, (Lat.) van
de regen in de drop, van de wal in de sloot.
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incipiënt', m. aanvanger, beginner.
incipië'ren, beginnen, aanvangen.
Incisie, V. insnijding, snede.
Incisief', insnijdend.
inciso'rium, o. mes of tafel voor lijkopeningen.
inci'sum, (Lat.) o. insnijding; tussenzetsel.
incita'bel, prikkelbaar.
incite'ren, aandrijven, prikkelen.
Inciviliteit', V. onbeleefdheid.
inclement', onmedogend, onbarmhartig.

inclina'tie, v. helling, neiging; geneigdheid, liefde.

inclina'tiekomp as, o. kompas, dat de hoek aanwijst die
een vrij opgehangen magneetnaald maakt met het vlak
[van de horizon.
lnclinato'rium, o. inclinatiekompas.
incline'ren, hellen; neiging tot iets hebben.
incli'nometer, -in. hellingmeter.
inclo'sa, mv. $ ingesloten (stukken).
include'ren, insluiten, in zich bevatten.
incluis', rnedegerekend, daaronder begrepen.
lnclu'sa, (Lat.) o. mv. de ingesloten zaken, het Ingeslotene.
inclu'sie,. V. insluiting.
[grepen.
inclusief', inclusi've, medegerekend, insluitend, inbeincog'nito, (It.) 1 (bijw.) onbekend, onder vreemde naam;
2 o. onbekendheid, naams- of standsverberging.
Incohoerent', onsamenhangend.
Incohoeren'tie, v. gebrek aan samenhang.
ïncombusti'bel, onverbrandbaar.
incomel, een metaalalliage v. nikkel, chroom en ijzer, in
kleur en s.g. gelijk aan platina.
income-tax, (Eng.) belasting op het inkomen.
incommensura'bel, zonder gemene maat.
incommode'ren, lastig zijn of vallen.
incommoditeit', v. ongemak, last, ongelegenheid.
incommunica'bel, onmededeelbaar.
Incommuta'bel, onveranderlijk, niet verwisselbaar.
incompara'bel, onvergelijkelijk.
incompati'bel, onverenigbaar, niet overeen te brengen,
ongelijk van aard.
Incompatibiliteit', v. onverenigbaarheid; ,,, van humeur,
te grote uiteenlopendheid van karakter.
lncompensa'bel, onvergoedbaar, niet te vergoeden.
incompetent', onbevoegd; onbekwaam; ongeldig.
Incompetentie, V. onbevoegdheid; ongeldigheid.
Incompleet', onvoltallig, onvolledig, onvolkomen.
incompressi'bel, onsamendrukbaar.
[zoenbaar.
inconceva'bel, onbegrijpelijk.
inconcilia'bel, onverenigbaar, niet te vereffenen; onver,
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Incongruent', niet gelijk en gelijkvormig; niet overeenstemmend, ongepast.

Incongruïteit', v. ongepastheid, ongerijmdheid, onhebbelijkheid; taal- of schrijffout.
Inconsequent', zich zelven tegensprekend, zich niet gelijk

blijvend.
Inconsequentie, v. strijdigheid met eigen beginselen, gebrek aan overeenstemming in de woorden of daden van
een mens met zijn eigen grondstellingen.
[vastheid.
Inconsideran'tie, v. onbedachtzaamheid.
Inconsistentie, v. gebrek aan samenhang of verband, on
Inconstant', onbestendig, onstandvastig, veranderlijk.
Inconstan'tie, V. onbestendigheid, veranderlijkheid.
Inconstitutioneel', tegen de grondwet, ongrondwettig.
Inconsuma'bel, onverteerbaar, oneetbaar.
Incontesta'bel, onbetwistbaar.
Incontinentie, v. gebrek aan onthouding; het zich niet
onthouden van geslachtelijk genot; onvermogen om de
urine op te houden.
Incon'tro, (It.) m. ontmoeting, gebeurtenis, gunstige
samenloop van omstandigheden.
Inoonvena'bel, ongelegen, ongepast.
Inconveniënt', o. inconveniën'tie, v. ongelegenheid, ongeInconverti'bel, onaflosbaar. [mak, bezwaar, ongerief.
Incorpora'Iia, o. mv. woorden, welke onlichamelijke zelf
aanduiden.
-standighe
Incorporatie, v. inlijving, opneming in een genootschap.
inlijven,
opnemen
in
een genootschap.
Incorpore'ren,
Incorrect', onnauwkeurig, niet juist; niet behoorlijk.
Incorrupti'bel, onverderfelijk; onomkoopbaar.
Incourant', niet gangbaar, niet verkoopbaar, zonder aftrek,
[ongezocht.
Incredi'bel, ongelofelijk.
Incredi'bile dic'tu, (Lat.) het klinkt ongelofelijk.
Increduliteit', V. ongelovigheid, twijfelzucht.
Increment', o. aanwas, toeneming.
Incrimineren, van misdaad beschuldigen; als strafbaar
beschouwen en vervolgen of ten toon stellen; aanvallen,
vallen over, wraken (een woord, artikel enz.).
Incroya'ble, (Fr.) 1 ongelofelijk; 2 m. opzichtig gekleed
Koningsgezinde na de val v. Robespierre (1794), ook
muscadins' of jeunes'se dorée' genoemd.
incrusta'tie, V. overkorsting; het inleggen of overtrekken
met steen, marmer, staal, enz.; (ook:) zulk Ingelegd
werk; ketelsteen; T verkalking.
Incruste'ren, met een steen- of kalkachtige korst overdekken; inleggen.
Incuba'tie, v. het zitten; het broeden (van een hen) ; broei-
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tijd; het onder de leden hebben v. e. ziekte; ,,, orakel,
o. tempelslaap met droomorakel.
incuba'tietijd, m. tijd verlopende tussen de besmetting
en het uitbreken V. e. (besmettelijke) ziekte.
lncuba'tor, m. kunstmatig broedtoestel.
in'cubus, m. nachtmerrie, mannelijke boeleerduivel.
inculca'tie, v. inscherping, inprenting.

inculpa'bel, niet te beschuldigen; onbestrafbaar; onberisinculpa'tie, v. beschuldiging, aanklacht. [pelijk.
incumben'tie, v. verplichting, plicht.
incumbe'ren, rusten op; zich op iets toeleggen.

incuna'belen, m. mv. eerste beginselen, inz. de eerstelingen
van de boekdrukkunst, de eerste, vóór het jaar 1501,
gedrukte boeken, wiegedrukken. [v. incunabelen.
incunabulist', persoon die zich bezighoudt m. d. studie
incurabel, ongeneeslijk, onheelbaar.
incurie', v. nalatigheid, zorgeloosheid.
lndan'thren, naam van de groep teerkleurstoffen, welke
de daarmee behandelde goederen kleur-echt, dus on[tang).
verschietbaar maken.
inde'bitum, (Lat.) o. betaling uit dwaling (zender verplichIndecent', aanstoot gevend, onbetamelijk, oneerbaar.
indeclina'bei, onverbuigbaar (taalkunde).
Indeed, (inched') (Eng.) inderdaad.
Indefensibel, onverdedigbaar.
inde i'ra, (Lat.) vandaar die toorn.
Indelicaat', onkies, niet fijngevoelig, ruw.
indemnisa'tie, v. schadeloosstelling.
Indemniteit', v. schadevergoeding.
indemniteits'-bill, bill of indem'nity, (Eng.) wet die een
eigenmachtige daad van een minister later goedkeurt.
inden'tured la'bour, (Eng.) arbeid onder poenale sanc[tie, z.a.
Independent', onafhankelijk.
Indepen'dent Order of Odd Fel'iows, (Eng.) naam v. e.
philantropische vereniging in Engeland en N. Amerika, die over de gehele wereld vertakkingen heeft.
independen'ten, m. mv. Eng. Protestantse secte, onafhankelijken van de bisschoppelijke heerschappij.
independentie, v. onafhankelijkheid.
indestructi'bel, onverwoestbaar, onvernietigbaar.
indetermina'bel, onbepaalbaar.
indeterminis'me, o. leer van de onbeperkte wilsvrijheid.
index, (Lat.) m. wijsvinger; register, inhoudsopgave,
bladwijzer; nulpunt (v. d. n o n i u s); lijst van de
boeken, die door de R.K. Kerk verboden zijn (in'dex
libro'rum prohibito'rum); schedel ,,,, verhouding tussen
lengte en breedte v. d. schedel.
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indexcijfers, o. mv. cijfers, die de prijs van een zeker
artikel aangeven, uitgedrukt in procenten van het grond
vooral in verhouding tot de gemiddelde prijs-getal,
van dat artikel In 1913.
Ln'dia rub'ber, (Eng.) v. gom - elastiek.
in'dicans, (Lat.) o. aanwijzing, aanduiding, kenteken.
indicateur', m. instrument, dat de stroomspanning aangeeft; toestel, dat aantoont, dat door een geleiding een
electrische stroom vloeit; spoorboekje.
indica'tie, V. (ziekte)aanwijzing; zie ook Indicium.
indicatief, indicati'vus, m. aantonende wijs van de werkwoorden.
indica'tor, m. ,X aanwijzer.
indi'ce, (Fr.) m. aanwijzing, aanduiding, kenteken.
indi'cium, (Lat.) o. (mv. indicia of indiciën), aanwijzing,
[jaren.
grond tot vermoeden.
indictie, V. aankondiging, oproeping; tijdkring van '15
[keloos.
indien'ne, (Fr.) o. fijn gedrukt katoen, sits.
Indifferent', onverschillig, lauwgelovig; onschadelijk, werindifferentis'me, o. onverschilligheid, lauwheid (1nz. in
godsdienst).
indigenaat', o. recht van de inboorlingen, burgerrecht.
indigent', behoeftig, arm.
indigen'tie, V. behoeftigheid, armoede.
indiges'tie, v. slechte of gestoorde spijsvertering door beindigna'tie, v. verontwaardiging. [dorven maag.
indigne'ren, met verontwaardiging vervullen.
indigniteit', V. onwaardigheid, belediging.
in'digo, V. blauwe kleurstof.
indique'ren, aanwijzen, aanduiden.
belasting, V.
in'direct, middellijk, niet rechtstreeks;
verbruiksbelasting, die niet rechtstreeks den persoon
treft, maar gelegd is op verbruiksmiddelen.
indisciplinair', niet aan tucht gewend, tuchteloos, onge[lippig.
zeggelijk.
indiscreet', onbescheiden, uit de school klappend, los indiscre'tie, V. onbescheidenheid, loslippighelu.
indispensa'bei, onmisbaar, volstrekt noodzakelijk.
indispone'ren, ontstemmen, in kwade luim brengen.
indisposi'tie, v. ongesteldheid; ontstemming, kwade luim.
indisputa'bel, onbetwistbaar.
indissolu'bel, onoplosbaar; onverbrekelijk.
indium, o. metaalelement, in 1863 ontdekt.
indistinct', onduidelijk, verward; onbepaald.
individu', o. 1 ondeelbaar geheel, afzonderlijk, op zich zelf
beschouwd wezen, éénling; 2 > heerschap, kerel,
(minne) vent.
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individualise'ren, als iets op zichzelf staands beschouwen
en behandelen; afzonderlijk aanwijzen.
individualis'me, o. stelsel, dat de zelfstandigheid van het
individu voorstaat. [m e.
Individualist', m. voorstander van het 1 n d i v i d u a 11 sindividualiteit', v. eigenaardige persoonlijkheid, persoon lijke, eigen aard. [zelf, persoonlijk.
individueel', afzonderlijk, op zich zelf staand, elk voor zich
indivi'duüm, (Lat.) o. individu.
indivisi'bel, ondeelbaar.
In'do, m. N.I. halfbloed, gesproten uit een Europesen

vader en een inlandse moeder.
Indociel', onleerzaam; ongedwee, onhandelbaar.
Indo- Germa'nen, m. mv. gemeenschappelijke naam voor
een aantal Europ. en Westaziat. volkeren.
Indolent', lusteloos, traag, vadsig.
indolen'tie, V. onverschilligheid, geestelijke traagheid.
Indoloog', m. 1 kenner van Indië; 2 student in de Indische
Indone'sië, o. het Indische eilandenrijk.
[vakken.
indoor-golf, (Eng.) zie midgetgolf.
indossabiliteit', V. vatbaarheid voor endossement, overdraagbaarheid.
indossant', indossement', indosseren, zie endossant' enz.
lndubita'bel, ontwijfelbaar.
induce'ren, overreden, bepraten, op een dwaalspoor brengen; afleiden, besluiten, gevolgtrekkingen maken, door
inductie werken.

inductan'tie, V. coëfficient van zelfinductie.
inductie, v. aanleiding; gevolgtrekking, besluit van het
bijzondere tot het algemene, opwekking v. e. secund.
electr. stroom.
inductief', langs de weg v. d. inductie of gaande van het
bijzondere tot het algemene.
induc'tiestroom, m. g electrische stoom, opgewekt uit een
naburige geleiding of uit een magneet.
inductor, m. g toestel tot bet opwekken van inductie
-elctri.
indulgen'tie, v. toegevendheid; strafontheffing; aflaat.
indult', o. vergund uitstel van betaling; respijt; kerkelijke

vergunning, vrijbrief. [schikt maken.

industrial , ise'r, en, industrieel maken, voor industrie geindus'trials, (Eng.) v. mv. industrie - aandelen, aandelen

in nijverheidsondernemingen. [ held.
industrie', V. nijverheid, beroepsvak, bedrijf; bedrijvig industrieel', nijver; de nijverheid betreffend; ~en, m. mv.
nijverheidsmannen, fabrikanten.
industrieschool, V. bedrijfs- of handwerksschool.
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Industrieus', bedrijvig, naarstig; vaardig; in kunst, handwerk of bedrijf ervaren. [schrift.
ine'ditum, (Lat.) o. (mv. ine'dita), nog niet uitgegeven geIneffectief', zonder kracht, zonder uitwerking.
inegaal', ongelijk, veranderlijk; oneffen.
Inept', inept'e, ongerijmd, zot.

inep'tie, v. ongerijmdheid, zotheid.
inert', traag, bewegingloos.
Inertia-starter, m. vliegwielaanzetter.
Inertie, v. traagheid, willoosheid.
inessentieel', niet tot het wezen behorend, onwezenlijk.
inexousa'bei, onverschoonbaar.
inexperiën'tie, v. onervarenheid.
Inexplica'bel, onverklaarbaar.
Inexplora'bel, onnavorsbaar, niet te onderzoeken.
Inexpres'sibles, (Eng.) mv. naam voor broek.
Infaam', eerloos, geschandvlekt, schandelijk.
Infa(i) IIi'bel, onfeilbaar.
infa(i)Ilibiliteit', V. onfeilbaarheid (bv. van den Paus).
infamant', infame'rend, onterend, eerrovend.
infamie', (Fr.) v. eerloosheid, laagheid.
Infant', m. infante, V. koninklijke prins, prinses in Spanje
Infanta'do, o. mv. merinos- schaap. [en Portugal.
in'fanterist, m. X soldaat v. d. infanterie.
in'fanterie, V. X voetvolk.
infatiga'bel, onvermoeid; onverdroten.
infantiiis'me, o. toestand, waarin 1. d. bouw v. h. volwassen lichaam of I. d. geestvermogens overeenkomst bestaat met kinderlijke lichaamsvormen of geestvermoInfatua'tie, V. verdwaasdheid, zotte waan. [geus.
infaust', zeer ongunstig, hopeloos (v. zieke).
Infavora'bel, ongunstig.
Infect', aangestoken, besmet; verpest.
Infecte'ren, besmetten, aansteken; verpesten.
infectie, v. besmetting.
infectieus', besmettelijk, aanstekend.
infere'ren, inbrengen; opdragen; afleiden.
In'feri, (Lat.) m. rnv. de goden v. d. onderwereld; schimmen der afgestorvenen; afgestorvenen; onderwereld;
zie superi.
Inferieur', lager, minder, ondergeschikt; de —en, de
minderen, ondergeschikten.
Inferioriteit', v. ondergeschikte staat; geringere waarde;
Infernaal', hels, duivels. [het achterstaan bij anderen.
Infertiel', onvruchtbaar.
infeste'ren, vijandig aanvallen; onveilig maken.
Infibula'tie, V. inringing (van 't geslachtslid).
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infideliteit', V. (echtelijke) ontrouw; ongeloof.
infiia'tor, m. werktuig bij operatiën gebruikt, dienende
om een draad door een naald te steken zonder die voorwerpen met de vingers aan te raken.
infiitra'tie, V. inzuiging, intrekking (van een vloeistof).
Infime'ren, diep vernederen.
infiniteit', v. oneindigheid, onbegrensdheid.
in'finitief, infiniti'vus, (Lat.) m. onbepaalde wijs der
werkwoorden.
infini'tum, (Lat.) o. het oneindige, onbegrensde; ad
in —, tot in 't oneindige.
Infirma'rius, m. R.K. ziekenvader in een klooster.
i of i rmati ef', onkrachtig, ongeldig makend.
Infirmerie', (Fr.) v. ziekenhuis, inz. voor militairen.
Infirmiteit', V. krachteloosheid, gebrekkigheid.
Inflammatie, v. ontsteking, ontstokenheid, brand.
Inflamme'ren, ontvlammen; tergen, verbitteren.
inflatie, V. opzetting v. h. lijf door winden; overmatige
vermeerderng v. d. niet door goud gedekte voorraad
papiergeld, waardoor het geld sterk in waarde daalt.
infiecte'ren, binnenwaarts buigen, ombuigen, verbuigen.
inflexi'bei, onbuigzaam, hardnekkig.
Infle'xie, v. buiging of wijking van lichtstralen.
inflic'tie, V. oplegging van een straf.
inflorescen'tie, V. 2. bloemgroep.
infiuence'ren, beïnvloeden.
influen'tie, v. invloed, werking op een ander voorwerp.
influen'za, v. besmettelijke catarrhale koorts, griep.
influe'ren, invloed hebben, van invloed zijn.
inform', vormeloos, wanstaltig.
informaliteit', v. vergrijp tegen de vorm of de vormen.
Informatie, v. onderrichting, onderzoek; berichtgeving,
Inlichting; informa'tiën, mv. m vóbronderzoek.
Informatief', ten doel hebbend inlichtingen in te winnen.
informeren, kennis geven; zich ,,., onderzoek doen.
Informiteit', V. ongevormdheld, wanstaltigheid.
in'fra, (Lat.) onder, beneden; ut , zoals lager of later
(wordt opgemerkt).
infrac'tie, v. schending, Inbreuk (bv. v. e. verdrag) ;
inknikking v. e. pijpbeen, onvolkomen beenbreuk.
in'fra dignita'tem, (Lat.) beneden iemands waardigheid.
infralapsa'riër, m. Calvinist, die aanneemt, dat schepping
en zondeval 1. h. godsbesluit a. d. verkiezing en verwerping voorafgaan.
infraroodlicht, o. licht met nog kleiner trillingen dan rood
licht en daarom voor ons oog onzichtbaar.
infrastructuur', v. onderbouw.
22e dr.26
—,
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infrequent', niet veel bezocht, eenzaam, zonder of met
weinig mensen; niet vaak voorkomend.
infructueus', onvruchtbaar; vruchteloos, vergeefs.
infu'le, de v. d. tiara afhangende zilveren linten.
infu'sie, V. in- of opgieting; aftreksel.
infusie-diertjes, o. mv., infuso'riën, v. mv. afgietsel-

diertjes: kleine, voor het oog niet zichtbare diertjes in
afgietsels voorkomende.
Infuus', aangeboren, ingeschapen.
ingenieur', m. afgestudeerde a. e. technische hogeschool;
,.., van de waterstaat, a. e. technische hogeschool ge vormd bouwkundige belast met het toezicht op en het
onderhoud van wateren, dijken, bruggen enz.
Ingenieus', vindingrijk, vernuftig, scherpzinnig.
inge'nium, (Lat.) o. natuurlijke aanleg, aangeboren verstandsvermogen. [wapen.
in'gens te'lum neces'sitas, (Lat.) de nood Is een vreselijk
ingénu', (Fr.) natuurlijk, onbevangen, argeloos, ongekunsteld, onschuldig, nog niet wereldwijs.
Ingénue', (Fr.) v. rol bij het toneel van het ongekunsteld,
onschuldig meisje.
[steldheid.
Ingenuïteit', v. natuurlijkheid, onbevangenheid, ongekunIngere'ren, Inbrengen; zich ,,,, zich onbevoegd met iets
inlaten.
[voor voeding en ademhaling.
Inges'ta, (Lat.) o. mv. in het lichaam gebrachte stoffen
inges'tie, v. inbrenging van voedsel in 't lichaam.
Ingrammaticaal', ontaalkundig.
ingrediënt', o. bestanddeel.
ingrossa'tie, v. inschrijving in het hypotheekboek.
ingrosse'ren, in het grondpand- of hypotheekboek schrijinguinaai', de lies betreffende, lies-.
[ven.
inhabita'bel, onbewoonbaar.
Inhabita'tie, V. inwoning, bewoning„
inhabite'ren, inwonen, bewonen.
inherent', aanklevend, aanhangend, verbonden.
inh^sren'tie, v. het aankleven, aanhangen.
inhoere'ren, aankleven, aanhangen, verbonden zijn.
inhala'tie, v. inademing, inzuiging; ----- apparaat, o. toestel
om geneesmiddelen in dampvorm in te ademen.
inhalato'rium, o. inrichting, waar enen met inhalatietoestellen behandeld wordt.
inhale'ren, (geneeskrachtige dampen) inademen.
inhibe'reen, verhinderen, beletten, verbieden.
inhibitie, v. rechterlijk verbod om voort te gaan.
inhospitaliteit', v. ongastvrijheid.
inhumaan', onmenselijk, wreed.
[lievendheid.
inhumaniteit', v. onmenselijkheid, wreedheid, onmens-
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Inhuma'tie, v. teraardebestelling, begraving.
Inimagina'bel, ondenkbaar, onmogelijk zich voor te stellen.
inimita'bel, onnavolgbaar.
iniquiteit', v. onbillijkheid, grove onrechtvaardigheid.
ini'tia, (Lat.) o, mv. (enkely. Ini'tium), aanvangsgronden.
Initiaal'(- letter), V. aanvangsletter, grote beginletter.
initië'ren, inleiden; inwijden.
initiatief', o. inleiding; eerste stoot, eerste stap, voor
voorstel; (ook:) aandrang tot handelen, onder -slagor
recht van ~, recht van (wets)voordracht.-nemigst;
Initiëren, inleiden; inwijden.

ini'tio, (Lat.) in de aanhef.
injec'ta, o. mv. op magische wijze 1. h. lichaam ingebrachte voorwerpen (heksenprocessen).
Injeo'tie, v. Inspuiting.
In jecteur', (Fr.) in jec'tor, m. toestel om in te spuiten.
injicië'ren, inwerpen, inbrengen; inspuiten.
injunctie, v. r, uitdrukkelijk, gerechtelijk bevel.
inJu'rie, v. eerkrenking, belediging; scheldwoord.
injurië'ren, beledigen, honen; uitschelden.
injurieus', eerrovend, lasterlijk, smadelijk.
In'ka, m. zie Inca.
innerva'tie, v. invloed der zenuwen op het denkvermogen
of op enig orgaan van het lichaam; de voorziening aan
zenuwen van een of ander orgaan.
innings, (Eng.) sp. het aan slag zijn bij cricketen enz.
innocent', onschuldig; onnozel, verstandeloos.
innocen'tie, v. onschuld; onnozelheid.
Innomina'bel, onnoemelijk, onnoembaar.
innova'tie, v. nieuwigheid, verandering.
innove'ren, nieuwigheden invoeren, nieuw instellen.
In n u ït, mensen, naam die de Westelijke Eskimo's zich
[zelf geven.-inumera'bl,
ontelbaar.
Inobediën'tie, v. ongehoorzaamheid.
Inobligaat', onverplicht, onverbonden.
inobservan'tie, v. verwaarlozing, het niet nakomen.
Inocula'tie, v. inenting met echte pokstof, enting.
inocule'ren, inenten met echte pokstof, enten.
Inodo're, (Fr.) v. reukeloos; openbaar toilethuisje. [lijk.
inoffensief', niet beledigend, onaanstotelijk; onschadeInopportuun', te onpas komend, ongelegen, ontijdig, op
een ongeschikt ogenblik komend.
Inosiet', o. spiersuiker: een zoete, kleurloze stof, die in
hart, nieren, lever enz. voorkomt en gemakkelijk in
inqu iete'r en, verontrusten. [water oplost.
inquie'to, (It.) f onrustig.
Inquirent', m. gerechtelijk ondervrager.
,

,
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Inquire'ren, navorsen, onderzoeken; verhoren. [rechter.
Inquisiteur', (Fr.) sn. ondervrager; geloofs- of ketter
geloofsonderzoek; voormalig kettergericht-Inqu1s'tie,v.
,

Inquisitoriaal', op de wijze der inquisitie. [in Spanje.
In'rigged giek, V. ln'rigger, m. (Eng.) giek, waarvan cie

roeidollen op het boord staan.

In'ro, (Jap.) a. d. lijfgordel gedragen sierlijk doosje of

stel doosjes v. verlakt hout, ivoor of metaal, dienende
tot het bewaren v. medicijnen, reukwerk enz., zie
netsuke.
insaliva'tie, v. vermenging met speeksel (van spijzen).
Insalubriteit', v. ongezondheid (van een plaats).
Inealuta'to hoa'pite, (Lat.) zonder zijn gastheer te groeten.
Insanie', V. krankzinnigheid, waanzin.
Insa'n us men'tis, (Lat.) krankzinnig.
Inscene'ren, voor uit -, opvoering op het toneel in gereed
brengen.
-heid
Inscribe'ren, inschrijven, boeken; met een opdracht toewijden (van een boek).
Inscrip'tie, v. inschrijving; In- of opschrift.
Insculp'sit, (Lat.) hij (zij) heeft het gegraveerd.
insecta'ri um, o. insectenhuis.
Insec'tie, v. insnijding.
Insectivo'ra, insectivo'ren, o. mv. insectenetende dieren.
Insectoloog', m. insectenkenner,
Insecuriteit', v. onzekerheid.
Insensi'bel, ongevoelig; onmerkbaar.
Insensibiliteit', V. ongevoeligheid.
Insensibilmen'te, (It.) j onmerkbaar.
Inseparaat', ongescheiden, verenigd.
Insepara'bel, onafscheidelijk (verbonden).
Inseraat', o. het ingelaste; bekendmaking in de krant;
bijlage, naschrift.
insere'ren, invoegen, inlassen, (in de krant) opnemen.
lnser'tie, V. invoeging, inlassing, opneming (in de krant) ;
—kosten, kosten van plaatsing (bti'. van een advertentie).
Ineer'tum, o. zie inseraat.
In'sider, (in'saide) (Eng.) m. Iemand, die goed op de hoogte
is v. d. toestand v. e. zaak of onderneming, iemand die
In een bepaalde kring ingewijd Is.
Insldieus', arglistig belagend, verraderlijk besluipend.
Insigne, (Fr.) o. kenteken, onderscheidingsteken, inz.
ere- of rangteken.
Insimula'tie, v. min of meer ongegronde beschuldiging.
Insi n ua'ti e, V. 1 indringing; bedekte, zijdelingse toespe
verdachtmaking; 2 r& aanzegging, gerechtelijke-lingof
kennisgeving, betekening (van een vonnis).
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heimelijk inblazen; bedekt te kennen geven;
gerechtelijk ter hand stellen.
Insipi'de, (Fr.) smakeloos, zouteloos, laf.
Insiste'ren, op iets staan, aandringen.
insocia'bel, niet goed bijeenkomend, ongezellig.
insola'tie, v. 't In de zon zetten of leggen; zonnesteek.
Insolent', onbeschaamd, onbeschoft, brutaal.
[telt.
ïnsolen'tie, v. onbeschoftheid, onbeschaamdheid, brutallInsoli'de, niet sterk, zwak staand, niet betrouwbaar.
insolu'bel, onoplosbaar.
insolvabel, zie insolvent.
insolvent', $ onvermogend, onmachtig om te betalen.
insolventie, V. $ onvermogen zijn schulden te betalen.
Insomnie', v. slapeloosheid.
Inspecte'ren, nazien, nagaan, nauwkeurig bezichtigen; X
monsteren.
Inspecteur', m. opziener, controlerende onderzoeker.
inspec'tie, V. nauwkeurige bezichtiging, ambtelijk onder
of toezicht; X wapenschouwing, monstering;-zoek
ambtsgebied van een inspecteur.
in'spice et cau'tus e'ris, (Lat.) let op en wees op uw hoede.
Inspiciënt', verzorger v. d. toneelbenodigdheden.
Inspicië'ren, zie inspecteren.
inspira'tie, v. inademing; ingeving; (ook:) goddelijke Ingeving; bezieling. [vuren.
Inspire'ren, ingeven, inblazen, inboezemen; bezielend aan Instabiel', onvast, onbestendig, wankelbaar. [held.
instabiliteit', v. onvastheid, onbestendigheid, wankelbaar installateur', m. aanlegger van een electrische geleiding
enz.
installa'tie, V. 1 instelling; 2 bevestiging in een ambt.
Installe'ren, in een ambt bevestigen.
Instantané', (Fr.) een ogenblik durend; , o. moment-

insinue'ren,

photographie, ogenbliksopname.

instantelijk, dringend, met aandrang.
instantemen'te, (It.) f dringend, smekend.
inetan'ter, (Lat.) dringend.
instantie, v. dringend verzoek; in eerste —, rg bij de
rechtbank van eerste aanleg, bij de eerste of lagere
rechtbank.
in'star om'nium, (Lat.) evenals allen.
instaura'tie, V. wederoprichting, hernieuwing.
instigatie, v. aansporing, aanhitsing, opruiing.
Instige'ren, aandrijven, aanhitsen, opruien.
instilla'tie, v. indruppeling.
Instinct', o. natuurdrift, ingeschapen aandrift of neiging.
instinctief', uit eigen aandrift, onwillekeurig, onbewust.
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institue'ren, instellen, stichten; onderrichten.
Institut' de Fran'ce, (Fr.) o. de gezamenlijke (5) te Parijs
bestaande Academies.
instituten, o. mv. beginselen v. '1. Rom. recht, een deel

v. d. wetsverzameling v. keizer Justitianus.
instituteur', (Fr.) 7n. 1 insteller; 2 kostschoolhouder, hoofd

van een Instituut.
institutie, V. (staats- of burgerlijke) Instelling.
Institu'tio religio'nis Christia'nae, (Lat.) onderricht I. d.
Christel. godsdienst, hoofdwerk v. d. hervormer Calvijn.
institutri'ce, V. kostschoolhouderes.
Instituut', o. instelling, opvoedingsgesticht; kostschool.
Instructeur', m. leermeester, drilmeester.
instruc't'ie, v. onderwijs; aanwijzing, voorschrift v. te
houden gedrag, dienstvoorschrift; onderzoek v. e. zaak
vóór de behandeling door den daartoe aangewezen
instructief', onderwijzend; leerrijk. [rechter.
instrue'ren, onderwijzen, onderrichten, een voorschrift of
een gedragslijn geven; n onderzoeken, het vooronder zoek leiden van; een proces ^--^, een rechtszaak ter behandeling voorbereiden.
instrument', o. 1 werktuig, speeltuig; 2 oorkonde, akte,
officieel geschrift.
Instrumentaal', als middel of werktuig dienend; met behulp van werktuigen verricht of uitgevoerd; instrumentale muziek, v. muziek op speeltuigen uitgevoerd.
Instrumentair', van de (een) akte; ~e getuigen, r& vorm
[v. e. bepaald vak.-getuin.
instrumenta'rium, o. stel instrumenten voor de uitoefening
instrumenta'tiee, V. f het arrangeren van een muziekstuk
voor orkest of voor bepaalde instrumenten.
instrumente'ren, 1 j voor bepaalde instrumenten of voor
orkest zetten; 2 n een bepaalde rechtshandeling opinstrumentist', m. f instrumentbespeler.
[dragen.
insubordinatie, v. weerspannigheid, verzet tegen de ver plichte gehoorzaamheid, inz. tegen de krijgstucht, dienst
onwezenlijk, niet werkelijk. [weigering.-lnsubtaie',
insufficiën'tie, V. onvoldoendheid.
insuffisant', ontoereikend.
[middelen).
insuffla'tie, v. inblazing (van poedervormige genees Insulair', de eilanden betreffende, eiland -.
Insulin'de, o. 1 eilandenwereld, naam voor de Indische
archipel; 2 naam v. e. Indisch nationalistische partij.
insuii'ne, v. middel tegen suikerziekte, bereid uit de buik
-speklirnv.
runderen.
insult', o. insulta'tie, v. plotselinge aanval; beledigende
aanranding, belediging, hoon.
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insult, o. toeval, plotseling optredend bewustzijnsverlies,
gevolgd door krampen en spiertrekkingen.
insuite'ren, beledigen, honen.
Insupporta'bel, onverdraaglijk, onuitstaanbaar.
insurgent', m. opstandeling, rebel.
Insurge'ren, opstaan, oproer maken.
insurmonta'bel, onoverkomelijk.

Insurrec'tie, v. opstand.
intabule'ren, boeken, inschrijven; omranden, op een lijst

zetten; inleggen.

Intact', ongeschonden, ongerept.

inta'glio, (It.) m. verdiept beeldhouwwerk, diep ingesneden half- edelsteen.
intarsiatu'ra, v. intar'sio, in. (It.) ingelegd werk met veel
-kleurig
hout en paarlemoer.
integer vi'tae sceleris'que pu'rus, (Lat.) onbevlekt van
levenswandel en rein van schuld.
Integraal', 1 aj. een geheel uitmakende, algeheel, volledig;
2 v. Nederl. staatsschuldbrief die 21 % rente geeft.
integralis'me, o. R.K. tegen het modernisme onder de
Katholieken ingaande beweging tot handhaving van de
leer in hare uiterste strengheid.
intè'gre, (Fr.) onomkoopbaar, onkreukbaar.
Integre'ren, volledig maken; ,..^d deel, o. wezenlijk tot
het geheel behorend, onmisbaar deel.
Integriteit', v. ongeschonden toestand, volledigheid; onom-

koopbaarheid, onkreukbaarheid.

Integument', o. hulsel, bekleedsel.
Intellect', o. verstand.
intellectualïs'me, o. 1 verstandelijkheid; 2 leer dat alle
kennis intellectueel of enkel verstandelijk is, d. w. z.
afgeleid uit de zuivere rede.
Intellectueel', verstandelijk, schrander; wat op het denk
betrekking heeft; ,"ele valsheid, m het vals-vermogn
opgeven v. d. inhoud, de hoeveelheid, het bedrag enz.
bij een boeking; ,-. elen, m. mv. meer ontwikkelden v.
intelligent', bevattelijk, vlug, schrander.
[d. natie.
intelligentie, V. 1 verstand, bevattelijkheid, vlugheid; 2
bericht, tijding; 3 (spirit.) geest v. e. overgegane.
Intelligen'ti pau'ca, (Lat.) voor een goed verstaander (zijn
weinig woorden) is een half woord genoeg.
intelligent'sya, (Russ.) intellectuelen.
intelligi'bel, verstaanbaar, begrijpelijk, klaar.

intemperan'tie, v. onmatigheid.
intempestief', ontijdig, niet passend, verkeerd aangebracht.
intendance, (Fr.) v. rentmeesterschap; X beheer over de
betaling, verpleging en kleding van de troepen.
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Intendant', m. eerste opziener, rentmeester;
officier belast met de zorg voor de verpleging der troepen.
Intende'ren, op iets letten; beogen, van zins of willens
[zijn.
intens', zeer, hevig, diep, in hoge mate.
inten'sie, V. inspanning;uitbreiding, spanning.

intensief', betrekking hebbend op de innerlijke kracht,
krachtig; sterk, levendig; intensieve cultuur, V. exploitatie van een akker of landgoed, waarbij veel geld
en arbeid aan de bodem besteed wordt, om een zo hoog
mogelijke opbrengst te verkrijgen.
Intensiteit', v. innerlijke kracht; sterkte, grote hevigheid.
inten'so, (It.) f verhoogd, versterkt, krachtig.
Inten'tie, v. oogmerk, bedoeling; aanslag.
intentionalis'me, o. mening, dat het doel de middelen
Intentioneel', met opzet geaaan enz.
[heiligt.
intentionist', m. schilder met verwarde kunstbegrippen,
die meer intenties heeft dan talent.
Intentionne'ren, bedoelen, ten oogmerk hebben.
in'ter, (Lat.) tussen, onder; gedurende; ,,, absen'tes,
onder afwezigen; , a'lia, — a'lias res, onder anderen,
onder meer; ~ ami'cos, onder vrienden; ' ar'ma
silent le'ges, in de oorlog gelden de wetten niet;
ar'ma si'lent mu'sae, in de oorlog zwijgen de Muzen;
..^ ca'nem et lu'pum, tussen licht en donker; ,,, nos,
onder ons; ~ po'cula, onder een glaasje; — spem et
me'tum, tussen hoop en vrees; ,,, vi'vos, onder leven intercal a'tie, v. inlassing, tussenvoeging. [den.
intercale'ren, inlassen, tussenvoegen.
,

intercantonaal', tussen de kantons onderling.
intercedent', interces'sor, m. bemiddelaar, voorspraak.

intercede'ren, in 't midden treden, een goed woordje doen.
intercellulair', tussen de cellen liggende.
intercepte'ren, onderscheppen, opvangen.
interceptie, V. onderschepping, opvanging (van lichtstralen,
van geluid, van een brief).
lntercep'tor, m. X 1 stromingsverstoorder, plaat dienende
tot het verstoren v. d. stroming om een vleugel; 2
onderschepper, onderschepjager, jachtvliegtuig met opdracht om naderende bombardeervliegtuigen te onderscheppen.
interces'sie, v. tussenkomst, bemiddeling, voorspraak.

intercipië'ren, zie intercepteren.

intercommunaal', tussen gemeenten onderling.
interconfessioneel', de verhouding tussen verschillende
geloofsbelijdenissen onderling betreffende.
intercontinentaal', tussen vastlanden of continenten plaats
intercostaal', tussen de ribben liggende.
[hebbende.
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Intercurrent, onregelmatig, bijkomend (zlekte.
interdice'ren, verbieden (inz. het beheer van 't eigen vermogen), onbevoegd verklaren.

interdict', 0. rechterlijk verbod; R.K. grote pauselijke
kerkban, waarbij de toediening van de sacramenten, net
opdragen van de Mis enz. wordt verboden.
interdic'tie, v. ontzegging, verbod; inz. pauselijke ban.
Interessant', belangrijk, belangwekkend (veelal verward
met geïnteresseerd, baatzuchtig).
Interesse'ren, tot deelnemer maken; iemands belangstelling opwekken; zich voor iemand -, belangstellen in zijn
lot, zijn belangen voorstaan en bevorderen.
ln'terest, m. deelneming, belangstelling; gewin; rente van
een kapitaal.
Interferen'tie, V. inmenging, tussenkomst; wederzijdse
werking van lichtstralen op elkander bij hun samentrekken.
ferentie.
Interferometer, m. instrument tot het meten van interInterfolië'ren, met wit papier doorschieten (een boek).
Interfractioneel', tussen de fracties of onderpartijen of
partij-afdelingen onderling.
Intergeallieerd', van de onderling verbondenen.
Interglaciaal', tussen twee Ijstijdperken in liggend.
Interieur', o. het inwendige, binnenste; binnenlandse
zaken; huiselijke kring, familiekring; binnenhuisje
(schilderij).

In'terim, (Lat.) 0. tussentijd, tussenbehandeling.
Interimaat', 0. tussenbestuur, bestuur a d i n t e r 1 m.
Interi mai r', voorlopig, tijdelijk waarnemend.
Interinsulai r', tussen de eilanden.
interjec'ti e, V. tussenwerpsel.
Interlineair', tussen de regels geschreven of gedrukt.
lnterli'nie, v. ruimte tussen twee regels.
Interlocu'tie, V. interlocutoir', 0. tussenuitspraak, tussenoordeel wegens een bijzaak v. e. proces; interlocutoir
vonnis, O. tussenvonnis, beslissing i. e. bijzaak v. h.
proces. {mengd is.
interlocu'tor, m. tussenspreker, wie in een gesprek ge
Interlu'dium, 0. r tussenspel.

Intermediair ', o. tussenkomst, bemiddeling.
,

[tussenstof.

lnterme'dium, o. tijd tussen 2 vervaldagen of termijnen;

intermez'zo, (It.) 0. tussenspel; tussenvoorstelling; lig.
tussenbedrijf, incident.
intermina'bel, geen einde nemend; oneindig, grenzenloos.
intermis'sie, v. uitblijving, het nalaten; tussentijd.
Intermitte'rend, intermit'tens, bij tussenpozen ophoudend
of uitblijvend, tussenpozend; intermitterende koorts,

intermusculair

410

interpolatie

derdedaagse en vierdedaagse koorts, malaria tertiana en
rn. quartana.
[heer.
intermusculair', tussen de spieren gelegen.
Intern', innerlijk; (ook:) Inwonend kostleerling, genees internaat', o. kostschool; betrekking v. inwonend genees[(bestaande of heersende).
heer i. e. ziekenhuis.
inter- nationaal', tussen de natiën of volkeren onderling
internationa'le, V. 1 bond v. werklieden uit verschil lende landen, met het doel door onderlinge bijstand
lotsverbetering en inz. loonsverhoging te verkrijgen,
door Karl Marx gesticht; 2 strijdlied v. die bond. Na
verval der eerste internationale werd in 1889 de tweede
internationale gesticht, die thans te Amsterdam haar
zetel heeft. In 1916 werd de communistische derde internationale gesticht, die thans te Moskou zetelt en In 1921
werd door de socialistische partijen uit sommige Midden-Europese landen nog een internationale (21) gesticht.
internationalisatie, V. het internationaal maken, gemeenschappelijk maken voor de natiën of volkeren.
internationalisme, o. belangengemeenschap tussen de
verschillende natiën.
interne'ren, (in het land aan vreemdelingen) een bepaalde
verblijfplaats aanwijzen.
interne'ring, v. het aanwijzen v. e. bepaalde verblijfplaats
(in het land aan vreemdelingen en vreemde militairen).
internist', in. geneesheer, die van ziekten der inwendige
organen bijzondere studie heeft gemaakt.
interno'dium, o. ,. stengellid.
internun'tius, m. gezant v. d. Paus bij kleine staten;
vroeger ook. Oostenrijks gezant bij de P o r t e.
interocea'nissch, tussen twee oceanen, twee oceanen verbindend.
interparlementair', tussen (de) parlementen bestaande;
,--e Unie, in 1888 door Fred. Passy gestichte unie,
beogende samenwerking der staten tot ontwikkeling
der democr. denkbeelden en bevordering v. d. interna[lement.
tionale vredesarbeid.
Interpellant', m. hij die een interpellatie houdt in het parinterpella'tie, v. tussenrede; gerechtelijke opeising; ver zoek (buiten de orde van de dag) om opheldering van
een volksvertegenwoordiger aan de regering.
interpelle'ren, in de rede vallen; buiten de orde v. d. dag
om opheldering of inlichting vragen.
interpola'tie, V. inlassing van wooraen of zinnen in een
handschrift; schrifvervalsing; inschuiving van een or
meer termen in een getallenreeks.
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interpole'ren, inlassen, inschuiven, tussenvoegen.
interpone'ren, tussenplaatsen; zich tot bemiddelaar aan
tussenkomst, bemiddeling.

[bieden.-Interposi',v.

interpreta'tie, V. uitlegging, verklaring, vertolking.
Interpretatief', uitleggend, verklarend, vertolkend.

interpreta'tor, m. uitlegger, verklaarder, vertolker.
interpreteren, uitleggen, verklaren, vertolken.

interpunc'tie, v. plaatsing van de lees- en schrijftekens.
Interreg'nurn, (Lat.) o. tussenregering.
interrogatie, o. vraag, ondervraging.
Interrogatief', vragend. ondervragend, vraagsgewijze.

interrumperen, tijdelijk afbreken; in de rede vallen; hinderen, storen.
[rede-valling.
Interruptie, v. afbreking, onderbreking; stoornis; in-deinterrup'tor, m. onderbreker, stroomonderbreker.
Intersecta'risch, tussen de verschillende secten (bestaand
of heersend).
intersec'tie, v. kruising; snijpunt, doorsnede.
intersexueel', tussen de beide sexen of geslachten onder
-ling
bestaand.
interstitieel', een tussenruimte opvullend;
in het bindweefsel gelegen.
intertri'go, o. het gesmet zijn v. d. huid (blikgat v. P.
rijden, a. d. achterdelen v. d. kleine kinderen enz.).
intertro'pisch, tussen de keerkringen liggend of aanwezig.
in'terval, o. tussenruimte; tussentijd; tussenvoorval; gaping; f afstand v. d. ene toon tot de andere.
interval'Ia Iu'cida, (Lat.) o. mv. heldere ogenblikken (bi)
een krankzinnige).
interveniënt', m. r& tussenkomende partij.
intervenië'ren, tussenbeide treden of komen.
interven'tie, v. tussenkomst, bemiddeling.
interversie, v. omkering; het verduisteren van gelden.
interverte'ren, geld heimelijk achterhouden.
Interview, (ln'tevjoew) (Eng.) o. bezoek tot ondervraging
of uitboring v. e. of andere bekende persoonlijkheid,
persgesprek, vraaggesprek.
Interviewen, met iemand een vraaggesprek houden.
interviewer, (Eng.) m. iemand, die een vraaggesprek
houdt met een bekende persoonlijkheid met het doel dit
in een dagblad of tijdschrift te plaatsen.
Intestaat', m. een zonder testament gestorvene; --- erfgenaam, m. zulk een, die geen testament nodig heeft om
erfgenaam te zijn.
[ te maken.
intesta'bel, onbevoegd of onbekwaam om een testament
intesti'num, (Lat.) o. (mv. intesti'na), ingewand.
ïnt(h) ronisa'tie, v. troonsbestijging, troonsaanvaarding;
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plechtige instelling v. e. bisschop, v. d. Paus of v. h.
beeld v. h. H. Hart.
intiem', nauw verbonden; innerlijk, innig, vertrouwelijk.
intima'tie, v. gerechtelijke aanzegging.
intimidatie, v. vreesaanjaging.

Intimide'ren, bevreesd maken, schrik aanjagen.
intimiteit', v. innigheid, vertrouwelijkheid.
met innigheid.
in'timo, (It.)
in'ti m us, (Lat.) m. boezemvriend, vertrouwde.
Intitula'tie, v. betiteling; titel van een boek.
intitule'ren, betitelen; een titel geven.
intolera'bel, onverdraaglijk, onuitstaanbaar.
Intolerant', onverdraagzaam jegens andersdenkenden.
intolerantie, V. onverdraagzaamheid, inz. In zake van
godsdienst.
intonatie, V.

[buiging.

toonaangeving, aanheffing; toon- of stemintone'ren, ° f aanheffen, de toon aangeven.
Intourist, Russisch staatsreisbureau.
intoxica'tie, v. vergiftiging; het dronkenmaken; zinsbedwelming.

ln'tra, (Lat.) binnen, inwendig; — mu'ros, binnen de
muren, In eigen omgeving; , parie'tes priva'tos, 1. d.
huiselijke kring, onder vier ogen, In vertrouwen.
in'tra- abdominaal', binnen de buikholte.
Intracellulair', binnen de cellen.
intracta'bel, intraita'bel, onhandelbaar, onbuigzaam.
intra'de, V. inleiding, voorspel.
[blad.
intra'den, v. mv. staatsinkomsten.
Intran, afkorting voor L'Intransigant, bekend Frans dag Intransigen'ten, m. mv. onverzoenlijke partijgangers, dia
van geen transactie of geven en nemen willen weten.
intransitief', o. onovergankelijk werkwoord, werkwoord
dat geen lijdend voorwerp kan hebben.

intransporta'bel, onvervoerbaar.
Intra -uterien', binnen de baarmoeder.
Intrepiditeit', V. onversaagdheid, onverschrokkenheid.
intricaat', ingewikkeld, verward, moeilijk te ontwarren.
intrigant', 1 aj. kuipend, gaarne konkelend; 2 m. vriend
van kuiperijen, arglistige kuiper, indringer.
lntri'ge, Fr.: intri'gue, V. verwikkeling (van roman of
toneelstuk) ; listige kuiperij, konkelstreek.
intrige'ren, met slinkse streken naar zijn doel streven,

kuipen, konkelen.
Intrinsiek', Innerlijk, tot het wezen van iets behorende;
~e waarde, V. innerlijke, werkelijke waarde.
introducé', (Fr.) m. iemand, wien in een societeit of ander
besloten gezelschap tijdelijk toegang verschaft is.
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introduce'ren, inleiden, tijdelijk toegang verschaffen.
introduc'tie, v. inleiding, invoering (in zekere kring).
introductief', inleidend.
introduzio'ne, (It.) V. f inleiding van een muziekstuk.
Intro'itue, (Lat.) m. R.K. Ingang, intrede, inleiding (van
de Mis).
introjec'tie- hypothese, v. veronderstelling, volgens welke
de hersens niet het centrum onzer gewaarwordingen zijn.
Intronisa'tie, v. zie int(h)ronisatie.
Introsoma'tisch, binnen het lichaam vallend.
Introspec'tie, v. inschouwing, inwendige aanschouwing,

zelfbeschouwing.

Introspectief', inschouwend, zelfbeschouwend.
introver'sie, V. inwaarts -, binnenwaartskering.
intrude'ren, instoten, inschuiven; zich .,,, zich in- of op-

dringen.
intrusie, V. indringing, insluiping (bv. in een post).
intuba'tie, V. inbrenging van een buisje.
[zien.
lntuï'tie, V. innerlijke aanschouwing, het als bij ingeving
intuïtief', innerlijk aanschouwend, als door ingeving ziend.
intumescen'tie, V. opzwelling, opzetting.
intussuscep'tie, V. invoeging, indringing van een vocht
(of voedingsstof) in een organisch lichaam tot welks
groei het bijdraagt.
Inunc'tie, V. inwrijving, inzalving.
Inunda'tie, v. overstroming, onderwaterzetting.
Inunde'ren, overstromen; onder water zetten.
Inutiel', onnut, nutteloos, vruchteloos, vergeefs.
Invagina'tie, V. darminschuiving (runderziekte).
Invalide, 1 aj. onvermogend, onbruikbaar; 2 m. gebrekkig
soldaat tot de dienst onbekwaam; gebrekkig persoon.
Invalide'ren, ongeldig verklaren, in rechten krachteloos
maken. [lijke gebrekkigheid.
Invaliditeit', V. ongesehiktheid voor de dienst, lichameInvar, mengsel van ijzer en staal, dat bij verhitting van
0 0 - 3 0 0 0 niet noemenswaard uitzet.
Invarla'bel, onveranderlijk.
Inva'sie, v. vijandelijke inval; strooptocht; indringing
(van ziektekiemen).
Invec'ta et lIIa'ta, (Lat.)
eig. de ingevoerde en ingedragen dingen: inboedel.
Invectief', invective, v. beledigende rede, scheldwoord.
Inve'nit, (Lat.) (verkort fnv.), (...) heeft het uitgevonden.
Inventa'ris, m. lijst van voorhanden voorwerpen in een
huis, vaartuig enz., boedelbeschrijving; lijst van stukken.
inventarisa'tie, v. het inventaris - maken, het op de inventaris brengen, boedelbeschrijving.
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inventarise'ren, de inventaris opmaken, de boedel beinvente'ren, uitvinden, verzinnen. [schrijven.
inventie, v. uitvinding; verzinsel; kunstgreep.

inventief', vindingrijk.
invergen'tie, v. neiging, helling.
inversie, V. woordverzetting, omkering; omstulping (van
de baarmoeder).
Inver'so or'dine, (Lat.) in omgekeerde orde.
invert', omgekeerd; ...., licht, o. met de brander naar bee
neden gekeerd licht.
Invertebra'ta, o. mv. ongewervelde dieren.
Inverte'ren, omkeren, van plaats doen wisselen.
investe'ren, inkleden, inhuldigen.
investiga'tie, v. opsporing, navorsing, onderzoek.
Investituur', V. plechtige inhuldiging in een waardigheid
of bevestiging in een ambt; R.K. plechtige overdracht van
ring en staf aan een bisschop door den Paus.
invest'ment-trust, (Eng.) maatschappij, die obligaties
uitgeeft en het aldus verkregen kapitaal belegt in aandelen en obligaties v. andere maatschappijen.
invetere'een, verouderen, inwortelen (van een kwaal).
invidieus', benijdend, afgunstig.
Invinci'bel, onverwinnelijk, onbedwingbaar.
inviola'bel, onschendbaar.
Inviolabiliteit', v. onschendbaarheid.
invisi'bel, onzichtbaar.
invi'ta Miner'va, (Lat.) tegen de wil van Minerva, d. 1.
invitatie, v. uitnodiging. [zonder talent (schrijven).
Invite, (Fr.) V. kaart, die men speelt om zijn maat in een
bepaalde kleur te laten uitkomen of naspelen.
invite'ren, uitnodigen, te gast vragen.
invocatie, v. aanroeping, afsmeking.
lnvoca'vit, (Lat.) o. R.K. eerste Zondag van de Vasten.
Involve'ren, Inwikkelen, verwikkelen; insluiten, medebrengen, mede in zich bevatten.
invulnera'bel, onkwetsbaar.
io'I (Lat.) hoezee; — vivat'! hoezee hij leve! (aanvangswoorden en naam van een bekend studentenlied).
Ion', (Gr.) m. electrisch geladen atoom of atoomgroep ontstaan door electrolyse.
io'nentheorie, v. theorie dat alles uit ionen bestaat.
Ionic no. 5, lettertype, in gebruik bij vele couranten in
N. Am., speciaal aanbevolen door de Am. oogartsen.
ionisa'tie, V. aardstraling.
ionize're!n, splitsen v. e, opgeloste verbinding in twee
delen, die tegengesteld electrisch zijn geladen; gassen
electrisch geleidend maken.
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iontophore'se, V. methode v. genezing o.a. v. oogziekten,
waarbij door middel v. e. zwakke, electr. stroom de
ionen der genezende zouten i. h. oog gebracht worden.
ipecacuan'ha, V. Amerik. braakwortel; Indiaanse of Brazil.
purgeerwortel (van een soort violierboom).
Ip'se di'xit, (Lat.) hij (de meester) heeft het zelf gezegd.
ip'se fe'cit, (Lat.) hij heeft het zelf gemaakt.
Ip'sis ver'bis, (Lat.) niet dezelfde woorden, uitdrukkelijk.
ipsis'sïma ver'ba, (Lat.) precies dezelfde woorden.
ipsis'sim is ver'bis, (Lat.) in precies dezelfde bewoordingen.
ipsis'simus i'dem, (Lat.) op een haar dezelfde.
[daad.
Ip'so fac'to, (Lat.) door de daad zelve, uit kracht van de
Ipso ju're, (Lat.) door het recht zelf, vanzelf, van rechts ira'de, v. bevelschrift van den sultan van Turkije. [vege.
i'ra furor bre'vis est, (Lat.) de toorn is een korte razernij.
Ira'niër, m. bewoner v. Iran, oude, nu weer gebruikelijke,
,

naam voor Perzië.

irascibiiiteit', v. prikkelbaarheid, lichtgeraaktheid.
Ira'to, (It.) toornig.
irenaphoon', V. (vredesgeluid) Instrument van den Ned.
uitvinder A. D. Loman Jr., dat muziek op een afstand
van 4 km volkomen zuiver en duidelijk doet horen.
Bespeeld met eenzelfde claviatuur als orgel of piano.
Ire'ne, V. de vreedzame; godin van de vrede.
irenisch, vredestichtend, bemiddelend.
iri'di um, o. zeer zwaar zilverwit metaal, dat slechts in verbinding met platina wordt aangetroffen.
iridocycli'tis, inwendige oogontsteking.
i'ris, v. regenboog; regenboogvlies in het oog; ,. zwaard-

lelie, lis.

irise'ren, de kleuren van de regenboog vertonen.
Irish stew, (ai'risj stjoew) (Eng.) v. schapenvlees met
aardappelen en groenten.
Iri'tis, t. ontsteking van het regenboogvlies.
Iron-bricks, (ai'ren-briks) (Eng.) m. mv. van vuurvaste

klei gebakken donkerblauwe steen.
Ironie', v. fijne spot, bedekte scherts, die het tegenovergestelde bedoelt van hetgeen gezegd wordt.
Ironisch, fijn schertsend, bespottend door ironie.
Ironsides, (ai'rensaids) (Eng.) m. mv. m dappere ruitersoldaten van Cromwell.
irradia'tie, v. uitstraling; het groter schijnen van helder
verlichte tegen een donkere achtergrond afstekende
voorwerpen.
irraisonna'bel, onredelijk, onbillijk.
irrationaiis'me, o. kennisleer, die niet op verstandsgronden, maar op gevoelsbeleving steunt.

irrationeel
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Irrationeel', met de rede strijdig; niet juist of nauwkeurig
berekenbaar.
Irrecusa'bel, onverwerpelijk, onwraakbaar.

Irreden'ta, (It.) 1 aj. onverlost; Italia —, onverlost Italia
(Triést, Trente, Tessino, Malta, Nizza, Corsica), dat volgens de Ital. chauvinisten bij Italië behoorde en in de
wereldoorlog gedeeltelijk weer bij het vaderland ingelijfd is; 2 v. onverlost gebied, gebied dat staatkundig nog
niet gevoegd is bij het land, tot welks nationaliteit het

behoort; vgl. ook irredentisten.
Irredentisten, m. mv. naam van een politieke partij in
Italië, die alle Italiaanse gewesten, tot andere landen
behorende bij Italië wil inlijven.
[(van een breuk).
irreduci'bel, irreducti'bel, onherleidbaar; niet te zetten
irrefuta'bel, onweersprekelijk, onweerlegbaar.
Irregulariteit', v. onregelmatigheid; ongeregeldheid.
Irregulier', onregelmatig, van de regel afwijkend; ongeregeld.
[dienende en dus van geen betekenis.
Irrelevant', niet tot de zaak behorende, niet ter zake
irreligieus', ongodsdienstig.
lrremedia'bel, onherstelbaar, niet te verhelpen.
irrenuntia'bel, waarvan geen afstand kan gedaan worden.
irrepara'bel, onherstelbaar, niet weer goed te maken.
irresisti'bel, onweerstaanbaar.
i rreao l u ut', besluiteloos, weifelend. wankelmoedig,
irrespira'bel, ongeschikt ter inademing.
Irreverent', oneerbiedig.
irreversibel, niet omkeerbaar (v. natuur- of scheikundig
[proces).
Irrevoca'bel, onherroepelijk.
Irrideren, uitlachen, belachelijk maken, bespotten.
irrigateur', irrigator, m. spuit met glazen bak en slang om
lichaamsholten in- of uit te spuiten.
irriga'tie, V. bewatering, bevloeiing (van een stuk land).
irrigeren, bewateren, bevloeien (een stuk land) door
kleine waterstroompjes; met de irrigator bevochtigen
of uitspuiten.
irri'sie, v. het belachelijk maken, bespotting.
irritabiliteit', V. prikkelbaarheid.
irritatie, v. prikkeling 2 ; geprikkelde stemming, geraaktheid, gebelgdheid, verbittering.
Irriteren, prikkelent; verbitteren, kregelig maken.
irrup'tie, v. inval, overval.
Isabel'(kleurig), bruinachtig geel, koffie- met -melk kleur.
isagogiek', V. inleidende wetenschap, inleidingskunst.
isago'gisch, inleidend.
isametra'len, v. mv. lijnen van gelijke afwijking van de
normale maandelijkse warmte.

isanornalen
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isanoma'len, v. mv. lijnen, die gelijke afwijking in breedte
aanwijzen van haar gemiddelde breedte -klimaat.
isba', v. beter: izba z. a.
ischaemie', v. onvoldoende plaatselijke bloedtoevoer.
I8'chias, V. heupjicht.
ischurie', V. terughouding van de urine als gevolg van
kramp in de sluitspier der blaas.
Isis, V. Oud- Egypt. godin van de vruchtbare natuur.
islam, rn. Mohammed. godsdienst, het Islamisme.
Island, (ai'lend) (Eng.) eiland.
isle, (iel) (ouds -Fr.) eiland; - de France, (eiland van Frankrijk), oude provincie met de hoofdstad Parijs.

Iso-, (Gr.) voorvoegsel, dat „gelijk" betekent.
isoba'ren, v. mv. lijnen van gelijke jaarlijkse luchtdruk
[diepte.-king.
Isoba'then, lijnen, getrokken over punten v. gelijke
isochimenen, V. mv. lijnen van gelijke gemiddelde jaarlijkse winterkoude.
isochro'nisch, evenlang, gelijkdurend.
isodyna'men, isodyna'mische lijnen, v. mv. lijnen van even
grote kracht van het aardmagnetisme.
Isogo'nisch, gelijkhoekig.
isographie', V. reproductie v. tekening, houtsnede of ets
langs fotographische weg.
isohyp'sen, V. me „ lijnen, getrokken over punten van gelijke
hoogte boven de zee.
Paola, (It.) v. eiland; , bei'la, het schone eiland (een der
Borromeïsche eilanden.
isolatie, v. afzondering; c niet-geleiding van electriciteit.
isolator, m. g niet - geleider van de electriciteit, inz. het
bekende klokvormige porseleinen lichaam aan telegraafpalen enz.
[dend maken.
Isolement', o. afzondering.
isoleren, afzonderen, op zichzelf plaatsen; g niet gelei isome'risch, gelijkdelig, gelijk verdeeld; ,.-..e lichamen,
o. me. lichamen, die bij gelijke scheikundige samenstelling verschillende eigenschappen hebben.
isome'trisch, een gemeenschappelijke maat hebbende.
Isomor'ph(isch), van dezelfde gedaante.
isopreen', bestanddeel v. d. rubber- koolwaterstoffen.
Isothe'ren, v. mv. lijnen van gelijke gemiddelde jaarlijkse
zomerwarmte.
isothermen, vv. mv. lijnen van gelijke gemiddelde jaartemperatuur; lijnen, een toestandverandering v. e. stof
voorstellende, waarbij de temperatuur niet verandert.
isoto'nisch, f gelijk van toon.
isotopic', v. net voorkomen v. eenzelfde element in ver 27
22e cir.

Isthmus

418

J.N.V.C.

schillende modificaties met dezelfde physische en chemische eigenschappen, maar verschillend atoomgewicht.
Isth'mus, (Lat.) m. landengte, inz. die van Corinthe in
Griekenland; de daar gevierde openbare kampspelen

werden Isthmische spelen genoemd.
Istizin, een laxeermiddel.

i'ta est, (Lat.) zo is het, zo staat het.
i'ta lex est scrip'ta, (Lat.) zo is de wet geschreven.
Italiaanse staking, v. staking, waarbij het werk of de dienst
stipt volgens de voorschriften wordt vervuld, alle werkzaamheden grondig worden geverifieerd en gecontroleerd, zodat alles binnenkort hopeloos vastloopt.
ita'lia fara' da se, (It.) Italië zal zichzelf helpen.
ltalianise'ren, de bijen (ter veredeling) een Italiaanse

koningin geven.

ltalie'ken, m. mv. cursieve (lopende) letters.
i'tem, insgelijks, evenzo.
I'te, mis'sa est, (Lat.) R.B. gaat, het (misoffer) is volbracht
(aan het einde van de Mis).
ltera'tie, V. herhaling, hervatting.

iteratief', herhalend, hervattend.

reisboek, reisbeschrijving, reiswijzer; spoorboekje.
1'tio in par'tes, (Lat.) stemming volgens partijen.
ivori'de, o. kunstmatige nabootsing van Ivoor.
ivoriet', o. op ivoor gelijkende stof, die beschreven en
weer schoongeveegd kan worden.
itinera'rium, o. (Fr. itinerai're, v.)

1'wan, (Russ.) m. Johannes.
I'xion (het rad van), een altijddurende marteling.
Izba', (Russ.) v. kamer met haard, boerenhuis, -hut.
izves'tlja, (Russ.) (mv. van izves'tije, bericht, tijding),

nieuws; krant.

Izvosch'tchik, (Russ.) vigilante.

J. C. = Jezus Christus.
J. C. A. = Jewish Colonisation Association,

Joodse kolonisatie.

Verbond voor

J. C. G. O. B. = Jongelieden Christen Geheel Onthouders
JCtus = Jurisconsultus (zie ald.). [Bond.
J. H. S. en J. N. R. J., zie onder 1.
J. M. C. = Java Motor Club (de Indische K.N.A.C.).
jr. = Junior, (Lat.) de jongere.
J. N. V. C. = Jong Nederland voor Christus.

J.S.W.B.
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J. S. W. B. = Java Suiker Werkgevers Bond.
J. U. D. = Ju'ris utrius'que doctor, (Lat.) doctor in de
J. V. A. = Jongeren Vredes Actie. [beide rechten.
J. V. F. = Jongeren Vredes Federatie.
J. V. O. = Jeugdbond Voor Onthouding.
jabot', (Fr.) m. geplooide hemdstrook, bef.
jacaranda, o. schrijnwerkershout uit Z.-Amerika.
jacent', liggend; (ook:) onbeheerd (van goederen).
Jack, (Eng.) Jantje; Union-,..., Britse vlag; - -Pud'ding,
hansworst; —of-all-trades, Manusje van alles, iemand
die voor alles te gebruiken is; -tar, janmaat, matroos.

Jacobean, (dzjaelob'biën) (Eng.) van Koning Jacobus van
Engeland (1603-25) ; in de stijl van zijn tijd.
Jacobijn', m. 1 Dominicaan; 2 heftigste omwentelingsgezinde, lid v. e. club tijdens de Fr. revolutie van 1789,
die vergaderde in een voormalig Jacobi jnenklooster.
Jacobij'ner-muts, v. rode muts, die de Jacobijnen droegen.
Jacobinis'me, o. dolzinnige vrijheidsliefde.
Jacobleten = Monophysieten, z.a.
Jaconnet', o. Oostindisch, meestal glad mousseline.
Jacquard'-machi'ne, v. door Jacquard uitgevonden weefstoel voor zijden stoffen.
Jacquerie', (Fr.) v. Cj boerenopstand tegen de edelen in
Noord-Frankrijk in 1358.
jacquet', o. pandjesjas; kort damesmanteltje.
jac'ta eat a'Iea, (Lat.) de teerling is geworpen.
jactan'tie, v. grootspraak, snorkerij.
jacta'tie, V. bet onrustig woelen van een zieke; snoeverij.
nephriet.
jaJe
jai'Ia, Turkse lichte reiswagen, waarin men niet zit,
ja'Jenr, (Hebr.) m. pi jenever. [maar ligt.
ja'jemen, jl drinken.
jalap'pe, V. Mex. plant, welker wortel een harsig, sterk
purgerend sap bevat.
jalon', (Fr.) m. afsteekpaal; richtvaantje; bakenstok.
jalonne'ren, met bakenstokken afsteken, afbakenen.
jalonneur', (Fr.) an.
onderofficier met bet richtvaantje,
jalousie' de métier', (Fr.) v. beroepsnijd, broodnijd.
jalouzie', v. ijverzucht; jaloersheid.
jalouzieën, v. mv. venster-zonneschermen, zonneblinden.
jam, (Eng.) v. vruchtengelei; ook: moderne dans.
jam'be, v. zie jam'bus.
jamboree', zie scouts jamboree.
jam'bus, (Lat.) m. versvoet van één korte en één lange
James, (dzjeemz) (Eng.) Jacob(us). [lettergreep.
jang-pie'-sjie, (Chin.) o. eigl. schaapslederspel, schimmenspel met poppen van zeer dun geschaafd schaapsleer.

Janitsaar
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Janitsaar', m. soldaat van de in 1826 door sultan Mahmoed
opgeheven bevoorrechte klasse, die weleer de kern van
het Turkse volk uitmaakte.
een door Paul von Janko gebouwd
Jan'koklavier, o.
klavier met 6 ri en toetsen boven elkaar.

Jansenis'ten, m. mv. sectenaam voor de Roomsen van de
Oude of Bisschoppelijke Clerezie.
ja'nuis clau'sis, (Lat.) met gesloten deuren.
Ja'n us, m. Rom. godheid met twee aangezichten; god der
deuren, v. d. ingang, van alle begin (vandaar heet de
sste maand v. h. jaar Januarius) ; ~- politiek, v. weifelende, onoprechte staatkunde.

japonnai'se, (Fr.) v. soort koekje.
japonoloog', m. kenner of beoefenaar van het Japans.
Jap, Jap'py, (Eng.) m. Japannees; Jap'py, v. N.I. Japanse
prostituée.

jaquennot'te, v. soort van Oostindisch mousseline.
jaquet'te, v. pandjesjas; kort damesmanteltje.
jardiniè're, (Fr.) V. tuinierster; bloemenmand.; manden
(rijtuig) ; dameshoed met brede rand.
-wagen
jargon, (Fr.) o. kromtaal, koeterwaals.
jarretel'le, (Fr.) V. kous -, sokophouder.
jarretiè're, (Fr.) V. kouseband.
jas, v. Surinaamse benaming van de framboesia, z. d. w.
Jasperen, (de snede van een boek) als j a s p i s beschilderen of besprenkelen.
jas'pis, m. veelkleurige harde steensoort.
jat, (Hebr.) V. ps hand.
ja'tagan, m. korte Turkse degen of sabel.
jatmoos, (Hebr.) o. I handgeld.
jat'ten, p stelen.
jat'ter, m. 1 dief.
[een dooier.
.j eune d'oeuf', (Fr.) 1 o. eierdooier, eigeel; 2 al. geel als
jaun'ting-car, (Eng.) Iers wagentje met twee banken.
rug aan rug, en een bankje voor den koetsier.
Java = Jachtvliegtuigenafdeling.
jazz, (dzjaez) (Eng.) excentrieke Amerik. dans in snel
tempo; band, (dzjaez baend) V. (Eng.) kleine (neger)
muziekkapel, met allerlei strijk -, blaas- en excentrieke
slaginstrumenten, die in hoofdzaak de nieuwe dansen
jazzophiel', liefhebber van jazz. [speelt.
jean, (Eng.) v. soort molton.
Jean pota'ge, (Fr.) m. hanssop, hansworst.
jedinolitsjnIk, (Russ.) zelfstandig zijn bedrijf uitoefenende boer in Sowjet- Rusland.
Jehovah, m. de eeuwige God (der Joden).
je maintiendrai', (Fr.) ik zal handhaven (devies onder
,

je ne sais quoi 421 jung-sue
het Nederl. wapen, afkomstig v. d. Prinsen v. Oranje
uit het huis Chalons). [iets.
je ne sais quoi', (Fr.) een Ik en weet niet wat, een zeker
Jenny-machine, v. Eng. katoenspin -machine.
jeremiade, v. klaaglied, jammerklacht.
Jericho, roos van —, kruisbloemige woestijnplant, welks
bladeren bij droogte sterk inkrimpen en na bevochtiging weer ontplooien; volgens de legende het eerst ontsproten in de woestijn bij Jericho, waar Maria bij haar
vlucht haar voet had neergezet.
Jer'sey, (dzjur'si) (Eng.) v. nauwsluitend tricot -buis.
Je'ruëi, (Hebr.) God legt de grondsteen, naam van Christelijke verenigingen.
Jeschang Chouliem, (Hebr). hulp aan zieken, naam v. e.
vereniging tot dat doel.
jetbe', (Fr.) v. pier, havenhoofd.
jeton', (Fr.) m. lig- of rekenpenning, speel -, pachtpenning.
jettato're, (It.) v. mens met een boze blik, iemand, die
met zijn oog betovert; zie mal'occhio.
jettatu'ra, (It.) v. boze blik, zie mal'occhio.
Jeu, (Fr.) m. en o. spel; scherts; (Ook:) V. verbastering
van just (zie ald.) ;
de fonds', f grondstemmen in een
orgel; ~ de grâ'ce, luchthoepelspel; r--- de mots', woordspeling; ~ d'esprit', m. geestigheid; (ook:) verstandsspel, waarbij de geest gescherpt wordt.
Jeu'ne fii'ie, (Fr.) o. jong meisje; ~ zijn, nog jong meisje
of ongetrouwd zijn. [naar vervult.
Jeu'ne premier', (Fr.) m. acteur, die de rol v. jongen minJeunes'se dorée', (Fr.) v. de voorname, rijke jongelui; zie
Je'zabei, slechte, zedeloze vrouw. [Ook: incroyabie.
Jezuïet', m. lid V. d. R.K. Societeit v. Jezus, in 1534
door Loyola gesticht, in 1540 bekrachtigd door paus
Paulus III, door paus Clemens XVI in 1773 opgeheven, maar in 1814 door paus Pius VII hersteld; (in
verachtelijke zin:) schijnheilige huichelaar, doortrapte
intrigant. [heilig, onoprecht, vals.
Jezuïe'tisch, naar de leer V. d. Jezuïeten; (oneig.) schijn Jezuït,is'me, o. Loyola's leer, het werken i. d. geest v.
de Jezuïeten; (oneig.) schijnheiligheid, valsheid, onoprechtheid. [vermengd Duits.
Jid'disch, Jodenduits, met Pools, Hebreeuws e.a. talen
Jingo, (Eng.) m. overdreven voorstander van Engelands
oppermacht en invloed, Engelse c h a u v 1 n i s t.
Jingoïsme, o. overdreven nationaliteitsgevoel, blinde ingenomenheid met al wat Engels is en Engelands grootheid kan bevorderen, Eng. c h a u v i n i s m e.
jing-sjie, (Chin.) o. schimmenspel.
r..,
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jinrik'sha, (Jap.) V. open tweewielig rijtuigje voor i of 2
personen door een koelie getrokken in Japan, Indié en
[ stelkunst.
Z.-Afrika.
j i'oe-jit'soe, ji'u-jit'zu, o. Japanse (behendigheids)-worjob, (Eng.) baantje.
jobber, (Eng.) m. 1 beunhaas; makelaartje; thans: $ hoekman of beursman, die zich met de handel in een speciaal
fonds bezig houdt; 2 (in N.- Amerika) groothandelaar.
Jobsbode, Jobspost, m. ongeluksbode, treurige tijding.
Jobs'geduid, o. zeer groot, taal geduld.
Jockey, (Eng.) m. renpaardberijder, voorrijder; ~-club,
v. gezelschap van paardenliefhebbers, voorname club in
Jocris'se, (Fr.) m. zot, onnozele hals, uilskuiken. [Parijs.
jo'cus, m. scherts, grap, kortswijl.
jodis'me, o. jodium - vergiftiging.
jo'di um, o. een metalloïde uit as en zeewier getrokken.
jodoform', o. uit jodium bereide ontsmettende stof, geel
van kleur met sterke reuk.
jodoformi'ne, V. jodorormpoeder.
jodoformis'me, o. jodoform -vergiftiging.
joe'kel, m. p% hond.
joerte, tent v. takken en taaie rijzen bij de Kirgiezen.
joetje, (v. Hebr. ,doet, tien) o. pl (gouden) tientje.
Johan n i'ter, m. ridder der Johanniter -orde.
Johanni'ter-orde, v. hospitaal-orde opgericht te Jeruzalem
In 1099, thans in het bijzonder de Protestantse tak dier
orde. In 1909 Is in Nederland een c o m m e n d e r ij
(zie aid.) V. d. orde opgericht.
John Buil', (Eng.) m. bijnaam van het Eng, volk.
Johnson Act, wet, waarbij a. d. Ver. St. v. N. Amerika
verboden wordt leningen te verstrekken aan landen, die
met de betaling v. d. oorlogsschulden a. d. Ver. St. ten
achter zijn.
Joint Peace Coun'cil, (Eng.) Verenigde Vredesraad, antimilitaristische wereldorganisatie.
joint-stock company, (Eng.) maatschappij op aandelen.
jom'tob, jom'tof, (Hebr.) Bijbelse feestdag.
Jo'nathan, broeder -, zie broeder.
jongleren, een aantal ballen, borden, flessen of andere
voorwerpen op kunstige wijze kort achter elkaar omhoog
werpen en weer opvangen.
jongleur', (Fr.) m. werp- en vangkunstenaar.
jonk, v. Chinees koopvaardijschip.
[soort narcis.
jonquil'le, (Fr.) 1 aj. groenachtig hooggeel; 2 jt V. tijloos,
Joseph', (Fr.) m. soort dun Fr. papier; filtreerpapier;
vrouwenoverrok; kuis, eerbaar jongeling, Jozef.
Josephs, Spaans ijzererts.
,
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jo'ta, (Gr.) V. 1 Griekse i (kleinste letter van het Gr.
alphabet, vandaar) : geen ~, niets, niet het allergeringste;
2 (Sp.) vrolijke Spaanse dans in 3 / 8 maat.
jouissan'ce, (Fr.) V. genot, genieting; vruchtgebruik.
jouisse'r en, genieten.
jou'le, V. maateenheid voor arbeid uit het C. G. S. s t e 1s e 1, (z. a.) arbeid nodig om 1 kg 102 mm op te lichten
= 10 millioen e r g; 9,8 joule = kilogram-meter.
Joum-kip'poer, (Hebr.) verzoendag.
jour', (Fr.) m. dag; ontvangdag; a —, opengewerkt; open;
,

du (de) .,.. zijn, de dagdienst hebben; ,,, fi'xe, vaste

ontvangdag; ~s de faveur', ~s de gra'ce, respijtdagen
(zie aid.).
[zie Cinéac.
journaal', o. dagboek; dagblad, tijdschrift;
bioscoop,
Journal' du Conseil', orgaan van de Internationale Raad
voor het onderzoek v. d. zee.
journalier', (Fr.) alledaags; met de dag veranderlijk.
Journaliseren, $ in het dagboek schrijven.
journalis'me, o. journalistiek', V. het dagbladwezen, het
schrijven in dagbladen en tijdschriften, de wereld V. d.
journalist', m. dagbladschrijver. [periodieke pers.
joviaal', blijgeestig, lustig, opgeruimd; gul.
jovialiteit', v. blijgeestigheid; gulheid.
joyeu'se entrée', (Fr.) v. blijde inkomste; aanvaarding
van de regering; de privilegiën die een vorst bij zijn
kroning moet bezweren. [fahren.
joy-riding, (Eng.) rijden i. e. gestolen auto, zie: schwarzjoy-stick, (Eng.) knuppel, stuurknuppel.
Jozeboko, Vereniging voor Joodse Zee- en Boskolonies.
jo'zo, o. een merk jodiumhoudend tafel- en keukenzout.
jubé', (Fr.) o. zie doxaal.
jubila'rïs, m. jubelfeestvierder, feestvierder.
jubilate, o. R.K. derde Zondag na Pasen, zo genoemd
naar het eerste woord v. d. I n t r o ï t u s v. d. Mis, op
die dag beginnend (ps. 65) : Jubila'te De'o om'nis ter'ra,
juicht God toe, ganse aarde.
jubileren, jubelen, juichen; zijn 50- of 25- jarige echtvereniging of ambtsbediening vieren; gouden of zilveren
bruiloft houden.
jubile'um, jubilé', o. jubelfeest, jubeljaar; eredag.
jucht, juchtleer, o. met berkenteer ingewreven en daardoor sterk riekend Russisch rood leder.
jucun'di ac'ti labo'ree, (Lat.) na gedane arbeid Is het zoet
Judaisme, o. Jodendom. [rusten.
Ju'das, m. verrader; ~haar, o. rood, roodachtig, rossig
baar; ~k us, v. verraderlijke kus.
ju'dassen, treiteren, vals plagen, kwellen.

judeophobie
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jupon

Judeophobie', V. Jodenhaat.
ju'dex, (Lat.) in. rechter; — fac'ti, rechter over de feiten.
judica'tie, V. beoordeling, beslissing.
Judicatuur', V. het rechterambt.

[ding.
Judice'ren, vonnis vellen, vonnissen, beslissen.
judicieel', gerechtelijk, rechterlijk, in rechten; in het ge judicieus', oordeelkundig, verstandig, wel overlegd.

judi'cium, (Lat.) o. gerecht, rechtspleging; (rechterlijke)
[uitspraak.
jugaal'been, o. jukbeen.
ju'ge de paix', (Fr.) m. vrederechter.
Juge'ren, oordelen; beoordelen; uitspraak doen, vonnissen.
Ju'gendfunk, (D.) radiopraatje voor de jeugd.
Jug'gernaut, Voorindisch afgodsbeeld te Puri, dat eenmaal
per jaar op een zeer zware kar werd rondgereden. Vele
dwepers wierpen zich voor de kar en werden door de
wielen verbrijzeld.

ju'gulum, (Lat.) o. kuil boven liet sleutelbeen; sleutelbeen.
Juhasz, m. Hongaarse schapenhoeder.
,J u j u'bes, V. elastische hoesttabletten van gom en suiker
bereid. [en fijngestoten ijs.
julep, m. Amerik. drank uit brandewijn of whisky, suiker
Juliaan'se kalender, m. door J^,ilius Cesar verbeterde tijdrekening, waaraan het zonnejaar ten grondslag ligt
In plaats van het maanjaar, waarvan echter de Gregoriaanse ongeveer 12 dagen afwijkt.
julien'ne, (Fr.) v. groentensoep; (ook:) potage à Ia ,'.
Jull'klapp, (D.) m. het plotseling naar binnen werpen van
geschenken op het Kerstfeest.
jumel'le(s), (Fr.) V. (mv.) operakijker voor belde ogen.
jumper, (djzurn'pe) (Eng.) m. gemakkelijk (over het hoofd)

aan te schieten jak zonder knopen.
junctie, v. samenvoeging, vereniging, verbinding.
junc'tis, junc'to, (Lat.) in verband met.
junctuur', V. verbinding; toestand, tijdsgewricht.
jungle, (Eng.) met bamboe en gras begroeide vlakte; wildernis, N.I. rimboe.
junior, (Lat.) m. de jongere.
Juno, v. Jupiters zuster en gemalin; fig. fiere, eerbied afdwingende forse schoonheid. [schoon.
juno'nisch, op Juno gelijkend; fig, fors en majestueus,
junta, (choen'ta) (Sp.) V. vergadering, staatsraad in Spanje
en Portugal; volkscomité.
ju'pe, (Fr.) v. onderrok, vrouwenrok; ~ culot'te, (Fr.) v.
broekrok, haremrok.
Ju'piter, (Lat.) m. oppergod, dondergod; (ook:) naam van
een planeet; — plu'vius, regengod; — to'nans, donder jupon', (Fr.) m. vrouwenonderrok. [god.

Jupijn
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jus

Jupijn', in. zie Jupiter.
Jura, (Lat.) V. de rechten, rechtswetenschap; — personalis'sima, M hoogste persoonlijke rechten.
jurament', V. juramen'tum, (Lat.) o. eed, eedzwering,
vloek; juramen'tum asserto'rium, bevestigingseed; jura
-men'tu
purgatorium, zuiveringseed.
jura're In ver'ba magis'tri, (Lat.) bij de woorden van den
meester zweren. [van eed.
Jurato'ri u m, o. bezworen belofte; (ook:) belofte in plaats
,

Juré', (Fr.) m. gezworene, lid van een jury.
ju're constituen'do, (Lat.) uit een oogpunt van

wetgeving.

ju're divi'no, (Lat.) naar de goddelijke wet.
ju're et facto, (Lat.) rechtens en feitelijk.
ju're huma'no, (Lat.) naar de menselijke wet.
ju're nos'tro, (Lat.) naar of volgens ons recht.
ju're priva'to, (Lat.) naar of volgens het privaatrecht.
ju're pro'prio, (Lat.) volgens of krachtens eigen recht.
ju're pu'blico, (Lat.) naar of volgens publiekrecht.
juridiek', Juridisch, rechtskundig, rechtsgeleerd, rechte
(Lat.) m. rechtsgeleerde.
[lijk, rechts -.-jurisconl't,
Ju'ris docto'res, (Lat.) m. mv. rechtsleraars, rechtsgeleerden.
jurisdictie, v. rechtspraak; rechtsmacht, rechtsgebied.
Jurispruden'tie, V. rechtsgeleerdheid; wijze, waarop hoge
rechtslichamen 1. d. regel bepaalde zaken berechten,
rechtspraak.

Juris'tisch, de rechtsgeleerdheid betreffend, rechtskundig.
Ju'ris utri us'que doc'tor, (Lat.) doctor in de beide rechten (het burgerlijke en kerkelijke).
Ju'ry, (Eng.) v. 1 rechtbank van gezworenen, waarbij een
beschuldigde alleen door beëdigde medeburgers schuldig kan verklaard worden; 2 commissie van beoordeling.
Jury-man, (mv. Jury-men), (Eng.) gezworene, lid van een
i j us, V. 1 vleesnat, saus; 2 (ook:) vruchtensap. [jury.
ajus, (Lat.) o. recht; — anga'riae, recht van beslag op
schepen, ten dienste v. d. staat; r bel'li et p a'cis,
recht van oorlog en vrede; — cano'nicum, kerkelijk
recht; , civi'Ie, burgerlijk recht; constituen'dum,
voor de toekomst geldend recht; — con'tro ver'sum,
betwist rechtspunt; ~ crimina'Ie, strafrecht; — divi'num, goddelijk recht; gen'tium, volkenrecht; hu
menselijk recht; ,,., in perso'nam, persoon -ma'nu,
recht; ~ in re, zakelijk recht; , non scrip'tum,-lijk
ongeschreven recht; pi'lei, recht v. d. hoed, fig. de
vrijheid; ~ priva'tum, burgerlijk recht; ,-.' promoven'di, promotierecht; — pu'biicum, publiek recht,
,
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staatsrecht; ~ talio'nis, recht van wedervergelding, van
weerwraak; — uten'di, gebruiksrecht; vitae ac (et)
ne'cis, recht over leven en dood.
jus et norms Ioquen'di, (Lat.) de wet en regel van de taal.
jusqu'auboutisten, partij In Frankr. tijdens de grote oorlog, die ondanks alle tegenslag de oorlog tot het uiterste
wilde volhouden.
jus'ta cau'sa, (Lat.) n deugdelijke aanleiding, deugdelijke
justaucorps', (Fr.) m. nauwsluitende mansjas. [aankomst.
justement', juist, nauwkeurig; billijk, rechtvaardig.
jus'te-milieu', (Fr.) o. juiste midden; spotnaam voor do
gematigde politieke partij, die voorgeeft het juiste
midden te houden.
juste'ren, juist maken, vereffenen; zuiver stellen; ijken;
nagaan of de te munten metaalschijfjes het juiste geJus'to tem'pore, (Lat.) te rechter tijd.
[wicht hebben.
justificatie, v. rechtvaardiging.; verantwoording.
justificatoiY, tot staving of tot bewijs strekkend.
justifice'ren, rechtvaardigen, verantwoorden; staven.
Justi'tia, (Lat.) v. godin der gerechtigheid.
justitiabelen, m. mv. 1 rechtzoekenden; 2 aan de rechtbank of den rechter onderworpenen.
justi'tie, v. gerechtigheid; rechtspleging, recht; gerecht,
rechtbank; vierschaar.
Justitieel', gerechtelijk, rechterlijk.
Jus'tum et tena'cem propo'siti vi'rum, (Lat.) den recht
(schokt noch de woe--vardigenbsltma
de van burgers, enz.).
Jus'tus fi'de vi'vit, (Lat.) de rechtvaardige leeft door 't geloof , of Joost leeft v. d. lier, devies van Joost v. d. Vondel.
j u'te, v. een vezelplant, veel verbouwd in Bengalen, uit
welker vezels vooral zakken en verder kleden enz. worden vervaardigd; naam van het weefsel uit jutevezels
geweven. [zoet.
ju'vat inconces'sa volup'tas, (Lat.) verboden genot smaakt
juvan'tia, o. mv. versterkingsmiddelen.
juvenaat', o. R.K. kloosterlijk internaat van gymnasiaal
onderwijs voor aspiranten tot het heilig priesterschap
in een bepaalde religieuse orde of congregatie.
Juveniel', jeugdig.
Juven'ta, v. juven'tus, (Lat.) m. jeugd, jongelingsleeftijd.
Juventud Vasca = Baskische Jeugd, een nationalistische
vereniging, met separatistische tendenz.
jux'ta, (Lat.) nabij, dichtbij, daarneven, daarnaast.
juxtaposi'tie, V. naast-elkander - plaatsing; toeneming (van
een lichaam) door uitwendige aanzetting.
[blijf er.
j'y suis, j'y raste, (zjie swie zjie rest,) (Fr.) ik ben er, Ik

K B V B Zie
.

.

.

.

ook C.
427

Kakba

K*)
K. B. V. B. = Koninkl. Belgische Voetbalbond.
K. D. B. = Kath. Democratische Bond.
K. D. F. = Kraft durch Freude, kracht door vreugde;
Auto, (Duitse) volksauto.
K. E. M. A. = N.V. tot Keuring v. Electro-technische Materialen te Arnhem.
K.F.C. = Katholieke Film Centrale.
K. 1. P. A. = Katholieke Internationale Pers Agentuur.
K. 1. R.
Kluitje In 't Riet.
K. L. M.
Koninkl. Luchtvaart Maatschappij.
K. M. = 1 Koninkl. of Keizerl. Majesteit; 2 km = KiloK. M. A. = Koninkl. Militaire Academie.
[meter.
K. M. S. V. = Koninkl. Militaire Sport Vereeniging.
K. N. A. C. = Koninkl. Nederl. Automobiel Club.
K. N. A. G. = Koninkl. Nederl. Aardr. Genootschap.
K. N. A. S. B. = Koninkl. Ned. Amateurs Schermbond.
K. N. A. U. = Koninkl. Neder) Athletiek Unie.
K. N. 1. L. M. = Koninkl. Ned.-lnd. Luchtv. Maatschappij.
K. N. J. V. = Koninkl. Neder). Jacht Vereeniging.
K. N. L. C. = Koninkl. Nederl. Landbouw Comité.
K. N. M. V. = Koninkl. Nederl. Motorrijders Vereniging.
K. N. S. B. = Koninkl. Ned. Schaakbond.
K. N. T. V. = Koninkl. Ned. Toonkunstenaars Verbond.
K. N. V. B. = Koninkl. Nederl. Voetbal Bond.
K. N. V. v. L. = Koninkl. Ned. Ver. v. Luchtvaart.
K. N. Z. B. = Koninkl. Ned. Zwembond.
K. O. O. S. = Koninkl. Onder-Officieren Schermbond.
K. O. S. B. = Koninkl. Officieren Schermbond.
K. P. D. = Komunistische Partei Deutschland.
K. P. M. = Koninki. Paketvaart Maatschappij.
K. R. O. — Kathol. Radio Omroep.
K. V. = Kóchels Verzeichniss (D.), chronologische catalo-

gus van Mozarts werken.
K. v. K. — Kamer van Koophandel.
K. V. R. O. = Katholieke Vlaamsche Radio
K. W. — Kilowatt.
K. W. M. = Koninklijke Westindische Mail.
K. W. U. = Kilowattuur.
K 2, naam van de op twee na hoogste berg
rumketen.
Ka'ába, v. Mohammed's bedehuis te Mekka;

Omroep.

in de Karako[steen aldaar.
heilige zwarte

*) Wat onder deze letter niet te vinden is, zoeke men
on der de C.

Kaal

Zie ook C.

kafir

Kaal, (Hebr.) zie Kahal.
kabaja, V. Ind. katoenen korter of langer lijfje; lijfje van
de inlandse vrouwen; wit dameslijfje; wit katoenen
huis- of négligébuisje voor heren.
ka'bar, (Mal.) V. tijding, bericht, nieuws; — ang'in, (left.

windtijding) los gerucht, (klets)praatje.
kabas', V. mat voor de verpakking van anijszaad.
kabbala', (Hebr.) het (door de profeten) overgeleverde;'
overlevering; een alleen voor ingewijden bestemde leer
onder het Joodse volk, die zich bezighoudt met Gods
wezen, eigenschappen, wereldschepping enz. De Kabbalistische geschriften zijn door hun mystieke vormen
en beeldspraak moeilijk te begrijpen.
ka'belen, (Z.-A.) telegraferen.
Kabi'len, Kaby'Ien, m. mv. krachtige volksstam in N.- Afrika.
kabinet', o. vertrekje. arbeidsvertrek; vorstenkamer, de
gezamenlijke ministers; afdeling v. e. ministerie, waar
de vertrouwelijke en geheime zaken worden behandeld;
de vorst met zijn staatsraad; verzameling v. natuur of kunstvoorwerpen; ouderwetse hoge, brede ladekast;
bestekamer; ,-.,s'order, v. verordening, die onmiddellijk
v. d. vorst of V. e. minister uitgaat; ,- s'quaestie, V.
vraagstuk v. welks beslissing het aanblijven v. e. ministerie afhangt; ,-^s'stuk, o. voorwerp uit een kabinet
v. kunst of natuurlijke historie; iets zeldzaams in zijn
k aboe'ger, m. kind van een mulat en een neger. [soort.
kaboepa'ten, (Ind.) Jay. regentenwoning.
kabouter, v. leerling - padvindster (8-12 jaar).
kadas'ter, o. openbaar register der onroerende goederen,
waarnaar de grondbelasting geregeld wordt; schattingskadastraal', wat tot het kadaster behoort. [register.
kadastre'ren, in het kadaster inschrijven.
ka'der, o. 1 raam, lijst; 2
de officieren, onderofficieren
en korporaals van een militair korps.
Kadet', m. aanhanger v. e. vooruitstrevende partij In Rusland: de Constitutioneel Democraten (vóór de wereldoorlog). [van zijn sterven.
kad'disJ, (Hebr.) gebed voor een overledene op de datum
ka'di, m. rechter bij de Mohammedanen. [dekking e.d.
kad'jang, (Mal.) een soort v. mat gebruikt voor dakbekaf'far, m. belasting, die de Christen- kooplieden in Turkije
moesten betalen, wanneer zij waren van Aleppo naar
Kaffers, m. mv. negerstam In Zuid - Afrika. [Syrié zonden.
Kaf'ferkoren, (Z.A.) o. gierst.
Kaf'firwaarden, v. mv. Zuidafrik. mijnwaarden op de
Londense beurs.
ka'fIr, m. ongelovige (niet-Mohammedaan), ketter.
,
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Zie ok C.
kalong
kaf'tan, m. lange en wijde Turkse overrok, erekleed.
Kahal, Kohol, (Hebr.) 1 de Joodse Gemeente; 2 het publiek
bij de Synagogedienst, in tegenstelling met den voorlezer. In de omgangstaal 1 ook: Kille; 2 ook: Kaal.
ka'hoe, (Turks) koffie.
ka'ïk, m. Turkse roeiboot.
kalniet', o. een natuurlijk sulfaat van magnesium, chloor
en potasch, soort kunstmest.
k'a'in, (Mal.) 1 goed, doek; 2 stuk doek van 4 à 5 m lang
en 1 à 1 m breed, dat door inlanders om de lendenen
en benen geslagen door middel van een gordel boven
de heup vastgehouden wordt; pand'Jang, (Mal.) lange
lap goed; kledingstuk, zijnde een niet dichtgenaaide
lange om de lenden geslagen heupdoek.
kairophobie', v. angst bij bepaalde uitwendige omstandigheden, situatieangst.
Kai va K u k u, geheim genootschap in Brits Nieuw Guinea.
Kai'ser, (D.) m. voormalige keizer (van Duitsland).
Ka'ja-ka'ja, Nederl. benaming v. e. stam I. h. Zuiden v.
Nederl, Nieuw -Guinea.
ka'Jak, v. Groenlandse visserssloep van robbevel.
kajapoet' -olie of kajoepoe'ti -olie, V. geneeskrachtige, etherische olie uit de bladeren van de kajoepoeti- (without)boom In Oost-Indië,
kakemo'no, v. Japanse langwerpige oprolbare hangwand
m. mv. p & F voeten. [plaat.-ka'ies,(Ml.)
Ka'la, de Alvernietigende tijd, een vorm van C i w a, als
sierstuk aan Javaanse tempels.
kalamai'ka, m. f Hongaarse dans in 2 / 4 maat.
kalamijn', kalamijn'steen, m. koolzuur zinkoxyde als mineraal, galmei.
kalan'der, v. 1 mangel; 2 m. korenworm, korentor.
kalanderen, mangelen, gladmaken, glanzen.
kal'doe, (Mal.) v. vleesnat, bouillon.
kales', v. lichte, open wagen.
ika'li, v. zoutkruid; plantenloogzout, potas.
2ka'li, (Mal.) v. rivier; 71 water.
kaliber, o. bepaalde maat; middellijn van geschut of geweren, tevens maat voor granaten en kogels; (ook:) gesteldheid, deugdelijkheid, gehalte.
ka'lief, kha'lif, m. de sultan als stadhouder van Mohammed.
kalifaat', o. waardigheid van kalief; het rijk van Mohamka'lium, o. zie potassium. [med's opvolgers.
kal'le, (Hebr.) V. bruid, meisje.
Kalmuk'ken, m. mv. aan de mond der Wolga wonende
volksstam. [muis in Indië.
ka'long, (Mal.) m. t . vliegende hond, soort grote vleer.

kaf tan
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C. kanonneerboot
kal'pak, V. Hong. huzarenmuts; Turkse pelsmuts; kolbak.
Ka'ma, (Skr.) m. god der liefde.
kama'la, V. oranjekleurige verfstof van een op de Philippijnen groeiende boom.
kam'bing oe'tan, (Mal.) bosgeit, soort antilope.
kame'leon, o. langtongige hagedis, die op bomen leeft en
een doorzichtige glanzende huid heeft, waardoor het
dier verschillende kleuren kan aannemen, hetzij tengevolge van weerschijn, hetzij tengevolge van gemoedsbeweging; (vandaar:) iemand, die vaak van partij, van
mening verandert.
kameleon'tisch, veranderlijk, met alle winden waaiend.
kamelot', o. stof van kemel- of geitenhaar. [helden.
ka'mi, (Jap.) m. heer; God; geest v. geliefde vorsten of
kamizool', o. kort onderkledingstuk ter bedekking van
't bovenlijf, borst -, hemdrok, vest.
Kam'mersanger, (D.) (m.) ,-.-in, (v.) ambtelijke onderscheidingstitel van voorname Duitse zangers of zangeressen.
kam'pakpartlj, V. N.I. 1 soort tijgersteekspel, waarbij do
tijger door een troep met lansen gewapende inlanders
aangevallen wordt; 2 roofaanval. [campagne.
kampan'je, V. ' bovenste achterdeel v. e. schip; zie ook
kampement', o. legerplaats; (in Oost -lndiö:) de gezamenlijke officierswoningen en kazernegebouwen.
kampe'ren, in tenten of barakken gelegerd zijn, zijn tenten
opslaan, legeren.
kampioen', m. kampvechter, strijder; sp. de overwinnaar,
de overwinnende club in een of andere tak van sport.
kam'po (e) ng, (Mal.) v. erf; omheind gehucht, buurt, wijk,
dorp; ,,, TJ i'n a, Chinese wijk.
Ka'naän, o. het beloofde land, Palestina.
Kana'ka, m. inboorling der Sandwicheilanden.
kanalisa'tie, v. aanleg van kanalen; bevaarbaarmaking van
kanalise'ren, tot een kanaal vergraven. [een rivier.
kanas'ter, 1 m. mand van gespleten riet ter tabakverzending; (vandaar:) 2 v. kerftabak, beste soort rooktabak;
3 m. zak uit dierenhuiden, ter warenverzending in Indië;
tinnen kist, waarin thee uit China wordt verzonden.
kandeel', v. drank uit rijnwijn, eieren, kaneel, suiker enz.
Kand'Jeng, (Mal.) verhevene.
ka'nefas, o. voeringlinnen.
kangoeroe, V. Australisch buideldier, springhaas.
kanie'ter, v. blikken bus met hengsel voor het verzenden
Kano'nenfutter, (D.) o. kanonnenvlees.
[van olijfolie.
kanonna'de, v. beschieting met kanonnen, kanonvuur.
kanonneer'boot, V. kb geschutboot.

kalpak
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kapitalisme
kanonne'ren, met een kanon vuren of beschieten.
kanonnier', m. X geschutsoldaat.
kan'sel, m. spreekgestoelte in een kerk.
kanselarij', V. gerechtskamer waar ae gerechtelijke stukken uitgevaardigd worden, waar openbare papieren, oor
belang bewaard worden; het-kondez.valg
bureau V. e. gezantschap, consulaat enz.
kanselier', m. opperste van een kanselarij, uitvaardiger van
de openlijke geschriften; (vandaar:) rijkskanselier,
staatskanselier, eerste minister.
kantar, (Egypte) gewicht = 112 Eng. pond.
kanteel', o. getande bovenrand van vestingmuren; schiet
muur; trans, door muur beschermde omgang op-gatin
toren of kasteel.
kanteloep', v. knobbel- of wratmeloen.
Kantianis'me, o. wijsbegeerte van Kant.
Indisch dwerghert.
kan'tJil, (Jay.) o.
kanton', o. afdeling v. e. arrondissement of distrikt; een
v. d. Zwitserse bondsstaten.
kantonnaal', 1 tot het k a n t o n behorend; kantonsgewijze; 2 van (bij) den kantonrechter.
kantonnement', o. X plaats, waar troepen gekantonneerd
zijn. [legeren.
kantonne'ren, X troepen in bewoonde oorden onderdak
kan un'n i k, m. koor -, dom- of stiftsheer, geestelijke die deel
uitmaakt van het k a p i t t e 1.
kaoliang, voornaamste landbouw- en voedingsprodukt in
kaolin', o. Chinese porseleinaarde. [Mansjoerije.
kapa'la, (Mal.) hoofd, hoofddoek.
kapa'la-kam'po(e)ng, (Mal.) m. V.1. kamponghoofd.
ka'pal-prang', (Mal.) oorlogsschip.
ka'pas, (Mal.) v. boomwol.
kapel', V. 1 bijkerkje, kleiner bedehuis; 2 de gezamenlijke
leden van een muziekkorps.
kapelanie', V. R.H. kapelaanswoning.
ikapitaal', af. voornaam, hoofdzakelijk; F voortreffelijk,
prachtig; kapitale letter, V. hoofdletter; kapitale misdaad, v. halsmisdaad, waarop de doodstraf staat. [som.
Skapitaal', o. hoofdgeld, grond- of hoofdvermogen, geldkapitaai'vlucht, v. belegging van zijn kapitaal in buitenlandse geldwaarden en overbrenging daarvan naar het
buitenland met het doel de binnenlandse belastingen
of kapitaalheffing te ontduiken of om de nadelen v. e.
dalende valuta te ontgaan.
kapitalisatie, kapitalisering, v. kapitaalvorming; berekening van het kapitaal naar de rente.
kapitalis'me, o. maatschappelijk stelsel, waarbij de pro-
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karavaan
ductiemiddelen, vervoermiddelen enz. eigendom zijn van
particuliere personen of van vennootschappen, die betaalde beambten en arbeiders in hun dienst hebben.

kapitalist

kapitalist', m. over veel kapitaal of geldelijk vermogen
beschikkend persoon.

kapitalistisch, van het kapitalisme of daarvan doortrokken.
kapitan', m. soort bestuurshoofd van Chinezen of Arabieren in Indië.
kapiteel', v. bovenste gedeelte van een zuil.
kapitein'-lui'tenant, m. 4 overste der marine.
kapitein' ter zee, m.. 4 kolonel der marine.
kapstool', o. m citadel in het oude Rome; ook: parlementsgebouw in Washington (N.-Amerika).
kapit'tel, o. hoofdstuk; onderwerp van een gesprek; gezamenlijke geestelijken van een dom- of collegiale kerk;
orde- of kloostervergadering.
kapit'telen, iemand de les lezen, scherp doorhalen.
kapit'telheer, in. zie kanunnik.
kapoen', m. gesneden haan.
kapoeres, kapo'res, P dood; weg, verloren.
kapok', v. soort korte boomwol uit Indië.
kapot', F gebroken, aan stukken; uitgeput, op; verslagen,
ontsteld; P dood.
kapot'Jas y V. regenmantel met kap; U soldatenoverjas.
kapot'Je, o. 1 klein dameshoedje (met linten onder de kin) ;
2 c o n d o o m. [als specerij).
kapper, v.. bloesemknop van de kapperstruik (in azijn
karaat', o. 1 proefgewicht voor goud; 19 karaats goud =
is/ s zuiver goud; 2 gewicht voor paarlen en edelgesteenten ongeveer 0,2 gram.
karabijn', v. X geweer met korte loop (van cavalerie,
wielrijders, artillerie, pontonniers en marechaussee).
karabiniers', m. mv. X oorspr. zware cavalerie met karabijn
bewapend, thans naam voor sommige ruiter- en infankaraf', V. tafelfles, kristallen fles. [terie-korpsen.
karakol', v. grote huisjesslak, die in Limburg, België enz.
gegeten wordt.
karak'ter, o. schriftteken, lettersoort; het eigenaardig
kenmerkende van een zaak; gemoedsgesteldheid, geaardheid; erestand, waardigheid; goede naam.
karakterise'ren, kenmerken; (ook:) betitelen.
karakteristiek', eigenaardig, kenmerkend; het ~e, het
eigenaardige, kenschetsende.
Kara'leg, naam, die de Eskimo's in Z. Groenland en
Labrador zichzelf geven.
karavaan', V. handelstrein in woestijnen bestaande uit een
aantal bepakte kamelen en hun drijvers; 2 grote troep.

karavaanthee

Zie ook C.
kartouw
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karavaanthee, V. fijne theesoort uit China, over Rusland
karaval'la, v. Turks fregat; zie karveel.
[aangevoerd.
karavan'serai, v. herberg, verblijf voor karavanen.
karbon'kel, m. 1 hoogrode robijnsteen; 2 knobbelmeloen.
karbouw', m. Javaanse buffel.
[verwant gewas.
kardemom', V. paradijskorrels, zaad van een aan de gember
kardinaal', m. R.K. kerkvorst, hoogste In rang onder den
Paus; de kardinalen kiezen den paus .
kardinaal', aj. wat de hoofdzaak uitmaakt, voornaamst;
het kardinale punt, het hoofdpunt, het gewichtigste bij
een zaak; kardinale deugd, V. hoofddeugd.
kardinalaat', o. kardinaalspost, het kardinaal zijn, vaarkardoen', m. eetbaar vlezig distelgewas. [digheid.
karet, 1 v. soort schildpad; 2 o. rubber.
Kar'freitag, (D.) m. Goede Vrijdag.
[Noord Amerika.
Kari'be, m. zie Caraïbe.
kariboe', m. 2 . soort rendier v. d. bosrijke streken van
karkas', o. geraamte; romp; steunvorm van koperdraad in
kapertje of muts; fig. mager mens.
kar'ma, (Sanskrit) eig. werkverrichting; de som van alle
daden en gedachten v. d. mensen gedurende zijn aardse
bestaan. In verband met het incarnatie d o g m a
bepaalt het ,,, hoe de mens herboren zal worden. Wie
goed was, wordt herboren in oorden van gelukzaligheid,
de slechte mens kan in een dier gereïncarneerd worden.
karmijn', o. kostbare, hoogrode verf, zie kermes.
karmozijn', o. purperrood.
ka'roe, (Z.-A.) v. onmetelijk, kaal, kleiachtig tafelland.
Karolin'ger, m. afstammeling uit het huis van Karel den
karon'je, V. kreng; feeks, kavalje van een wijf. [Groten.
karos', v. 1 koets, prachtrijtuig, staatsiewagen; 2 Z.-A.
soort pels van dierenvel.
karsaai', Eng.: kersey, v. grove wollen stof, soort geribd
laken van lange wol gemaakt.
kartel', o. vergelijk tot uitlevering; schriftelijke uitdaging
tot een tweegevecht; (ook:) vereniging van handelaren
om door gezamenlijk optreden de concurrentie het hoofd
te bieden; onderlinge overeenkomst van bepaalde groeperingen van politieke partijgangers met het oog op
gemeenschappelijke actie.
karte'ren, in kaart brengen.
met kogels gevulde bus, die reeds in de
kartets', v.
loop van het kanon uiteenspringt.
karton', o. bordpapier.
[ sti j (maken.
kartonne'ren, in bordpapier binden; met behulp van karton
kartotheek', v. verzameling kaarten.
kartouw', v. m groot, kort en dik kanon.
22e dr.28
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Kartuizer

Zie ook C.

kathodestralen

Kartuizer, m. monnik van de door St. Bruno te Char-

treuse (Frankr.) gestichte orde.

karveel', V. snelzeilend schip in Spanje en Portugal; Fr.
haringscheepje; Turks oorlogscheepje; zie karavalla.
Karwoche, (D.) zie Charwoche. [studenten).
Karzer, (D.) o. cel, strafkamertje (voor gymnasiasten en
kasbah', v. versterkt paleis van een Barbarijs N.-Afr. vorst.
kas'ha, V. een wolachtige stof.
kasj'mir, o. zie cachemir.
kasjoe', o. zie cachou.
kaskien', 171 v. ouderwets soort vrouwenjak.
kassei', (V1.) v. straatkei.
majoor, offikassian', (Mal.) uitroep van medelijden;
cier, die niet voor verdere promotie in aanmerking
komt, maar nog 2 jaar 1. d. majoorsrang mag dienen
om hem een Majoorspensioen te garanderen; -.-stelsel,
o. N.I. het stelsel om uit medelijden ook minder bruikbare ambtenaren in dienst te houden of te laten blijven.
kas'sie, v. zie cassia.
kas'te, V. volksafdeling inz. in Voor-Indië en Egypte;
erfelijke stand of stam.
kas'tengeest, m. zucht om zich angstvallig binnen de besloten kring van zijn eigen stand te houden.
kasto'ren hoed, m. hoed van beverhaar.
kastrol', V. komvormige koperen braadpan met steel.
katachre'se, v. misbruik, foutief gebruik.
katalysa'tor, m. stof, die een scheikundig proces bespoedigt of belemmert, zie: katalyse.
kataly'se, V. (scheik.) verschijnsel dat een stof een scheikundig proces bespoedigt of belemmert zonder zelf van
samenstelling te veranderen.
katalytisch, k a t a l y s e veroorzakend.
katatonie', V. verstarring, soort v. krankzinnigheid, waarin
de patiënt maandenlang dezelfde stereotiepe houding
aanneemt.
katern', v. boekje van zes bladen papier (Ineengeschoven).
kathar'sis, (Gr.) v. reiniging, zuivering.
kathe'der, m. leerstoel v. e. hoogleeraar; spreekgestoelte;
..' socialisten, voorstanders van zeer vergaande staats
sociaal en economisch gebied.
-bemoingp
kathedraal', v. hoofdkerk, domkerk.
[driehoek.
kathe'ten, m. mv. de rechthoekszijden v. e. rechthoekige
kathe'tus, m. loodlijn op een andere lijn of op een vlak.
kathode, v. g negatief -electrische pool.
katho'destralen, m. mv. g stralen, uitgaande van de negatieve pool v. e. vonken - inductiemachine In een lucht
-ledig
ruimte en bestaande uit negatieve electroden.

Katholicisme

Zie áook C.

keel

Katholicisme, o. Katholiek geloof, Katholieke leer.
katholiek', (eig. algemeen) zijn geloof als verplicht, algemeen geldig beschouwend; de Roomse kerk toegedaan.
kat'jang, (Mal.) 1 V. peul, boom; peulvrucht; 2 in. scheldnaam voor Indischen jongen in Holland; — go'reng, ge
olienootjes.
-rostedapf
ka'todon, m. soort walvis met tanden in de onderkaak.
katok, (Mal.) korte, zwarte broek.
katorga, (Russ.) dwangarbeid in de Siberische mijnen.
Katow i card, lid v.e. vereniging van radioluisteraars, ge-

sticht door Dr. Stephan Tymieniecki, directeur v. h.

Poolse radiostation Katowige. Doel: de luisteraars V.
d. hele wereld nader tot elkaar te brengen; devies:
vrede door vriendschap. Neutraal. Geen kosten. Correspondentie door het radiostation Katowice.
kat'ti, kat'tie, m. gewicht in Indië, China, Japan enz. (0.01
pikol = 617,5 gram).
Kat'zenjammer, (D.) m. katterigheid, haarpijn.
kat'zer, ni. Fl advocaat.
kauri, in. schelpmunt, porseleinschelpjes, door vele neger
als munt gebruikt.
-stamen
kau'rigom, v. fossiele hars o.a. In Nieuw -Zeeland gevonden.
kau'scher, (Hebr.) rein, zuiver, ritueel; F In de haak,
pluis.

kaustika, o. mv. ets- or bijtkunst, ets- of bijtmiddelen,
invretende middelen, de etskunst; ook: leer v. d. kausMtiek of brandlijnen.
kaval'Je, o. oud paard; oud huis; elk oud rompslompig
ka'veling, v. deel, partij van te verkopen goederen. [ding.
kaviaar', V. Ingezouten steurkuit.
ka'wa, v. j Polynesische peperstruik; daarmee bereide
geestrijke bedwelmende drank.
kawaan', v. 2. soort schildpad.
Ka'wi(taal), V. Oud-Javaans, thans alleen schrijftaal.
kazak', in. mantel, reisjas; lang, ruim vrouwenjak, reikende tot de knieën ongeveer, met of zonder knopen.
bomvrij gewelf onder de vestingwallen.
kazemat', V.
ka'zemir, o. zie cachemir.
kazerne'ren, X in kazernes huisvesten.
kazuifel, V. E.K. wit, rood, zwart of paars opperkleed
zonder mouwen van den priester bij de H. Mis.
kebon', (Mal.) m. 1 tuin; 's Lands plantentuin; 2 tuinman,
[tuinopziener.
kedeh', in. winkel (op Deli.)
kedin', p veilig; zoals het hoort; prettig, aangenaam.
Keechee Keewatin, god van de Noordenwind in het gebied
v. d. Chippewa, zijrivier van de Mississippi.
keel, ® rood.

ook

C. keraunografie
keembaas, uit Eng. game-boss, houder v. e. speelhuis.
keeper, (kie'pe) (Eng.) m. doelverdediger bij voetbal,
[souvenir.
cricket, hockey enz.
keepsake, (kiep'seeik) (Eng.) v. geschenk tot aandenken,
ke'fIr, m. Tartaars melkproduct door gisting verkregen.
Keh, m. N.I. Chinees.
ke'lek, o. vlot (op de Euphraat).
Kell'nerin, (D.) v. vrouwelijke bier- of koffiehuisbediende.
Kellogg-pact, (Eng.) o. verdrag, tot stand gekomen op initiatief van den Amerikaan Kellogg, (in 1930 begiftigd
m. d. Nobelprijs voor de vrede), waarbij verschillende
staten verklaren de oorlog te verwerpen als middel
van nationale politiek en waarbij zij zich verplichten
te trachten onderlinge geschillen alleen door vreedzame
keloid', o. littekengezwel. [middelen te beslechten.
k(e)lon'tong, m. (Ind.) Chinees marskramer.
kelp, v. aszout (soda) uit verbrande zeeplanten.
Kel'ten, m. mv. oudst geschiedkundig bekende bewoners
van W.-Europa.
kelvina'tor, m. electrische koelkast (naar Lord Kelvin,
den grondlegger v. d. koeltechniek).
Kenra, N.V. tot keuring voor electr. materiaal te Arnhem.
Kemalist', m. aanhanger van Kemal, president van de

keembaasZie

Turkse republiek.

kembang' sepa'toe, (Mal.) v.. schoenbloem, hibiscus,
kamben', (Jay.) v. doek ter bedekking van het bovenlijf bij
de Javaanse en Batakse vrouwen.
kemena'de, v. verwarmd vertrek in de Germaanse woning.
kemi'ri, (Jay.) v. jt soort oliehoudende noot.
kemoe'n i ng, (Mal.) m. jt struik of kleine boom met zeer

welriekende witte bloemen.
kenan'ga, (Mal.) V. , zeer welriekende bloem.
kendi', (Mal.) v. poreuse aarden koelkruik met tuit op zij.
ken'nel, (Eng.) m. hondenhok; stel honden.
kenong', (Mal.) metalen ketel, instrument v. d. gamelang.
kentomanie', V. prikzucht, verlangen naar de prik (kente'se) van liet morphine- spuitje (ook als er slechts water

in is).
kepa'la, (Mal.) m. hoofd; — kam'po(e)ng, m. kampong
militaire pet.
[hoofd,-ke'pi,m.
kera'pan, m. wedloop van stieren als Madoerees volks keras', (Gr.) m. f hoorn. [vermaak.

keratine,

V.

hoornstof.

kerati'tis, V. hoornvliesontsteking (oog).
keraunografle', V. het door de bliksem graveren van een
figuur op de huid van een getroffene (z. g. bliksemfiguren).

keraunophobie

4

Zie ok C.

kick

keraunophobie', V. vrees voor onweer.
[voor Palestina.
Ke'ren-Hajesod', (Hebr.) stichtingskapitaal, opbouwfonds
Ke'ren Kaje'meth Lejisraëi, (Hebr.) lett. Blijvend fonds
voor Israël, Joods Nationaal Fonds.
kereta api, zie kreta api.
kermes', v. kermes'beziën, V. mv. scharlakenluizen (Z.Europa), welker besvormige maskers dienen tot vervaar
diging van rode kleuren, inz. van karmijn.
kermes'se d'été', (Fr.) V. tuinfeest met kermisvermakelijkkerosi'ne, v. gezuiverde petroleum. [heden.
ke'ros-lamp, v. soort petroleumgloeilamp inz. gebezigd tot
verlichting v. grote terreinen, stationsemplacementen
ker'rie, v. gele specerij met bijtende smaak. [enz.
kesa, (Jap.) priesterkleed.
kesafie,briefje.
ketan', (Jay.) v. kleefrijst.
keta'pang, (Mal.) m. . Indische boomsoort.
keta'wa bedo'jo, (Mal.) heilige dans der vrouwen uit de
kete'Ia, (Jay.) v. , zie cassave. [vorstelijke familie.
keti'moen, (Mal.) v. komkommer(soorten).
ketip'pie, (v. Mal. ketip), o. p dubbeltje.
ke'tjap, (Mal.) v. zie soja.
ke'tjoe, (Jay.) m. rover deel uitmakend van een bende.
ketjoe'boeng, (Mal.) V.
vergiftige doorn.{h[)el.
ke'tjoeën, (Ind.) in benden verenigd roven.
ketoek', (Mal.) koperen slaginstrument v. d. g a m e l a n g.
ketoe'pat, (Mal.) v. knoedeltje In gevlochten palmbladeren
gekookte rijst als mondvoorraad op mars enz.
ketrang'an, (Mal.) m. duidelijkheid; klaarheid (in een
rechtszaak).
keuper, o. jongste geologische formatie der t r i a s p e r i o d e bestaande uit zandsteen met leem en gips ver
kleed.
[mengd.-khadr,(Hin.)etusgpo
kha'ki, o. grondkleur, stofkleur: geelbruine stof voor unikha'Iif, m. zie kalief.
[form- en jachtkleding.
khan, m. 1 Tartarenvorst; 2 herberg in 't Oosten.
khanaat', o. gebied of waardigheid van een khan.
khan -po, opperpriester b. d. Thibetaanse geestelijkheid,
ongeveer = R.K. bisscfhop.
khedi've, m. titel van den voorm. onderkoning van Egypte.
Kheh, m. Chinees.
kiaathout, (Z. Afr.) o. teakhout.
kiai, m. in Bantam een in hoog aanzien staand Mohamm.
godsdienstleraar of vroom man. [met 4 wielen.
kibit'ka, (Russ.) v. 1 ronde tent der Tartaren; 2 rijtuig
kibrie, duingras (Kalahariwoestijn).
kick, (Eng.) schop, trap.
-

-

kick and rush

Zie ook C.

kinoloog

kick and rush, (Eng.) onbesuisd trappen bij het voetbal [spel.
kick-off', (Eng.) m. aftrap.
kick'-starter, (Eng.) m. trapstarter aan motorfiets.
kid'Ieer, o. leer van de huid van geiten en jonge kalveren.
Kien'top, (D.) bioscoop.
kie'rie, knoestige stok, voornaamste wapen der Kaffers.
Kie'selguhr, (D.) o. poreuze zandsteen, die door opzuiging
van nitro-glycerine dynamiet vormt. [d(emie).
Kilacad'mon, omzetting van Ko(ninklijke) Mil(itaire) AcaKille, (Hebr.) zie Kahal.
kilo, kilogram, o. 1000 gram. twee Nederl. ponden.
ki'logrammeter, m. eenheid van arbeidsvermogen, arbeid
vereist om 1 kg 1 m op te heffen.
kiloliter, m. 1000 liters, kannen of koppen, 10 mud.
kilometer, m. 1000 meter, 1 Ned. mijl.
kilostère, V. 1000 kubieke meter.
kilowatt, V. 1000 watt = 1,36 paardekracht; - uur, de
hoeveelheid electr. arbeid, door een vermogen van 1
kilowatt gedurende 1 uur geleverd.
kilt, (Eng.) m. kort rokje van de Berg- Schotten.
kil'tie, gebreide wollen kinderkleding, bestaand uit jumper en rokje uit één stuk. [wen.
kimo'no, (Jap.) v. lang Jap. gewaad voor mannen en vrouki'na, V. koortswerend bestanddeel uit de bast van de
kinaboom.
Kinabu, v Centrale Commissie tot uitzending van Nederl.
kinderen naar buiten. [bel - onderwijs.
Kin'dergarten, (D.) m. bewaarschool, inrichting voor Frukineast', m. maker van films, filmspelleider.
kinema'tika, V. bewegingsmeetkunde.
kinematograaf', V. trilbeeldenwerper, bioscoop.
kinematographie', V. bewegingsphotographie, photographic
van in beweging zijnde voorwerpen.
kinescoop' = stroboscoop, z.a.
kinesitherapie', v. behandeling door massage en g3ymkinetiek', V. bewegingsleer.
[nastlek.
kine'tisch, uit de beweging voortkomend, bewegings-.
kinetoscoop', m. door Edison uitgevonden toestel gelijkende op de bioscoop.
King's-Bench, v. hoger gerechtshof in Londen; (ook:)
een gevangenis (voor schuldenaars) in Southwark.
Kinima, politieke opstand in leger en vloot in Griekenland.
kini'ne, V. koortswerend middel uit kinabast getrokken.
Kinnara, fabelachtig dier, van boven mens, v. onder vogel,
in Indra's lusthof; wordt veel als versiering op Jay.
ki'no, m. bioscoop.
[tempels gevonden.
kinoloog', m. kinakundige.

kiosk

Zie ook C.

kleptomanie

kiosk', v. 1 plein- of straatgebouwtje, waar couranten,
bloemen, limonade enz. verkocht worden; 2 soort muki'pas, (Mal.) m. waaier. [ziektent.
ki'passen, (Ind.) (zich) bewaaien.
Kir, zie K. I. R.
kira-kira, (Mal.) ongeveer.
Kirgie'zen, m. mv. Mahomedaanse in West- Siberië wonende volksstam van Turkse oorsprong.
Kirsch'wasser, (D.) o. kersenwater, likeur uit pitten van
kismet, (Arab.) noodlot. (wilde krieken.
kitchen-aid, (Eng.) (Iiit'sjen-eejd) keukenhulp, door electr.

gedreven toestel, dat als klopper, zeef, bevries -, snij
kan gebruikt worden.
-machinez.
kiwi, m. . snipstruis van Nieuw-Zeeland.
k.lbk'kenmódding, v. heuvel van keukenafval van de voorhistorische bewoners van de Deense kusten.
kiabak', m. S politieagent.
kiabaka'ri um, o. S bureau van politie.
klaf'ter, m. vadem, vaam (6 voet).
kiam'boe, (Mal.) V. gazen muskietennet.
klandi'zie, V. gezamenlijke klanten, beklanting.
klapper, (Mal. kalapa), m. kokosnoot.
klapperolie, V. kokosolie.
klarinettist', -m. r klarinetblazer.
klaroen', V.zeer helderklinkende (krijgs)trompet.
klasse'ren, in klassen verdelen; schikken, schiften.
soldaat, die als gestrafte bij de tucht klassiaan', m.
klasse is ingedeeld.
klassikaal', volgens klassen, in klassen verdeeld; niet
hoofdelijk, maar voor een hele klasse.
Klatsch, (D.) m. geklets, praat; praatjes.
kiau'waard, m. anti-Frans gezinde Vlaming.
klavarscribo, o. verbeterd muziekschrift waarbij de muziek
wordt afgelezen in verticale kolommen, die in doorgetrokken lijnen het toetsenbord (en wel de zwarte
toetsen) voorstellen. Zwarte stipjes moeten de noten op
de zwarte, open kringetjes die op de witte toetsen
voorstellen. Toonduur wordt bepaald door verticale
afstand tussen stippen en kringen, maatindeling door
horizontale strepen aangegeven.
kiavecimbaal', o. j ouderwetse piano, klavier.
kiavecor'dium, o. j ouderwets snareninstrument met toet[sen.
klavier, o. (ouderwetse) piano.
kids, (Hebr.) m. meelbal van Paasbrood.
Griekenland.
rovers
in
m.
mv.
Klepten of Klephten,
kleptomaan', m. iemand met ziekelijke zucht tot stelen
[behept.
kleptomanie', v. ziekelijke steelzucht.

klewang

Zie ook C.

knock-out

kle'wang, (Jay. en Mal.) m. kort, breed houwzwaard der
Atjehers.
kliek, v. zeer gesloten groepje van (elkaar steunende)
ambts-, beroeps -, stand- of partijgenoten.
klimatologie', v. leer van het klimaat.

klimatotherapie', v. leer v. d. genezing van ziekten door
verblijf in een bepaald klimaat.
Kling, Klingalees', (Ind.) m. veehoeder, koopman, handelaar in galanterieën enz. afkomstig uit Eng. - Indië.
klingeriet', o. soort verhardingsmateriaal.
kliniek', v. ziekenhuis, waar de zieken onderzocht en
behandeld worden; 1. h. bizonder, waar de patiënten
tevens worden gebruikt voor het onderwijs i. d. practische geneeskunde aan de medische studenten; 2 dit

onderwijs zelf.
geneeskundig, vooral in verband met bedlegerige zieken; ~e les, V. geneeskundige les bij het
ziekbed; r-..e school, V. school, waar men de ziekten aan
het ziekbed zelf leert kennen.
kllnist', m. leraar In de geneeskunde aan het ziekbed.
klinket', o. klink, poortdeurtje.
klisteer', klysteer', v. darminspuiting, lavement.
klon'tong, (Ind.) m. Chinees marskramer.
klovenier', m. el kolfdrager, schutter.
klubad'zji, m. mv. leden v. e. club of vereniging, die zich
de ration. eenheid (v. Macedonië) ten doel stelt (Balkan).
Klub'sessei, (D.) m. (leren) clubfauteuil, herenleunstoel.
knaak, m. p& rijksdaalder.
knaster, m. en v. zie kanaster.
knees, m. hoogadellijke Pool of Rus.
Knel'pe, (D.) v. kroeg, bier-, koffiehuis.
Kneipp'kuur, v. koudwaterkuur volgens de voorschriften
van wijlen pastoor Kneipp (overleden 1897).
Knl'as, m. Russ. titel voor stamhoofd, opperhoofd; prins.
knickerbocker, (Eng.) m. afstammeling van de oude Hol landers in New York; In het alg. New-Yorker; ~e, wijde
kniebroek van onderen nauwsluitend.
knight, (nait) (Eng.) m. ridder; ~s of Columbus, Amerikaanse vereniging van katholieken opgericht tegen cie
vrijmetselaarsloges; ...s of labour, (teei'be) werklieden vereniging in Amerika.
kno'bein, (D.) met dobbelstenen gooien.
knock-abouts', (Eng.) rn. mv. soort woest met elkaar werkende, gooiende enz. clowns.
knock -out, (nok' aut') laatste, beslissende slag bij 't boksen; fig. het meedogenloos uit het veld slaan van een
tegenstander of mededinger.
kii'nisch,

knoet

Zie

ook

C.

koeterwaals

knoet, m. (Russ.) zweep of gesel uit een aantal darde
riemen bestaande; (ook) lomperd.
knok'ploeg, v. groep werkstakers, die werkwilligen afranknolsmeris, F bereden politieageiit.
[selt.
knopsmeris, F brigadier v. politie, hoofdagent.
knopknolsmeris, F bereden brigadier v. politie.
knot, (Eng.) 4 knoop, zeemijl.
knowledge is power, (Eng.) kennis is macht.
koala, buidelbeer (Australië).
kobalt', o. vrij zwaar, moeilijk smeltbaar metaal; ~- blauw,
o. schone hemelsblauwe verfstof.
Kobold, (D.) m. aard- of bergmannetje, berggeest.
ko'bus, m. Z.A. kop, hoofd; In Ned.- Indië: muildier.
kodak, (Eng.) m. naam van een bekend merk (klein)

photographietoestel.
koeda-kepang, (Jay.) stokpaardjesdans.
soort gestreepte antilope in Afrika van
koe'doe, m.
Abyssinië tot de Kaapkolonie.
koef'noen, (van Hebr. K = koet + N = noen) F K(ost)
[N(iets).
koef'noener, m. F Iemand met een vrijbiljet.
[eigen grondbezit.
koeionne'ren, plagen, sarren.
koe'lak, (Russ.) mv. koela'ki, rijke boer, hereboer met
koelatsjert'wo, (Russ.) klasse V. d. koelaki en v. d. stede
kapitalistische bourgeoisie.
-lijke
koe'lie, m. inlandse lastdrager of dagloner in Oost - In ci iB.
Koeltjprop, de cultureel - propagandistische afdeling v. li.
Centraal Comité der Commun. partij i. d. U.S.S.R.
koe'mis, (Pools) bedwelmende drank uit gegiste merriénmelk bij de Kalmukken.
koen'tji, (Mal.) slot, sleutel.
koeomin'tang, m. nationale partij in China.
koeomin'tsjoen, v. het z.g. nationale leger in China.
koer -, zie kur-.
Koer'den, vi. mv. Aziatisch herdersvolk uit Koerdistan.
koerier', vi. renbode, ijlbode te paard; door de regering
aangesteld persoon, die gewichtige staatsstukken naar
het buitenland brengt.
koers, m. geldsomloop; gangbaarheid van een muntsoort;
lopende prijs (bv. van effecten, geld enz.) ; loop, richting van een schip.
koeskoes, v. I in olie gebakken gerecht van vlees en
meel met kippenbouillon, lievelingsgerecht der Arabieren;
2 N.I. soort buideldier op Amboina voorkomende.
koetang, (Mal.) v. spannend onderlijfje zonder mouwen.
koetilang, (Jay.) bruinachtig grijze vogel, met zwarte kop
en witte wangen.
koeterwaals', o. kromtaal, slecht verstaanbare taal.

Z1e ookC.
komenij
kohier', o. aanslagregister van de belasting.
Koh'inoor, m. berg van licht (een Eng. kroonjuweel).
ko'Jang, v. Ind. maat of gewicht te Batavia, 1660 kg.
kok'kie, (Mal.) v. en m. keukenmeid, kok.
koku, (Jap.) ton (scheepsinhoudsmaat).
Kol' Nidree', (Aramees), Kol' Nidrei', Kol Nid'dere (om
alle geloften; het gebed waarmee de-ganstl)e.
Grote Verzoendag aanvangt, ook de avond V. cl. Gr.
ko'la, m. tropische boom, zie cola. [Verzoendag.
kol'bak, m. X huzarenhoofddeksel van bont.
koichosy, (Russ.) collectief Staatsboerenbedrijf in Sovjet Rusland op aan de Staat toebehorende grond.
kolchosn i k, (Russ.) arbeider I. d. kolchosy.
koliek', o. en v. darm- of buikkramp, buikpijn; hevige pijn
in een der organen.
kolins'ky, m. 2. (pels van het) rood sabeldier uit Siberië.
kolloled', lijmachtig.
kola, f de klassieke reidans der Slavische volken, Macedonische volksdans.
kolokwint', m. j, bitteraugurk.
kolom', v. zuil, pilaar.
kolonel', m. X hoofdofficier, die een regiment of brigade

kohier

aanvoert; (ook:) druklettersoort.
koloniaal', 1 aj. van de koloniën, de koloniën betreffend;
2 m. soldaat bij de koloniale troepen.
kolo'nie, V. volkplaning, overzeese bezitting; gezamenlijke landgenoten van zekere nationaliteit in een vreemde stad; werkinrichting voor bedelaars; vacantiebuitenverblijf voor ziekelijke stadskinderen.
kolonisatie, v. aanlegging, vestiging van een kolonie;
nederzetting in een ander oord.
kolonise'ren, een kolonie of volksplanting aanleggen.
kolonist', m. in de kolonie gevestigde planter, industrieel
enz.
[mooi e .
koloriet', o. kleurmenging, kleurschakering, kleuren -harkolorist', m. bekwaam kleurschakeerder, meester in 't
koloriet.
[ zengevaarte ; wereldrijk.
kolos', (Lat. colossus), m. reuzenbeeld; reuzenzuil; reu kolossaal', reusachtig, ontzettend groot.
kombaars, V. (dikke) matrozen- of soldatendeken.
kombuis', V. scheepskeuken.
komediant', m. toneelspeler; iemand die komedie speelt.
kome'die, V. blijspel; niet gemeend of geveinsd doen;
(ook wel:) schouwburg; ,,, stam'boel, Ind. toneelgezelschap, dat ook Europ. toneelspelen opvoert met halfkomeet', v. staartster. [bloed- of inlandse auteurs.
komen ij', v. kruidenierswinkel.

ook
kontreie
'komiek', aj. grappig, lachwekkend.
2kom iek', m. toneelspeler voor grappige rollen.
Komintern', V. derde communistische Internationale.
ko'misch, zie komiek 1.
[vrouwenrollen.
komische AI'te, (D.) V. toneelspeelster der luimige oude komitaat', o. Hong. graafschap, provincie.
komitad'zji, m. mv. leden van soort van vrijbuitersbenden,
die als franc-tireurs optraden in de laatste Balkanoorlogen. [tussen twee tonen.
kom'ma, v. 1 leesteken: , ; 2 Ode deel van de afstand
komma- ba'cil, m. kommavormige bacterie, die de Aziatische cholera verwekt.
komma'Iiewant, o. vaatwerk, keukengerei aan boord.
kommandantuur', Kommandantur', (D.) V. U bureau van
den kommandant V. d. bezetting.
Kommers', (D.) m. studentenfeest.
kommies', m. ambtenaar bij de belastingen, die tegen
smokkelen of belasting-ontduiken waakt (vgl. commies).
kommies'brood, o. soldatenbrood.
kompaan', m. verbastering van compagnon (zie ald.).
kompas', o. windroos (met noordnaald).
kompenie', (Mal.) V. Ned.-Ind. regering (vroeger de 0.-I.
compagnie).
komplot', o. samenspanning, verbintenis tot het smeden
van een aanslag; bent.
komplotte'ren, samenrotten, een komplot maken.
kompres', o. omslag, gevouwen verbandstof op of om ontstoken delen van het lichaam.
Komsomol = Kom(moenis'titsjeskoi) so(joes') mol'(odych)
(Russ.) Communistisch Verbond van Jongelieden.
Komeomolets, lid V. h. Komsomol.
ko'nak, m. paleis (in de Balkanstaten).
kon'dé, (Mal.) v. haarwrong op het achterhoofd.
konda, m. Hongaarse zwijnenhoeder.
konel, o. legering v. cobalt en nikkel met een weinig rerrotitaan, geschikt materiaal ter vervanging van platina iridium voor de gloeidraad in radiolampen.
kong, o. tinerts op de bodem V. e. groeve.
kon'go, (Chin.) v. gerolde thee.
kongsi, (Chin.) v. oorspr. geheim verbond van Chinezen
in Indië, in 't alg, vereniging, handelsvennootschap
ring; ook: kliek.
Koni's, de communisten in Duitsland.
konstabel, m. 1
artillerist bij de marine; 2 Z.A. politie kon'terfeiten, afbeelden, uitschilderen.
[agent,
konterfeitsel, o. afbeeldsel, portret.
kontrei'e, V. streek, landstreek.

komiek

Z1e 4 3 C.
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Konversations Zie oo C.

korporaal

Konversations'-Lexicon, (D.) o. verklarend woordenboek
van de samenleving, encyclopedie.
konvooi', o. begeleiding, dekking door gewapende
macht; begeleid vervoer van goederen, krijgsvoorraad

enz.; spoortrein.

konvooi'briefje, o. geleibriefje.
konvooi'lopers, m. mv. afgevers van de uit- en invoer
V. zie cochenille. [biljetten te Amsterdam.-konzeil'J,
koolak, zie koelak.
koor, o. rondedans, reidans; veelstemmig gezang; de ge zamenlijke zangers der onderscheiden stemmen; afgezonderde plaats in kerken voor de zangers.
koosjer, zie kauscher.
kopal', v. zie copal.
kopek', v. Russ. bronzen munt, honderdste roebel = 1,15
kopje, (Z.A.) o. heuvel. [cent.
kopij', (kopie) V. 1 handschrift, waarnaar de zetter werkt;
2 afschrift.
kops j'recht, o. uitsluitend recht om een boekwerk of

geschrift uit te geven.

koprolie'ten, m. mv. drekstenen, versteende drek van voor

dieren.
-werldijk
koprophaag', m. mesteter (mens, kever).
koprosta'se, v. verstopping in de endeldarm.
Kop'ten, m. mv. afstammelingen der oude Egyptenaren; in
Z. Egypte en Abyssinië (een soort christenen).
Kop'tisch, o. dode taal in Egypte.
[bloedkoraal.
koraal', o. 1 kerkelijke koorzang; 2 o. en V. koraalstof,
ko'rako'ra, (Ind.) v. vaartuig van de bewoners der Molukken, groote vlerkprauw.
koralijn', 1 af. zoo rood als bloedkoraal; 2 o. koraalmos.
Koran, m. 1 het heilige boek der Mohammedanen; 2 register, waarin dagelijks de ambtenaren v. d. post de ver antwoording tegenover den directeur moeten boeken.
korbeel', m. uitstekende steen, waarop een balk rust.
Korbgehánge, (D.) koppeltuig, zie Gehánge.
Korfund, (D.) kurkpreparaat, dat geluid dempt en trillinkorist', m. koorzanger; koorleerling. [gen tegengaat.
korjaal', V. inlands vaartuig van uitgeholde boomstam op
,

de Surinaamse rivieren in gebruik.

kormoran', m. , zeeraaf, aalscholver.
kornak', m. geleider, oppasser van een olifant.
kornet', 1 m. vaandrig (bij bereden wapens) ; 2 V. neepjesmuts (kornetmuts) ; 3
soort kromme horen.
azer, kornetspeler.
kornettist', m. f kornetbl
kornis', v. kroonlijst, lijstwerk, lijstkrans.
korporaal', m.
laagste met rang beklede militair.

Zie ook C.kring
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korps, o. vereniging v. vele personen onder éen hoofd or
reglement; grote legerafdeling; zelfstandig onderdeel
V. h. leger. [gevangenis, inz. te Amsterdam.
kor'tegaard, v. (van corps de garde), m wachthuis; stadskorund', m. zeer hard edelgesteente bestaande uit zuiver
gekristalliseerde kleiaarde (robijn, saffier en amaril behoren ertoe).
korvet', V. snelvarend oorlogsvaartuig, dat In rang volgt
ko'scher. zie kauscher. [op een fregat.
Kosewort, (D.) o. vleinaam, -woord.
kossem, m. halskwab v. runderen.
kos'song, (Ind.) V. (eig. leeg) ; open huurrijtuig (victoria)
ínz. in Soerabaya.
kota, hut v. palen en rendierhuiden der Lappen.
kot' (t) a, v. vesting; kom der gemeente, binnenstad.
ko'tau, (Chin.) m. nederig eerbewijs, diepe buiging.
kraak'Je, o. Fl Inbraak.
kraal, v. dorp of gehucht van Hottentotten en negers; open
plaats ter bewaring van vee, met staketsels afgezet.
Krach, (D.) m. hevige crisis 1. zaken, inz. a. d. effecten
V. grensland.
[beurs.-Krain,
kra'kal, (Ind.) ten arbeidstelling aan de openbare wegen
krakowiak, Poolse nationale dans.
[als straf.
kra'massen, (Jay.) zich het hoofdhaar uitwassen (van
kra'mat, (Mal.) m. heilig graf In Ned. Indië.
[dames).
krambam'boli, V. met suiker gebrande rum of brandewijn.
kran'(d)Jang, (Jay. en Mal.) v. grof gevlochten mand uit
bamboe; bamboe matwerk ter verzending van suiker e.d.
kra'ni, (Mal.) inlandse klerk.
Krasnaya Ploshad, (Russ.) het Rode Plein (in Moskou).
kra'ter, m. grote drinkschaal; vulkaantrechter.
kra'tes, m. klein, misvormd mensch, gebochelde.
kraton, (Jay.) m. paleis van den sultan of vorst.
krediet', o. geloof; $ vertrouwen in iemands betaalvermogen, goede naam als stipt betaler; gegeven tijd voor
betaling. [hoelatjes.
kree, (Ind.) v. oprolbaar zonneschérm van dunne bamKreitz, (D.) m, kring, district, landstreek.
krek (van correct), P juist, nauwkeurig.
krom, algemene naam v. d. valkvogels.
kremetart', o. P verbastering van cremor tartan, zie aid.
Kremlin, o. vesting; keizerlijk paleis te Moskou.
kre'ta a'pi, (Mal.) spoortrein.
kreteksigaret, (Jay.) sigaret, in welks tabak kruidnagel
Kreten'zen, m. mv. Inboorlingen van Kreta. [verwerkt is.
Kreut'zer, (D.) m. Oostenr. kopermunt (3 Kreutzer = 5 et.).
kring, (Mal.) droog; (ook:) onvermengd.

korps
p

Kuhreigen
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krin'getje, (Ind.) o. glaasje onvermengde sterke drank.
kris, (Jay.) v. gebogen, soms gegolfde dolk.
k'ris'sen, (Ind.) met een kris doorsteken of doden.
kristal', o. regelmatig gevormd en doorschijnend lichaam

kringetje

uit het mineraalrijk; ook: kristalglas, met lood gemengd

glas, dat helderder en beter te slijpen Is dan gewoon glas.
kristallis,a'tie, v. het kristalleren.
kristallise'ren, kristallen vormen, kristallen afscheiden.
kristallogenie', v. leer der kristalvorming.
kristallomantie', V. kristalzien, helderzien door staren op
een kristal.
kritiek', hachelijk, bedenkelijk, zorgelijk; vgl. critiek.
kroep, v. zie croupe.
kroepoek, (Jay.) v. in olie gebakken binnenhuid van den
karbouw (buffel), bros knappend bijgerecht voor de rijst
[soldaat.-tafel,
ook van vis of garnalen gemaakt
Kro'mo, (Ind.) m. bijnaam voor den Javaan, inz. Javaans
kroniek', V. tijdboek, verhaal van de voornaamste gebeur tenissen naar volgorde van tijd, geschiedverhaal.
Kro'nos, (Gr.) m. god van de tijd, Saturnus.
kron'tjong, (Mal.) v. soort Indische gitaar.
Kroo, Krooboy, m. oorspronkelijk bewoner v. d. negerrepubliek Liberia.
kroon, v. rekenmunt in verschillende landen, In Denemarken, Noorwegen n Zweden, nominaal f 0.67, in voor malig Tsjecho-Slovakije nom. + f 0.50.
kroot'se, v. kromstaf van een bisschop.
kro'sok, (Jay.) v. voor omblad, binnengoed en kerf dienende tabak van minderwaardig voetblad.
kros'si go'jang, (Mal.) schommelstoel.
kros'si ma'las, (Mal.) luierstoel.
kryoliet', V. ijssteen uit Groenland.
krypton, o. zeer ijl gas in de dampkring voorkomend,
0,0001 % van de lucht.
kryptophoon', m. toestel om het afluisteren van telefoongesprekken te beletten.
krystallo'se, v. gemakkelijk oplosbare verbinding van
saccharine met natrium. [sers of baronnen.
Ksha'triya's, tweede kaste bij de Hindoes, die der heerkube'ren, 1 de ruimte - inhoud berekenen; tot de derde
macht verheffen.
kubiek', ku'bisch, dobbelsteenvormig; kubiee'ke meter, m.
maat, die 1 m lang, breed en boog is; kubbiek'wortel, m.
kubisme, o. zie cubisme.
[derde -rnachts- wortel.
kubus, m. teerling, dobbelsteen, regelmatig zesvlak.
Kuh'reigen, Kuh'reihen, (D.) m. volksgezang der Alpenherders.
,

Ku-Klux--Khan Zie °ook C.

kwas

Ku-Klux-Khan, (Am.) v. geheim genootschap tot handhaving van de blijvende overheersing van het blanke ras
in 't algemeen en in 't bijzonder in Amerika.
Kultur', (D.) V. de Duitse beschaving, door anti-Duitsers
ook Ironisch gebezigd voor alles wat kolossaal, ploertig
aanmatigend of onmenselijk barbaars is.
Kuitur'geschich'te, (D.) v. geschiedenis der beschaving.
Kuitur'kampf, (D.) rn. de in Duitsland (1872—'80) gevoerde strijd tussen de staat en de R.K. kerk.
kummel, m. met komijn gekruide likeur.
kupel', v. kroesje of schaaltje van beenderas om met behulp van gesmolten lood, goud en zilver te toetsen.
kuras', o. pantser, borstharnas.
kurassier', in. < van borstharnas voorzien ruitersoldaat.
Kur'haus, (D.) o. hoofdgebouw van een badplaats, waar
tevens gelegenheden zijn zich te ontspannen.
k u r' k u ma, v. geelwortel, Indische saffraan.
Kur'saal, (D.) m. badhuiszaal, verenigingsplaats van de
badgasten.
Kur'taxe, (D.) v. te betalen abonnementsgelden voor het
verblijf in een badplaats, het bezoeken van de uitspanningen, muziekuitvoeringen enz.
Kurz'arbeiter, (D.) arbeider, die ten gevolge v. bedrljfsslapte slechts Benige dagen v. d. week te werk gesteld
wordt. [vermenigvuldigd getal.
kwadraat', o. vierkant; het product van een met zich zelf
kwadrant', o. landmeetkundig of astronomisch werktuig,
bestemd tot het meten van hoeken In alle vlakken, 4e
deel van een cirkel; hoek- of hoogtemeter.
Kwa'ker, m. aanhanger van de door George Fox gestichte
secte der „Vrienden ", Quakers genaamd.
kwarte'ren, goud en zilver I. d. verhouding 1 : 3 samen
om het dan te scheiden door de kwart (zie-smeltn,
kwartering).
kwarter'ing, V. (ook kwart geheten), scheiding van het
goud van het zilver door salpeterzuur (sterkwater) wanneer de mengverhouding v. d. metalen van 1 tot 3 is.
kwartier', o. vierde van een uur; ® wapenveld; schijn
(1) van de maan; X tijd van de wacht tot op de-gestal
aflossing;
inlegering, herberging van soldaten, nachtverblijf; stadswijk; genade, lijfsbehoud.
kwartier'maker, m. militair of burgerlijk voorbereider der
kwartiermeester, m. X betaalmeester. [inlegering.
kwartijn', m. boekformaat, waarbij het vel 4 bladen (8
bladzijden) heeft; boek in quarto (4 0 ).
kwarts, o. zuiver kiezel, gedegen oxyde van silicium, berg[of rotskristal.
kwas, een Russische volksdrank.

kwassiehout
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kwas'siehout, o. bitterhout (van de kwassieboom in Surikwastelo'rum, m. F kwast, kwibus, gek. [name enz.).
kwatrijn', o. zie quatrain.
kwee-kwee, (Mal.) v. (allerlei) gebak.
kwes'tie, v. vraag, strijdvraag; geschil.
kwestieus', waarover het geschil loopt.
kwibus, m. zot, fat, kwast, gekke vent.
kwoetsah', (Hebr.) Joodse werkgemeenschap in Palestina.
kwomintang, zie koeomintang.
kyanise'ren, hout duurzaam maken volgens de methode
van den Engelsman J. H. Kyan.
kynologie', v. kennis der honden(rassen).
kynoloog', m. hondenkenner.
[achteren.
kypho'se, v. bult, verkromming van de ruggegraat naar
kyria'le, o. R.K. verzameling der Gregoriaanse toonzet tingen van de vaststaande Misgezangen.
Ky'rië elei'son, (Gr.) o. R.K. Heer, erbarm U (onzer), driemaal herhaalde aanroep van den priester onder de Mia
en eerste v. d. vaststaande gezangen van de Mis.
kyste, v. ziekelijk gezwel met brijige of vloeibare inhoud.

L
L. als Rom. getal = 50.
L. of Lvr. = Livre, pond.
L, op een auto, = Learner, (Eng.), Leerling.
I. a. = le'ge ar'tis, (Lat.) volgens de regel der kunst.
I. a. - lo'co allega'to of 1. c. = lo'co cita'to, (Lat.) te
aangehaalder plaatse.
L. D. = laus De'o, (Lat.) dode zij lof.
L. W. - Licen'sed Hours, (Eng.) de uren, gedurende welke
een herberg geopend mag zijn.
L. 1. B. R. A. D. O. = Liberale Radio Omroep (VI. België).
L. M. S. = Lon'don Midland and Scot'tish Rail'way,
spoorlijn v. Londen naar Edinburg.
L. 0. - Lager Onderwijs; 2 Lichamelijke Opvoeding.
L. P. = Labour Party, (leei'be paa'te) (Eng.) Arbeiders L. R. = (schrijverscollectief) Links Richten.
[partij.
L. S. = lo'cus sigil'li, (Lat.) 1 plaats van het zegel; 2
lecto'ri sal u'tem, den lezer heil! zie Ook: loco.
L. S. B.
Liberaal Socialistische Beweging.
L. S. 1. P. = Ligue Scolaire Internationale pour la Paix,
(Fr.) Internat. Ver, van scholieren op pacifistische
L. st. = Livre sterling, pond sterling; £. [grondslag.
L. T. B. = Land- en Tuinbouwbond.
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L. U. C. I.

lacrimae Christi

L. U. C. 1. = Les Universités Cinégraphiques Internationales, wereldorgan. voor leer- en ontwikkelingsfilms.
L. W. S. C. = Landelijk Werklozen Strijd Comité.

L. W. A. C. = Landelijk Werklozen Agitatie Comité.
[klede jas.
lab, o. afk. voor: laboratorium.
labaar', m. 1 vrouwenhalsdoek; 2 N.I. S lange zwarte geLabadist, m. volgeling van Jean de Labadle, een tot het
Protest. bekeerd Jezuïet, die streefde naar een Her-

vorming naar het voorbeeld der apostolische gemeente.

laba'ru m, m. 1 keizerlijke Romeinse standaard; 2 R.K.
[processievaantje.
lab'danum, (Lat.) o. zie ladanum.
label, (leei'bl) (Eng.) etiket; adreskaartje met oog, dat met
een touwtje aan de goederen wordt gehangen.
labeur', m. zwaar werk, akkerbouw.
labia'le letter, V. lipletter (b, p, m, f, v, w).
labiaten, m. mv. ^, lipbloemige planten.
labiel', onvast; — evenwicht, o. wankelbaar evenwicht.
la'bium lepori'num, (Lat.) o. hazenlip.
la'boe, (Mal.) v... soort pompoen.
laborant', m. In een laboratorium werkende scheikundige ;
bereider van geneesmiddelen en chemische producten.
labora're eet ora're, (Lat.) werken Is bidden.
laborato'ri um, o. werkplaats voor wetenschappelijk onder
-zoek,in.
schei- of natuurkundige werkplaats.
labore'ren, arbeiden; sukkelen (aan een ziekte).
laborious', arbeidzaam, bedrijvig, werkzaam; bewerkelijk,
zwaar.
[komt alles te boven.
labor im'probus om'nia vin'cit, (Lat.) onvermoeide arbeid
labour, (leei'be) (Eng.) arbeid, werk; werkkracht, ar
-beidskrachtn;
ook _ labourparty.
labourparty, (leei'be paa'te) (Eng.) arbeiderspartij.
labyrint', o. doolhof ; fig. verwarde, duistere zaak; (ook:)
een inwendig deel van het oor.
lac, (Lat.) melk; — suffurie, zwavelmelk.
lace, (leeis) (Eng.) v. kant.
lacera'tie, v. verscheuring.
lacere'r en, verscheuren, openrijten.
lache'ren, los maken, vieren; fig. toegeven.
lachez-tout', (Fr.) alles los! laatste commando bij het opstijgen van een luchtballon; het algehele in de stee'
lacis', o. aderweefsel.
[laten.
Laok'stiefel, (D.) m. enkele. en mv. verlakte schoen(en)
laconiek', laco'nisch, kort en bondig, pittig. [(laarzen).
laconisme, o. zinrijke kortheid; kort pittig gezegde.
lacriman'do, Iacr imo'so, (It.) f wenend, klagend.
la'crimee Christi, (Lat.) v. mv. Christus-tranen: fijne wijn,
die aan de voet van de Vesuvius wast.
22e dr.29
,

,
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lacrimogeen', tranenverwekkend.
Ia criti'que est aisée' et fart est diffici'Ie, (Fr.) critiek is
gemakkelijk, maar de kunst is moeilijk.
Iacros'se, o. nationaal balspel in Canada.
lacs d'amour', (Fr.) m.v ineengevlochten linten, letters enz.
lacta'tie, v. voeding met melk; zoging.
lactobuty'rometer, m. Instrument om het botergehalte
van melk te meten. [te bepalen.
lactoden'simeter, m. instrument om de dichtheid van melk
lactoscoop', m. instrument tot melkonderzoek.
Iacto'se, V. melksuiker.
Iacto-vegetariër, m. iem. die geen voedsel gebruikt afkomstig van gedode dieren, maar wel eieren en zuivelproducten. [uitlating.
Iacu'ne, v. open vak, gaping, leemte; ontbrekende plaats,
lacuneus', met leemten, onvolledig, gebrekkig.
la'dang, (Mal.) v. droog rijstveld; hoge niet geirrigeerde
akker.
Ia'dan um, o. geneeskrachtige welriekende gomhars.
Ladi'no, Joods -Spaans dialect.
la'doe, (Mal.) zandbandjir.
[veneilanden.
ladro'ne, (It.) m. dief, straatrover; de Ladronen, de Dielady, (leerde) (Eng.) v. voorname Eng, vrouw, echte
dame; crooner, (Eng.) vrwl. crooner; ,-.,-killer,
(Eng.) m. Don Juan, mooie man, lieveling der dames;
,,..Ii ke, (leei'dilaik) (Eng.) damesachtig, als een dame.
I de'ren, beschadigen, schaden, benadelen.
lae'sa majes'tas, (Lat.) v. majesteitsschennis.
lae'si e, v. verwonding, letsel.
lm'sus, (Lat.) m. m benadeelde persoon.
[vasten.
laeta're, (Lat.) m. R.K. naam van de Ode Zondag in de
laeti'tia, (Lat.) v. vrolijkheid; verlustiging.
laa'va ma'nu, (Lat.) met de linkerhand.
La'ger, (D.) o. lager bier, belegen bier; magazijn, depot.
la'go, (It.) o. meer.
lagriman'do, lagrimo'so, (It.) f wenend, klagend.
lag'ting, o. wetgevend lichaam v. d. Noorweegse rijksvergadering of stor'ting. [inz. langs de Adriatische zee.
lagu'ne, (van It. lagu'na), v. ondiep strandmeer en moeras,
Ia'har, (Mal.) modderstroom bij vulkanische uitbarstingen.
laïcise'ren, onttrekken aan het beheer v. d. geestelijken,
de geestelijken in een of andere inrichting door leken
lai'ne peignée', (Fr.) V. kamgaren.
[vervangen.
laird, (leerd) m. Schots landheer, landeigenaar.
laisser-ai'ler, (Fr.) o. natuurlijke ongedwongenheid;
zekere achteloze losheid, die sommige personen niet
kwaad staat.
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laisser faire, (Fr.) o. de dingen aan hun natuurlijke loop
overlaten.
Iiais'sez faire, lais'ser pas'ser, (Fr.) leus der staathuishoudkundigen der 18e eeuw, hierop neerkomend, dat
de Regeringen zich moeten bepalen tot het beschermen
der zaken hunner onderdanen, maar overigens de concurrentie niet moeten tegengaan. In 't algemeen toegepast op elk staatkundig stelsel v. lijdelijk toezien.
laisser- passer, (Fr.) o. pas, bewijs van toegang, vrijgeleide, vervoerbiljet, geleibriefje.
lait de pou'le, (Fr.) m. geklopt eiwit en eierdooier in warm
water of melk.
laiterle', (Fr.) melkerij, melkhuis, melkinrichting.
laston', (Fr.) o. omwoeld koperdraad.
lake, (leeik) (Eng.) meer.
La'ke-school, (Eng.) (dichters van) de school v. Coleridge,
Southey en Wordsworth.
lakh, o. denkbeeldige rekenmunt In 0. Indië
100.000
ropijen of nominaal 80.000 gld.
la'koe, (Mal.) aftrek vindend, gewild, getapt; niet -, ook s
niet geldig, niet gangbaar (van geldstukken).
la'kon, (Mal.) wajangverhaal.
lak'sa, (Mal.) v. soort dunne vermicelli.
là là, zozo, middelmatig; (ook:) traag.
lam, (Mal.) kleine kampong, buurtschap.
La'ma, m. Thibetaans priester, opperpriester.
la'ma of lia'ma, V. t . Peruaans (kameel)schaap.
Lamaïs'me, o. vorm van Boeddhisme, welks aanhangers
voornamelijk in Thibet leven.
lamantijn', m. 2 . zeekoe, soort zeezoogdier.
lamb, (laem) (Eng.) lam, lamsvlees.
lambel', m.
barensteel, palesteel, waterpas lopende
smalle dwarsbalk met 3 of meer hangers 1. d. bovenhelft v. h. schild over de andere figuren; oorspr. een
jongere lijn.
Lambeth-walk, v. soort Engelse volksdans.
Iambic', lambiek', m. zwaar Brussels bier,
lambrequin', (Fr.) m. (ook: o.) helmversiering.
lambrize'ring, V. paneelwerk, houten beschot als beneden muurbekleding.

lamel'le, (Fr.) v. dun blaadje (metaal).
lamenta'bel, erbarmelijk, beklagenswaardig.

lamenta'bi le, lamente'vole, lamento'so, (It). j klagend,
lamentatie. V. weeklacht, klaaglied. [droevig.

lamente'ren, weeklagen, jammeren, kermen.
lamine'ren, pletten, walsen.
lam'pas, o. Oost -Ind. of Chin. gebloemde zijde.

lampatong
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lam'patong, (Mal.) houten paal, waarvan het boveneind
tot beeld is verwerkt en waaraan sterke religieuze

krachten toegekend worden.
lampet', o. kan of waterkruik bij waskom.
lampion', V. illumineer - glaasje; (ook :) papieren lantaren.
lampisterie', v. lampenhok.
lampyri'den, V. mv. glimwormen of - kevers.
lancas'ter, o. gordijnstof bestaande uit een gepapt dicht
weefsel.
[onderrichten.
Lan'caster-school, v. school, waar de leerlingen elkander
lance'ren, werpen; slingeren; afschieten; (ook:) in zwang,
in omloop of in de mode brengen; de wereld insturen (v.
berichten), uitvaardigen, uitbrengen (v. dagvaardingen).
lancet', o laatvlijm, tweesnijdend wondhelersmesje.
lanciers', (Fr.) dans door vier paren gedanst, die twee aan
twee tegenover elkaar staan.
lancine'rend, schietend, rukkend (van pijn).
landauer, (D.) m. vierwielig rijtuig met kap, die in twee
helften naar weerszijden neergeslagen kan worden.
landaulet', v. landauer met twee plaatsen, die naar believen
open of toe gebruikt kan worden; gesloten automobiel
met neerslaande kap.
Lan'des, (Fr.) V. mv. uitgestrekte heiden, in Z.W. Frankrijk.
land-holder, (laend'hoowlde) (Eng.) m. grondbezitter.
landlady, (laend'leeidie) (Eng.) v. hospita, huisjuffrouw;
waardin, pensionhoudster.
Länd'ler, (D.) in. langzame Weense dans in $/ 4 maat.
land -liga, V. bond tot betere regeling van het grondbezit in
Ierland (Eng. Land League). [herbergier.
landlord, (laend't6d) (Eng.) m. landheer, grondeigenaar;
Land'mannschaft, (D.) V. groep, landsvertegenwoordiging.
Landsting, o. Deense ie Kamer.
Landtag, (D.) m. huis van afgevaardigden (2e Kamer) in
Duitse Staten.
land'tax, (Eng.) grondbelasting.
langganan, (Mal.) m. leverancier.
lang'gar, (Mal.) 1 bidkapel; 2 gebouwtje bij de regentenwoning, waar de kinderen onderricht ontvangen.
langous'te, (Fr.) v. grote zeekreeft zonder scharen.
lan'gue de boeuf', (Fr.) v. ossetong.
languen'do, languen'te, lan'guido, (It.) zie languissant.
langueur', (Fr.) v. matheid, slapheid, kwijning; smachtend

verlangen.
languissant', (Fr.) mat, kwijnend, smachtend.
lanital, synthetische stof uit melk, waaraan de Doter
lanoline, v. zalf uit schapenwolvet. [onttrokken is.
lansier', m. lansruiter.
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lanskenet', o. zeker oud kansspel met kaarten.
lanterlu', o. het lanterluien of lanteren zeker kaartspel.
laodah, (Chin.) schipper.
Laodiceee'ër, m. lauw, onverschillig mens In 't geloof.
Laodicees', flauw, lauw, onverschillig In 't geloof.
laparotomie', u. opening van de buikholte.
lapidair' - schrift, o. In steen geschreven letters.
lapidair'-stijl, m. stijl van grafschriften, gedenktekenen.
Iiapida'tie, V. steniging.
la'pis inferna'lis, (Lat.) m. helse steen;lazu'li, lazuur [steen.
lappa'liën, V. mv. vodderijen, prullen, nesten.
Lappo-beweging, in 1930 In Finland ontketende beweging
tegen het communisme, ontstaan I. h. stadje Lappo.
lapsus, (Lat.) v. val; fout; — ca'lami, schrijffout; lin'guee, spreekfout, het verspreken; — memo'riee, ge[steken.
heugenfout, misslag door vergeten.
larde'ren, bespekken, met spekreepjes opvullen of be
la'res et pena'tes, (Lat.) huiselijke beschermgoden.
larges'se, (Fr.) V. gulheid, milde gift.
larghet'to, (It.) f enigszins breed, een tempo tussen
largo en andante.
Iarghez'za, (It.) V. $ overvloed, inz. grote geldvoorraad
voor wissel op een plaats.
larghis'simo, (It.) f zeer breed en langzaam.
lar'go, (It.) 1 af. f langzaam; ~ as'eai, ~ di mol'to, zeer
langzaam; ma non trop'po, niet al te langzaam: 2 n.
stuk in langzame maat, zoals het bekende ,.., v. Handel.
largole'ren, schoenen de geschikte pasvorm geven.
la'riefarie, o. gewauwel, klets, onzin.
la'ri ks, m. & lorkeboom.
larmoyant', (Fr.) wenend en jammerend, huilerig.
la'ron(g), (Mal.) v. witte mier met vleugels.
larve, v. het Insect vóbr zijn ontwikkeling, pop; (ook:)
masker, mom.
laryngitis, v. ontsteking van het strottenhoofd.
laryngoloog', m. keelarts, specialist In keelziekten.
laryngoscopie', v. onderzoek met de keelspiegel.
laryngotomie', v. operatieve opening van het strottenhoofd.
larynx, rn. strottenhoofd.
lascia'te o'gni speran'za (vol oh' entra'te), (It.) laat allo
hoop achter (gij die binnentreedt).

lascief', dartel, geil, hoogst wellustig, wulps.
lasciviteit', v. dartelheid, geilheid, wulpsheid.
Laska'ren, m. mv. Ind. matrozen (in dienst v. d. Eng.
Compagnie) ; W aanhanger v. d. keizer v. Ceylon.
Lassalleaan', m. aanhanger van Lassalle, die zich verheffing van den arbeider door staatshulp ten doel stelde.
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las'so, v. werpstrik om wilde paarden te vangen (Am.).
last, not least, (taaet not tiest'), (Eng.) het laatst maar niet
la'ta cul'pa, (Lat.) grove schuld. [het minst.
la'tah, zie lattah.
latent', verborgen, sluimerend; gebonden; ~e warmte, v.
gebonden warmte, verbruikt bij het vloeibaar maken van
een vast lichaam of het verdampen van een vloeistof.
lateraal', ter zijde, zijdelings; in de zijlinie.
Lateraan', o. paleis van den Paus te Rome naast de Johanneskerk, zetel van de regering der R.K. kerk.
latere'ren, naast elkaar geplaatste getallen optellen.
lateriet', o. steenrode, ijzerhoudende verweringsleem gevonden in vochtige landen in de tropen.
later'na ma'gica, (Lat.) v. toverlantaarn.
latest novelty, (tee'test nov'velti) (Eng.), laatste nieuwigheid inz. op modegebied. ['t gras.
la'tet an'g uis in her'ba, (Lat.) er schuilt een adder onder
latex, (Lat.) o. melksap (v. plant).
la'thi, bamboestok, politiewapen in Br. Indië.
lathyrus, V. & pronkboon.
latifun'dium, (Lat.) o. groot - grondbezit.
latigo, Argentijnse koedrijverszweep.
latijn'zeil, o. 4j, driehoekig zeil, emmerzeil.
latinis'me, o. eigenaardige Latijnse zegswijze of uitdruk [king.
latinist', m. kenner van de Latijnse taal.
latiniteit', V. Latijnse taal of taalzuiverheidsgraad.
latitud inai'ren, m. mv. godgeleerden of zedenleraars, die,
een brede opvatting huldigend, in gewetenszaken iedereen een grote mate van vrijheid laten.
latitudinaris'me, o. stelsel der latitudinairen.
latoen', o. geel koper, messing.
latomie', v. steengroeve (die tot kerker diende) ; vrijmetsela'tomus, (Lat.) m. steenhouwer; vrijmetselaar. [larij.
Lato'na, (Lat.) v. de Griekse godin Leto, moeder van
Apollo en Diana.
latri'ne, (Fr.) v. privaat, bestekamer inz. te velde.
latroci'nium, (Lat.) o. straatroof.
lat'(t)ah, (Jay.) v. ziekelijke toestand bij vrouwen voorkomend, waarbij de lijderes, vooral bij plotselinge
schrik, hoogst vatbaar is voor suggestie en in gebaren
en taal anderen nabootst.
Latter-day Saints, (let'ter deel seeintz) (Eng.) mv. Heiligen der laatste dagen; de Mormonen.
la'tus, (Lat.) o. zijde, bladzijde; $ bladzijden-bedrag (in
lau, (Hebr.) ps niets, weinig; neen. [koopmansboeken).
Latvi' ja, Lettland.
Lau'benheimer, (D.) m. soort Rijnwijn.
,
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lauda'bel, loffelijk, prijzenswaard.
[vleierij.
lau'danum, o. slaapwekkend, pijnstillend middel; lig. lof,
lauda'ri a vi'ro lauda'to, (Lat.) geprezen worden door den
zelf geprezen persoon. [tijd.
lauda'tor tem'poris ac'ti, (Lat.) lofredenaar van de oude
laude'reen, prijzen, loven. [lijke getijden.
lau'des, lau'di, (Lat.) v. mv. R.K. het tweede van de kerke
uitspraak van een scheidsrechter_; 2 gelofte,-lau'dm,o.1
launch, (Eng.) barkas. [belofte.
laureaat', m..gelauwerde, bekroond dichter.
lauro-cera'sus, (Lat.) m. , laurierkers.
laus De'o, (Lat.) v. God lof; (ook:) o. schuldrekening.
lau'te, (Lat.) heerlijk, prachtig.
la'va, v. de in gloeiende staat uit de vulkanen geworpen
stoffen, die bij afkoeling steenhard worden.
lavabo', (Fr.) v. wastafel.
lava'ge, (Fr.) V. wassing; uitspoeling.
lavalliè're, (Fr.) v. losse strikdas.
lavato'rium, o. wasbekken.
[maken, met W.C.'s.
lavatory, (laev'torre) (Eng.) gelegenheid om toilet te
lavement', o. darminspuiting, klisteer.
lavendel, o. jt welriekend tuingewas, uit welks bloemen
men lavendelwater enz. bereidt.
laveren, wassen (een tekening) ; ', ' bij tegenwind zigzagsgewijze opzeilen; lig. behoedzaam voortgaan, geven
en nemen, schipperen.
lavis', o. gewassen tekening.
lawa'je, (Hebr.) v. begrafenis.
lawi'ne, V. sneeuwval, sneeuwstorting van een berg.
lawn, (lóan) (Eng.) grasvlakte, grasperk.
lawn-ten'nis, (Eng.) o. een slagbalspel in de open lucht.
lax, wijd; los, slap; niet streng van zeden; ongebonden.
la'xans, o. (mv. laxan'tia), laxatief', o. buikzuiverend, ontlastend middel.
laxe'ren, de ontlasting bevorderen; zich purgeren, schoon
schip maken. [passen.
laxis'me, o. zucht om de minst gestrenge zedenleer toe te
laxist', m. voorstander van de minstgestrenge zedenleer.
laxiteit', V. slapheid, losheid, nalatigheid.
lay, (Eng.) zeker deel v. d. winst, dat een walvisvaarder,
die geen vaste gage krijgt, ontvangt.
lazaret', o. kranken- of ziekenhuis, pesthuis.
Lazaristen, m. mv. priesters voor missiewerk en ziekenverpleging behorende tot een congregatie, die haar
moederhuis, Saint Lazaire, te Parijs heeft.
la'zarus, rn. melaatse, besmet met lazarij of lazaruszeer;
[i dronken.
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lazuur', hemelsblauw, hoogblauw; ~, o. ~steen, m.
blauwsteen, kopererts V. e. schone, hoogblauwe kleur.
lazzaro'ni, (It.) m. mv. straatgepeupel, bedelaars in Napels
en op Sicilië. [kwinkslag.
laz'zo, (It.) V. (mv. lazzi), vernuftige zet, gevat antwoord,
leader, (tie'de) (Eng.) m. leider, hoofd, inz. van een politieke partij; (ook:) hoofdartikel 1. e. courant.
leading article, (lie'ding aa'tikl) (Eng.) o. hoofdartikel in
een dagblad; mss, mv. meest gangbare waren.
league, (hiel, k: zacht) (Eng.) Engelse mijl, 1609 m, zeemijl (sea-mile) 1855 m; sea-. .., 5556 m; zie lieue.
league, (Eng.) bond, verbond; ,,, of nations (neei'sjens),
Volkenbond.
[het nieuwjaar voorafgaat.
leba'ran, (Mal.) nieuwjaar; ~ poea'sa, vastentijd, die aan
Le'bemann, (D.) m. iemand, die het leven geniet, chique
[boemelaar.
lec'tie, v. voorlezing; leeruur; leertaak.
lec'tor, (Lat.) m. 1 voorlezer; 2 hulphoogleraar; 3 R.K.
hij die de tweede v. d. kleine wijdingen ondergaan
heeft.
lectoraat', o. post van of diensttijd als lector.
lector bene'vole, (Lat.) welwillende lezer (aanspreking).
lecto'ri bene'volo, (Lat.) aan den welwillenden lezer.
lectri'ce, (Fr.) v. (voor)lezeres.
lectuur', v. het lezen; de belezenheid; geschriften, boeken
ledeburiet', ijzerkoolstofverbinding. [om te lezen.
lef, S moed.
lef-goser, S durfal.
le'ga, v. t verbond, verbintenis, bv. ~ pols'ka, Polen verbond; 2 legering of metaalmenging.
legaal', wettig, wettelijk.
legaat', 1 m. titel v. d. gevolmachtigde v. d. Roomse
curie; Pauselijke gezant; bestuurder van een legatie;
2 o. (erf)making, schenking bij uiterste wil.
legalisatie, v. rechtsgeldige wettiging, wettelijke bekrachtiging; ambtelijke echtverklaring of waarmerking.
legalise'ren, wettigen; ambtelijk waarmerken, gerechte lijk bekrachtigen, geldig in rechten maken.
legaliteit', V. wettigheid.
legan'do, lega'to, f gebonden.
legata'ris, m. een bij testament begiftigde of bedachte,
erfmakingbeurder.
legate'ren, (bij testament) vermaken.
legatie, V. Pauselijk gezantschap; (ook:) gezantschap;.
gezantschapsgebouw.
tega'tor, (Lat.) m. erflater, schenker bij uiterste wil.
lega'tur, (Lat.) het worde gelezen, men leze.
legatu'ra, (It.) V. j' bindboog.
,
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le'ge feren'da, (Lat.) onder een te maken wet.
legendarisch, legendair', volgens of van de overlevering;'

befaamd, fabelachtig.

legenda'rium, o. verzameling van heiligen - legenden.
legenda'rius, m. legenden - schrijver.
legende, v. levensbeschrijving van een heilige; overlevering; omschrift op een munt of medaille.
léger', légèrement', (Fr.) licht, vluchtig; luchtig, lucht
lichtzinnig.
-hartig,
legeren, nalaten, vermaken; twee of meer metalen door
smelting met elkander vermengen.
legering, V. metaalmenging, allieersel, allooi.
Ie'ges, (Lat.) v. mv. wetten (zie lex); m bepaalde vergoeding of betaling voor zekere werkzaamheden, rechten,

kosten.

[zonder nadruk.

leggie're, Ieggiermen'te, con leggerez'za, (It.) r licht,
Ieggieris'simo, (It.) f zeer licht, zo licht mogelijk.
leg'ging, (Eng.) v. beenkap.
Leg'horn, (Eng.) V. kleine soort kip, die bekend staat
als een zeer goede leghen; afkomstig uit Livorno
(Eng Leghorn). [menigte.
le'gio, (Lat.) v. eig. legioen; grote schaar, zeer grote
legioen', o. Rom. legerafdeling van 3000 tot 3600 man,
verdeeld in 10 cohorten voetvolk en 3 turmae ruiters.
legion' d'honneur', (Fr.) v. legioen van eer (ridderorde).
léglon' étrangè're, (Fr.) v. vreemdelingenlegioen: een
Frans koloniaal troepenkorps uit niet - Fransen samen legisla'tie, v. wetgeving, wetgevende macht. [gesteld.

legislatief', wetgevend.

legisla'tor, (Lat.) m. wetgever.
legislatuur', v. wetgevende macht, wetgevend lichaam.
legist', m. wetkundige, inz. leraar in 't wereldlijke recht.
legitiem', wettelijk, wettig; rechtmatig; echt, in de echt

geboren.
[dwangerfgenaam.
wettelijk erfdeel.
legitimaris, m. rechthebbende op een wettelijk erfdeel,
legitimatie, V. echtverklaring; wettiging.
legitimatiepapier, o. bewijspapier aantonend, dat men
werkelijk de persoon is, waarvoor men zich uitgeeft.
legitime'ren, wettigen, voor echt verklaren; zich, met
ambtelijk bewijs aantonen, dat men de persoon is,
waarvoor men zich uitgeeft.
legitimist', m. aanhanger van de grondstelling, dat de
vorstelijke waardigheid, evenals de andere private rechten, een erfelijk recht is, onafhankelijk van de volkswil; (in Frankrijk:) aanhanger van de Bourbons.
legi'tima, (Lat.) v. of legitieme portie, v. rechtmatig deel,

legitimiteit
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legitimiteit', V. wettigheid, rechtmatigheid; wettigheid der
regering of geboorte.
[bevoegde.
do tot tegenspraak
legi'tímue contradic'tor, (Lat.) m.

Ie grand mon , ar'que, le grand roi', (Fr.) de grote koning,
n.l. Lodewijk XIV.
[5556 m.

le'gua, v. Spaanse mijl 1852 m;
mari'ma, zeemijl
leguaan', m. grote kamhagedis uit Indië.
légu'me, (Fr.) v. groente.
legumi'ne, V. eiwitstof in erwten en andere groenten.
legumineu'sen, mv (Ieegu'mina), peulvruchten.
lei, V. Rum. rekenmunt = 100 bani (nominaal -I- f 0.48).
Lei Koeng, (Chin.) god V. d. donder en het weerlicht.
Leis'tung, (D.) v. verrichting, werklevering, prestatie.
Leis'tungefáhigkeit, (D.) V. prestatievermogen, voortbren-

gingsvermogen.

Leit'motief, Leitmotiv, (D.) o. 1 de, een persoon, een
situatie of een gevoelen kenmerkende, wederkerende
muzikale phrase; 2 fig, leidende gedachte.
lekas', (Mal.) vlug, gauw.
Ie'lang, (Mal.) v. vendutie, veiling.
le'liaard, m. Fransgezinde Vlaming.
lema'ri, (Mal.) kast.
lemma, o. voorlopige stelling, leer- of hulpstelling; zinspreuk, devies; woord a. h. hoofd v. e. aantekening
op dat woord betrekking hebbende.
Iem'ming, (Noors) m.
viervoetig knaagdier, dat veel
schade doen kan aan de plantengroei.
lemu'ren, mv. o . vosapen, maki's.
[afgestorvenen.
lemu'res, (Lat.), de 's nachts rondwarende schimmen der
Lemu'ria, Lemura'lia, (Lat.) op 9, 11 en 13 Mei, door
de Romeinen gevierde dodenfeesten ter verzoening van
de lemures.
Lemu'rië, o. een in zee verzonken werelddeel, waarvan
Madagaskar en Mauritius overblijfselen zouden zijn.
lendemain', (Fr.) m. volgende dag.
Leninist', m. aanhanger van den Russischen bolsjewist
lenitief', verzachtend.
[Lenin (1917).
lentan'do, lentan'te, (It.) f dralend, al langzamer.
leenticulair', lensvormig.
lenti'go, m. levervlek.
len'to, (It.) j' langzaam; ,,, di mol'to, zeer langzaam.
Le'o, (Lat.) m. leeuw (sterrenbeeld van de dierenriem).
leoni'de, meteoriet (z. d. w.) uit het sterrenbeeld cie
Leeuw (Leo).
leo'nfisch contract', o. leoni'na soei'etas, (Lat.) v. overeenkomst, waarbij de ene partij groot voordeel heeft en de
andere alleen nadeel en gevaar.
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Ie pau'vre hom'me, (Fr.) arme kerel! > och arm!
lepido'ptera, 0. mv. schubvleugelige insecten, vlinders.
lepidopterologie', v. vlinderkunde.
le'pidum ca'put, (Lat.) o. slimmerd (ironisch).
lepori'de, m. bastaard van een konijn en een haas.
le'pra, V. melaatsheid.
leproos', melaats.
lepro'zenhuis, o. huis ter verpleging van melaatsen.
leptogra'phisch, fijn en klein geschreven.
leptosoom' type, o mens v. smalle lichaamsbouw.
lep'ton, (Gr.) o. Griekse munt van /loo drachme.
Ie roi est mort', vive Ie rol', (Fr.) de koning is dood, leve
de (nieuwe) koning.
Ie roi Ie veut, (Fr.) de koning wil het.
Ie roi règ'ne et ne gouver'ne pas, (Fr.) de koning regeert,
[altijd ongelijk.
maar bestuurt niet.
les absents' ont toujours' tort, (Fr.) de afwezigen hebben
les affai'res sont les affai'res, (Fr.) zaken zijn nu eenmaal
[wen onderling.
zaken.
Lesbische liefde, V. geslachtelijke aantrekking van vrouLe'schis, m. mv. lichtgewapende Turkse ruiters.
lé'se_majesté', (Fr.) v. majesteitsschennis.
les extrê'mes se tou'chent, (Fr.) de uitersten raken elkanle'soeng, (Mal.) v. rijst(stamp)blok. [der.
Les'sinse steen, m. groenachtig grijs porfiergesteente uit
de buurt van Lessines in België.
lesta'ge, (Fr.) v. het ballasten van een schip.
lestamen'te, les'to, (It.) j los, vlug.
destez'za, (It.) V. vlugheid.
le style c'est 1'hom'me, (Fr.) de stijl is de mens, d. 1. aan
zijn schrijfwijze herkent men den mens.
letaal', dodelijk.
[wijk XIV).
letaliteit', v. dodelijkheid.
I'Etat c'est mol', (Fr.) de staat ben ik (gezegde van Lodelethargie', V. slaapzucht; verdoving, ongevoeligheid; doffe
onverschilligheid.
lethargisch, slaapzuchtig; gevoelloos.
Le'the, (Gr.) V. (rivier van de) vergetelheid.
Let'ten, m. mv. hoofdstam van de bevolking van Lijfland.
let'tre, (Fr.) v. brief; letter; ,,, d'affai'res, brief over
zaken, koopmansbrief; ,,., d'avis', bericht- of adviesbrief;
de cachet', geheim bevel tot inhechtenisneming,
waardoor een ieder naar willekeur door de voormalige
Bourbons van Frankrijk ingekerkerd of verbannen kon
worden; ,..., de chan'ge, wissel, wisselbrief; de voltu're, vrachtbries; ,,,s humai'nes, fraaie letteren, dicht kunst, welsprekendheid en geschiedenis.
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Ieucaemie', v. witbloedigheid; ziekte van het bloed, bestaande in een teveel aan witte bloedlichaampjes.
leuciet', o. een mineraal bestanddeel v. bepaalde, aan alkaliën rijke stollingsgesteenten.
leucocy'ten, v. mv. witte bloedlichaampjes.
leucopathie', V. bleekzucht, veroorzaakt door overmaat van

witte bloeddeeltjes.
leucopenie', V. (te grote) vermindering der witte bloedlichaampjes.
leucoplast', o. wit caoutchouc - hechtpleister.
leucorrhoe'a, (Gr.) v. witte vloed (bij de vrouw).
leva'de, (Fr.) v. opheffing met de voorbenen (v. e. paard).
Levant', m. & v. het Oosten, Morgenland; het kustland
van Klein -Azië of Aziatisch Turkije.
Levant'-Express', trein van (Londen) Calais via Parijs en
Constantinopel naar Palestina, Egypte en Irak.
levanti'ne, (Fr.) v. Oosterse effen zijden stof.
Levantijn', m. 1 bewoner v. d. Levant, Oosterling; 2
levantijns', levants', Oosters.
[Smyrnavaarder.
levée', (Fr.) v. heffing; lichting; trek of slag in 't kaartspel; ," en mas'se, volkswapening, algemene oproeping
te wapen, algemene aangording ten strijde.
Le'vellers, (Eng.) partij in Engeland ontstaan ten tijde v.
Karel I, ± 1647. Zij verkondigden de beginselen van
gelijkheid v. allen voor de wet en van godsdienstvrijheid en eisten ook verdeling v. d. bodem.
lever', (Fr.) o. morgenopwachting bij vorsten; ,., de rideau',
voorstukje, toneelstukje in één bedrijf, dat aan een
groter toneelstuk voorafgaat.
leveran'tie, v. levering; aflevering.
leve'ren (een protest), $ over een wissel gerechtelijk een
protest laten opmaken.
leviathan, m. monsterachtig waterdier (in he boek Job).
Le'vico, o. natuurlijk geneeskrachtig water, gebruikt tegen
bloedarmoede, zenuwzwakte en te Levico in Tirol gevonden.
levier', stuurstok, stuurkolom, stuurhefboom, doet het
vliegtuig dalen of stijgen, rechts of links hellen.
Leviet', m. lid van de stam Levi; priester; priesterhelper;
iemand de -...en lezen, hem scherp doorhalen.
leviraat', o. huwelijk van een persoon met de kinderloze
weduwe van zijn broeder of van zijn naaste bloedverwant. [i. d. lucht verheffen.
levita'tie, v. door een eigenaardig gewichtsverlies zich
le'viter, (Lat.) licht, vluchtig.
Leviticus, m. 3de boek van Mozes (met de voorschriften
voor de Levieten).
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lévrier', (Fr.) m. hazenwindhond.
lew, Ie'wa, v. zilveren munteenheid in Bulgarije, ter nominale waarde van 1 franc.
lewisiet', o. een soort giftgas.
commisso'ria, oude Rolex, (Lat.) v. (mv. le'ges), wet;
meinse door Constantijn verboden wet, waarbij den
pandhouder het recht werd verleend om het pand te behouden in plaats van de vordering; — domici'lii, wet
van de woonplaats, plaatselijke wet; — lo'ci contrao'tus,
de wet geldend ter plaatse waar de overeenkomst gesloten is; ~ lo'ci executio'nie, de wet geldende ter

plaatse, waar de overeenkomst uitgevoerd wordt; ~ non
ecri p'ta, ongeschreven wet, gewoonterecht; - scri p'ta,
geschreven wet; - talio'nis, wet der wedervergelding.
lexicaal', op de wijze van een woordenboek.
lexicograaf', m. woordenboekschrijver.
[woorden.
lexicographie', V. woordenboekschrijverij.
lexicologie', V. leer van de beteekenis en afleiding der
lexicologisch, van de lexicologie of daarop betrekking
le'xicon, o. woordenboek. [hebbend.
Lha-ramba, theol. doet. b. d. Tibetaanse geestelijkheid.
I'hom'bre, omber (kaartspel).
Ii, o. 1 Chin. afstandsmaat (442 m) ; 2 Chin. kopermunt.
liaison', (Fr.) v. ongeoorloofde liefdesverbintenis tussen
man en vrouw of meisje.
lia'nen, v. mv. slingerplanten van de keerkringslanden.
lias', v. brievensnoer, bundel aaneengeregen papieren.
li'as, leemachtig kalkgesteente der Jura- formatie.
liasse'ren, papieren aan een snoer of veter rijgen.
liba'tie, v. drank- of plengoffer van de Ouaen; (tegenrwoordig :) offer aan Bacchus, drinkgelag.
it i bel', o. 1 klaagschrift, smeekschrift; schotschrift, smaadschrift; n dagvaarding; obscuur —, n onduidelijk gestelde dagvaarding; 2 met alcohol of ether gevuld
[waterpas.
2libel', v. waterjuffer, glazenmaker.
libellist', m. schotschrijver, schimpachriftmaker.
li'bera (nos), (Lat.) bevrijd (ons): een der vaststaande
[vrijgevig.
gezangen van de dodenmis.
liberaal', ruim denkend; vrijdenkend, vrijzinnig; (ook :)
liberalis'me, o. vrijzinnigheid in godsdienst en staatkunde,
liberalistisch, nogal liberaal (gezind).
libera'litas, (Lat.) v. vrijgevigheid.
liberaliteit', v. van ruime opvatting getuigende denk- en
liberamen'te, (It.) , vrij. [handelwijs; vrijgevigheid.
libera'tie, V. bevrijding, verlossing.
libere'ren, bevrijden, ontheffen, ontlasten.
Liber'tas, (Lat.) v. godin der vrijheid.

liberte
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liberté', égalité' at fraternité', (Fr.) vrijheid, gelijkheid en
liberteit', liberté', v. vrijheid. [broederschap.
libertijn', m. lichtmis, losbol; vrijgeest.
libertine'ren, lichtmissen, doordraaien, liederlijk leven.
liberty, (lib'berti) (Eng.) vrijheid; Liberty, fabrieksnaam
voor een bijzonder soort Eng. stof voor dameskledingstukken en meubels.
li'berum arbi'trium, (Lat.) o. vrije wil.
libidineus', wellustig, geil.
libi'do, (Lat.) m. lust, begeerte, aandrift; ~ sexua'lle,
geslachtsdrift. (riem).
li'bra, (Lat.) v. weegschaal (sterrenbeeld van de dieren librascoop', ,< ladingswijzer, instrument dat als een soort
rekenmachine dient tot het bepalen V. h. vliegtuiggewicht en de ligging v. h. zwaartepunt t.o.v. grootte en
ligging v. d. delen v. d. lading.
libra'rius, (Lat.) m. beheerder v. e. kloosterboekerij.
libra'tie, V. waggeling, schijnbaar slingerende beweging
van een hemellichaam om zijn as.
libre, (Fr.) vrij; ,,, arbi'tre, m. vrije wil; .,. échan'ge, m.
vrijhandel; — esthéti'que, door den Belgischen schilder
van de Velde aan het eind der i9de eeuw verbreide
schoonheidsleer in de bouwkunde, waarbij onbestemde
vormen en dooreengestrengeide zweepslaglijnen het kenmerkendst zijn; — penseur', m. vrijdenker.
libret'tist, m. schrijver van operateksten.
libretto, (It.) o. boekje, inz. operatekst.
libro'rum censor, (Lat.) m. R.K. boekenkeurder.
librije, V. boekenverzameling, klooster -, stadsboekerij.
[dichterlijke vrijheid.
licent', m. vergunning.
licen'tia, (Lat.) v. vrijheid; ,- poë'tica, ,,., poëta'rum,
licentiaat', m. toegelatene, bevoegde; iemand, die de bevoegdheid heeft verworven om doctor te worden en zijn
wetenschap (inz. theologie of rechtsgeleerdheid) uit te
oefenen en te onderwijzen; vgl. baccalaureus.
licentie, V. 1 verlof, volmacht; vergunningsbewijs, patent;
2 (ook:) ongebondenheid, uitspatting.
licentië'ren, vergunning of bevoegdheden geven; X ontslaan, afdanken, uit de dienst zenden.
li'cet, (Lat.) het is geoorloofd.
li'chen, m. korstmos; huiduitslag.
licitant', m. meestbiedende.
[biedende.
licita'tie, v. veiling bij opbod, verkoop aan den meest licite'ren, veilen, bij opbod verkopen of verhuren.
II'citum, (Lat.) o. geoorloofde zaak.
Iic'tor, (Lat.) m. pijlbundeldrager (in 't oude Rome) ; ge
beul.
-rechtsdina,
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11'di, (Mal.) kokosbladnerf.
IiebenswQr'dig, (D.) beminnelijk, vriendelijk.
Lie'bessgabe, v. liefdegave, gift (v. levensmiddelen, kleren,
sigaren enz.) aan soldaten of noodlijdenden.
Liebfrau'enmilch, (D.) v. fijne Rijnwijnsoort.

li®'ren, verbinden, verenigen.
lien mobi'lis, (Lat.) wandelende nier.
Lier'nursteisel, o. stelsel van Liernur voor de afvoer van
lie'to, (It.) f vrolijk, lustig. (fecaliën.
lieu'e, v. Franse mijl, 4444 m; ,,, mar iti'me, Franse zee,

mijl, 5556 m; zie league.

lifeboat, (iaif'boot) (Eng.) reddingboot.
lifebuoy, (laif'boi) (Eng.) reddinggordel.
life-preser'ver, (Eng.) ploertendoder, stok met loden knop.
lift, (Eng.) v. hijskamertje, hijshokje; y draagkracht.
liga, v. verbond.
ligament', o. band, verband, zwachtel, windsel; (bij lettergieters:) koppelletter (ff, 11, fl, ffi, Ill).
liga'to, (It.) j' gebonden, verenigd.
ligatuur', v. r verbinding of rekking van de noten van de
ene maat In de andere; verband; laatverband; het verbinden or verbandleggen; onderbinding van een ader of
uitwas; daartoe dienende draad; band van een boek;
koppelletter (zie ligament).
lige'ren, verbinden, verenigen.
Lignes Farman, naam v. d. Franse Luchtvaartmaatschap-

pij, gevestigd te Parijs.
ligniet', m. en o. bruinkool, op steenkool gelijkende brandligni'ne, V. houtstof. [stof.
ligno'se, V. houtstof in plantencellen.
lig'num vi'tae, (Lat.) zeer harde houtsoort gebruikt voor
lagers, worden gesmeerd met water, niet met olie.
Ligoria'nen, Ligoris'ten, m. mv. (of Redemptoris'ten), op
de Jezuïeten gelijkende orde, door Alfonso de Ligorio in
1732 in Italië gesticht en ook in andere landen verspreid.
ligroï'ne, v. vluchtige olie uit petroleum.
li'gue, (Fr.) V. verbond, eedgenootschap.
liguster, m. , heester met witte bloemen en zwarte
bessen, vaak in heggen gebruikt, mondhout, keelkruid.
lik, S gevangenis.
1 i ki n, binnenlandse doorvoertol in China.
likwida'tie, V. $ zie liquidatie.
lila, licht roodpaars.
lil'(I)a, (Ind.) v. inlands draaikanon.
Lil'liput, o. fabelachtig land uit Swift's Gullivers Travels
(= reizen), welks bewoners (Lilliputters) zo groot als
een vinger zijn.
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li'man, (Russ.) m. baai, golf, in 't bijzonder zakvormige
riviermond van wateren aan de Zwarte Zee. (Het woord
komt van het Turks liman, op zijn beurt afgeleid van
het Gr. limen, haven, baai).

lima'tie, v. het vijlen, vijling.
limatuur', V. vijlsel, vijlstor.

limbus, (Lat.) m. zoom, rand, strook; afgezonderde plaats
bij de hei voor ongedoopt gestorven kinderen (naar de
mening van enkele R.K. godgeleerden).
li'merick, (Eng.) m. versje, met eigenaardige cadans
waarvan de regels 1, 2 en 5 en ook de regels 3 en 4
onderling rijmen:
Professor Jodocus van Krenten
Had steeds het gehoor der studenten,
Zij spitsten hun ore',
Hij sprak con amore,
Naar de mate zijner talenten.
limiet', V. grens, scheidpaal; hoogste bod, waartoe men
gemachtigd Is; grens van krediet.
limineel', begrensd.
limita'tie, v. beperking, begrenzing.
limitatief', beperkend, van beperkte aard.
limited, (lim'mittid) (Eng.) beperkt; gewoonlijk afkorting
van: N liability, (laiebil'liti) beperkte verantwoorde lijkheid (van de aandeelhouders); ~ liability company,
(laiebil'liti kom'peni) naamloze vennootschap.
limite'ren, beperken; nauwkeurig bepalen, voorschrijven;
een limietprijs opgeven.
limnologie', v. biologie v. d. binnenwateren (Gewásserkunde).
limousi'ne, (Fr.) v. gesloten automobiel met zijwanden
geheel van glas.
limpi'do, (Ital. en Sp.) helder, doorschijnend, zuiver.
linament', o. smeersel.
lincrus'ta, v. soort kunstleder.
linea, (Lat.) v. lijn; - rec'ta, in rechte lijn, rechtstreeks.
lineair', lijnvormig.
lineamen'ten, o. mv. gelaatstrekken, handlijnen.
lin'gam, m. mannelijk lid als zinnebeeld van de scheppingskracht der wereld in de oud -Ind. godsdienst.
lingerie', (Fr.) V. linnengoed; linnenzaak, linnenhandel.
lingot', (Fr.) m. staaf, baar (van metaal).
lingua'les, (Lat.) v. mv. tongletters.
linguist', m. geleerd taalkundige.
linguistiek', V. taalgeleerdheid, taalkunde.
liniaal', v. lat met rechte zijden o.a. dienende om rechte
lijnen te trekken.

linie
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li'nie, v. streep, lijn; 2 4 evennachtslijn; 3 X in slagorde staande troepen; 4 geslachtreeks.
iinië'ren, lijnen trekken over.
li'nieschip, o. grootste soort oorlogsschip.
li'nietroepen, m. mv. X geregelde troepen (niet tot da
garde benoorende).
link, pt loos, slim; niet pluis, gevaarlijk; niet te vertrouwen; slinks; lelijk.
links, (Eng.) v. mv. golfveld (zie golf).
lino'leurn, o. voor vloerbekleding gebezigd waterdicht
zeildoek, waarop een massa bestaande uit fijngewreven
kurk en gekookte lijnolie is aangebracht.
linon', (Fr.) o. fijn linnen.
linotype, (lai'notaip) (Eng.) v. (regel)zetmachine, in tegen
-stelingmd
monotype, welke losse letters zet.
lion', (Fr.) m. leeuw; overdreven modeheertje, salonheld.
lion'ne, (Fr.) V. gevierde vrouw uit de grote wereld.
liplap, m. in India: halfbloed, kleurling.
lipomato'se, v. vetzucht.
lipoom', o. vetgezwel.
iiqua'tie, v. vloeibaarmaking, smelting.
liquefac'tie, V. vloeibaarwording.
liquescen'tie, v. het vloeibaar worden.
li'quet, (Lat.) het blijkt, het is duidelijk of klaar.
Iiquidabiiiteit', v. (dadelijke) vereffenbaarheid.
liquidateur', m. vereffenaar.
liquida'tie, V. $ vereffening, afwikkeling, afrekening; uitverkoop, te gelde making van de aanwezige goederen.
liqui'de, vloeibaar, helder; bewezen, uitgemaakt; $ onmiddellijk vereffenbaar.
liquide'ren, klaar maken, bewijzen; $ afwikkelen (v.
zaken) ; afrekenen, vereffenen; te gelde maken.
liquid fuel, (lik'wid fjoewl) (Eng.) m. stookolie.
liquiditeit', V. vloeibaarheid; klaarheid; dadelijke vereffen [drank.
baarheid.
liquor, m. drupvormige vloeistof, inz. wijngeest; sterke
ii'ra, (It.) li're, V. Ital. munt van 100 centesimi =1 franc.
lis, (Lat.) V. strijd, twist, geschil, proces; betwiste zaak;
' sub ju'dice, rechtzaak die nog onbeslist (onder den
rechter) is; - pen'dens, onbesliste twist, rechtzaak.
lisere'rren, omboorden, met snoeren bezetten.
lis'te, (Fr.) v. lijst.
listes'so tempo, (It.) f hetzelfde tempo (wel andere maat
maar dezelfde beweging) .
lita, munteenheid in Litauen ± 25 ct.
litanie', V. R.K. smeekgebed of gezang; jig. langwijlige opsomming (van grieven), klacht.
22e dr.30
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lit d'an'ge, (Fr.) m. bed met troonhemel.
li'te penden'te, (Lat.) hangende het geschil of geding,
literaal', letterlijk. [tijdens het proces.
literaat', m. geletterde.
literai r', letterkundig.
li'tera scrip'ta ma'net, (Lat.) de geschreven letter blijft.
Iitera'tor, (Lat.) m. (Fr. littérateur'), letterkundige.
literatuur', v. gezamenlijke letterkundige voortbrengselen
van een volk of ook over een bepaald onderwerp; (geschiedenis v. d.) letterkunde; (ook:) leesboeken, iets te
Iiteromanie', v. overdreven schrijfzucht.
[lezen.
Iitew'ka, V. korte Poolse soldatenoverjas, Duitse wapen lithi'asis, v. steenziekte (nier -, gal-, blaassteenen). [rok.
litho, V. F zie 2 lithographie; ,.. chromie', V. steendruk
in kleuren; ,,,glief', v. gesneden (kostbare) steen;
giyphiek', v. steensnijkunst; -..graaf', m. steendrukker;
.,.graphe'ren, op steen schrijven of tekenen; steendrukken; ,-. graph ie', V. 1 steenschrijfkunst, steendrukkunst;
2 door steendruk verkregen gravure of plaat; ,.. gra'phisch, de steendrukkunst betreffend, door steendrukkunst voortgebracht, steendruk-; ,...,sfeer, V. de vaste
aardkorst; ,,,tomie , v. steensnijding, operatie van cie
steen; ,,,tripsie', v. verbrijzeling van een blaassteen;
-..tri'tie, V. fijnwrijven van de steen in de blaas.
litigant', m. in geding liggende, gedingvoerende partij,
litige'rende, m. gedingvoerende.
[procesvoerder.
litigieus', 1 betwistbaar; 2 betwist; waarover het geding
loopt; 3 pleitziek.
litis-introductief', In ter inleiding van het geding.
Iitispenden'tie, v. tijd, gedurende welke een proces aanhangig is; aanhangig geding.
Litkontroi j G. P. Oe., een lichaam (literaire controle)
voor het bespionneren en onderdrukken v. d. schrijvers
litnan', (Ind.) m. luitenant. [i. d. U. S. S. R.
li'topoon, witte verfstof, mengsel van zinksulfide en
bariumsulfaat.
Litoraal', litora'le, o. kustland, inz. het vroegere Oostenr.
kustland langs de Adriatische Zee, gebied van Triëst en
dat der Belgische badplaatsen.
II'totes, (Gr.) V. verkleining, redekunstige figuur, die
schijnbaar verkleint om de zaak des te meer te doen
uitkomen bv. niet kwaad, voor: heel goed.
11th jumeaux', (Fr.) m. mv. twee bij elkaar behorende
ledikanten, elk voor één persoon.
littera, enz., zie litera enz.
litt. hum. dr., (Lat.), m. = littera'rum humano'rum
doc'tor, doctor i. d. oude talen.
,

-
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littoraal', zie litoraal.
littoraal' fau'na, V. zeedieren van het ondiepe water (400 m
liturg', m. kerkdienaar. [en minder).
liturgie', v. kerkgebruik; kerkformulier.
liturgisch, naar kerkgebruik, volgens kerkvoorschrift.
livi'de, (Fr.) loodkleurig, lijkkleurig; wangunstig.
ll'vre, (Fr.) m. boek; , d'heures, gebedenboek; b
ouvert', 1 met open boek; 2 f van 't blad, d, i. voor de
vuist.
11'vre, (Fr.) o. als Fr. rekenmunt = de franc; als Eng. livre
sterling, L. st. = 12 gld. nominaal.
livrei', V. dienstkleding, kennelijke bediendendracht.
livret', (Fr.) o. boekje; aantekenboekje, zakboekje.
l ia'ma, V. Peruaans schaap.
lianero, (Sp.) (ljane'ro) m. veehoeder uit de llano's.
llano, (Sp.) (lja'no) v. uitgestrekte Zuidamerikaanse grasvlakte, meest zonder bomen en heuvels.
Lloyd, (Eng.) m. oorspronkelijk naam van een koffiehuis houder te Londen, in wiens koffiehuis in het begin v. U.
18e eeuw de scheepsmakelaars en zeeverzekeraars plachten bijeen te komen, vandaar: zeevaartmaatschappij,
zeeverzekeringsmaatschappij ; naam van verschillende
zeevaartmaatschappijen als: Rotterdamsche Lloyd, Norddeutsche Lloyd, Lloyd Triestino; Lloyd's list, particuliere classificatie van zeeschepen van veel belang voor
de te betalen premie bij zeeverzekering.
loading-chart, (Eng.) ladingvoorschrift.
load-sheet, (Eng.) ladingsstaat.
lobair', van cie lobbe(n) of kwabbe(n).
lo'bak, (Mal.) v. & soort rammenasachtige knol.
lob'by, (Eng.) v. wandelgang van het parlement.
lo'boom, (Mal.) vijgenboom.
locaal', plaatselijk, tot een plaats behorend.
locaal', o. begrensde ruimte, zaal, grote kamer.
locaal'spoorweg, m. buurtspoorweg.
localisa'tie, V. plaatsaanwijzing; beperking tot één plaats.
localise'ren, plaatselijk maken, binnen bepaalde grenzen
beperken.
localiteit', V. plaatsgesteldheid; plaatsruimte, plaats.
local op'tion, (Eng.) lett. plaatselijke keuze, stemming der
bewoners van een gemeente over het al dan niet ver[Italië.
kopen van sterke drank In de gemeente.
locan'da, (Lat.) V. te huur staande kamer; logement in
Locarnoverdragen, onder invloed van Streseman, Briand
en Chamberlain In 1925 gesloten, het Rijnpact, waarbij
Duitsland, Frankrijk en België zich verbonden elkaars
grenzen te zullen eerbiedigen, terwijl Engeland en
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Italië deze overeenkomst garandeerden (in 1936 feitelijk
te niet gedaan) ; verder arbitrageverdragen van Duitsland met België, Frankrijk, Polen en Tsjecho- Slowakije.
locatai're, (Fr.) m. huurder, pachter.
loch, (lok) o. 1 (in Schotland:) meer; 2 j, gat, hol.
lo'chiën, v. mv. bloederige afscheiding bij kraamvrouwen.
lock-out', (Eng.) o. uitsluiting door de werkgevers, stopzetten van 't werk in fabrieken enz. door de onder-

nemers.
lo'co, op de plaats; (ook:) plaatsvervangend, waarnemend;
levering —, $ alle kosten om de goederen onder bereik
des kopers te brengen zijn voor hem; , ., in consumptie,
$ alleen de invoerrechten zijn voor rekening des ver kopers; allega'to of ," cita'to, te aangehaalder plaatse
m. waarnemend burgemeester; .-dolen'ti, pijnlijke plaats; ,, sigil'li (L. S.), (Lat.) op of
in de plaats v. h. zegel.
locomobiel', van plaats kunnende veranderen, vrijbeweeglijk; ~, v. verplaatsbare stoommachine.
locomo'tie, V. plaatsverandering, voortbeweging.
lo'cum te'nens, m. plaatsvervanger.
locus, (Lat.) plaats; ~ clas'sicus, (Lat.) m. klassieke
plaats, bewijsplaats van een woord of gezegde, die
klassiek geworden is; — commu'nis, (Lat.) m. (mv. lo'cl
communes), gemeenplaats, dikwijls gebruikte uitdrukking, afgezaagd, alledaags gezegde; ,,, delic'ti, (Lat.)
m. p plaats v. h. misdrijf of v. d. overtreding.
locu'tie, v. uitdrukking, zegswijze.
Loden, (D.) m. sterke, waterdichte wollen stof in Beieren
en Oostenrijk gemaakt.; (ook:) daarvan vervaardigde
r..

;

regenjas.

loderein', o. verbastering van I'eau de Ia reine, (zie eau).
Loebjan'ka, (Russ.) v. naam van een straat in Moskou,
waar de zetel is van de Buitengewone Commissie.
loem'boeng, (Mal.) m. rijstschuur.
loe'rah, (Jay.) m. dorpshoofd op Java.
loe'res, m. onnozele, lummel.
loetafoon', v. toestel tot het weergeven van klankfilms,
genoemd naar den filmvervaardiger Loet. C. Barnstijn.
loe'toeng, (Mal.) m. 2& soort zwarte aap.
Ioe'wakkoffie, (Ind.) V. koffiebessen door de loswak
(palmmarter) na verorbering weer uitgeworpen in zijn
ontlasting, zogenaamde .,kattenkoffie".
log, zie logarithme.
logarith'me, v. de ," van een getal is de exponent v. d.
macht, waartoe een zeker getal (grondtal) moet verheven worden om het eerste getal tot uitkomst te krijgen.

loge
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lo'ge, (Fr.) v. duurste, min of meer afgesloten zitgelegenheld voor enkele personen in een schouwburg; vergaderzaal van vrijmetselaars; (ook:) gezamenlijke leden van
zulk een loge; — grillée, schouwburgloge met tralie-

werk ervoor.
[als gast verblijf houdt.
logé', m. logée', V. hij of zij, die ten huize van een ander
logea'bel, bewoonbaar, wel ter bewoning geschikt.
logement', o. woning, nachtverblijf voor reizigers.
loge'ren, 1 gehuisvest zijn, wonen; als gast zijn verblijf
houden; 2 voor kort huisvesten, huisvesting verlenen.
loggia, (lod'dzjia) (It.) V. overdekte gang rondom de bovenverdieping, galerij.
lo'gica, (Lat.) v. denkleer, redeneerkunst.
logies', o. nachtverblijf; tb matrozenverblijf op schepen.
logisch, redeneerkunstig, op redeneerkunde gegrond,
steekhoudend.
logistiek', v. kunst om de plannen van een veldheer in
bevelen om te zetten en voor de legering enz. der troepen
logogrief', V. woordraadsel, letterraadsel. [te zorgen.
logomachie', V. woordentwist.
logopaedie, v. spraakverbetering.
lo'gos, (Gr.) m. woord, rede.
Lo'ke, Lo'ki, m. boze god, god v. d. duisternis bij de oude
Noorse volken; hij veroorzaakte o.a. de dood v. Balder, den lichtgod.
lom'bard, lom'merd, m. bank van lening, pandhuis.
Lom'bard Street, (Eng.) V. $ naam voor de Londense
effectenbeurs.
[ rawet.
lom'bok, (Mal.) V. , Spaanse peper; ,,, set'an, zie tjabé
lon'dres (Sp.) v. soort fijne, niet grote Havanasigaar.
longaniem', lankmoedig.
longanimiteit', v. lankmoedigheid.
long-boat', (Eng.) v. grote sloep.
longe, (Fr.) V. leireep, lange lijn voor de paardendressuur.
longe'ren, a. d. longe africhten (laten lopen) van paarden,
longeron', (Fr.) X langsligger, langsbalk v. d. vleugel.
longitu'de, V. lengte, geographische lengte.
longitudinaal', de lengte betreffende; in de lengterichting.
long passing, (Eng.) sp. bij 't voetbalspel met grote trappen op het doel v. d. tegenpartij aanstormend door do
verdediging trachten heen te breken.
longroom, (long'roem) (Eng.) V. 4 gezelschapsvertrek der
officieren aan boord.
lon'tar, m. , Palmyrapalm.
looping the loop, (loe'ping de loep)

(Eng.) kunststuk, waar
iemand met grote snelheid op een rijwiel, in een.-bij
auto of met de vliegmachine een baan doorloopt, die
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bestaat uit een vertikaalstaande spiraalwinding, zodat
hij een gedeelte met het hoofd omlaag aflegt; loep,
duikelvlucht.

praatzucht, snapachtigheid.
(Eng.) m. titel van hoge edellieden In Engeland,
zitting- en stemhebbende in het Hogerhuis; Chancellor, (lód tsjaan'sele) (Eng.) m. titel van den hoogsten
rechterlijken gezaghebber in Engeland, tevens voorzitter van het Hogerhuis en van het Hooggerechtshof;
,-lieutenant (lód leften'nent) (Eng.) m. titel van den
stadhouder of onderkoning van Ierland; ,-mayor, (lOd
meej'e) (Eng.) m. titel V. d. burgemeester van Londen
en van 14 andere steden van Engeland.
lordo'se, V. verkromming van het onderste gedeelte van
de ruggegraat naar voren, ingevallen lenden.
lordship, (Eng.) m. waardigheid, aanspreektitel van lord.
Lo'relei, v. hoge rots a. d. Rijn; nixe (z. d. w.) van die
naani, die op die rots leeft en de schippers door haar
gezang I. h. verderf lokt; gedicht v. Heinrich Heine
hierover.
loret'te, (Fr.) v. 8 meisje van verdachte zeden, snolletje.
lorgne'ren, begluren; door het lorgnet of de toneelkijker
bekijken. [knijper; toneelkijker.
lorgnet', o. opvouwbare knijpbril; niet opvouwbare neus
loquaciteit', v.

lord,

oogglas voor één oog; m o no c 1 e; 2-lorgn',(F.)v1
zie face -a-main.
lor'rie, v. werkwagentje op spoorbanen, dat met hand- of
voetbeweging met as- hefbomen of door duwen wordt
loean'ge, (Fr.) v. ruit; en w, ruitvormig. [voortbewogen.
los'joun hakou'desj, (Hebr.) de heilige taal.
loss, V. Limburgse klei (zeer vruchtbaar).
lotion', (Fr.) v. wassing (inz. haar -) ; wasmiddel, reukwater om In het waswater te doen.
lot'to(spel), o. kienspel.
lo'tus, m. , Aziatische en Egyptische waterlelie.
louan'ge, (Fr.) v. lof, lofspraak, loftuiting.
louche, (loesj) (Fr.) 1 scheel, loens; 2 verdacht.
loudspeaker, (laud'spielce) (Eng.) m. luidspreker, instruinent, dat cie stem van een redenaar of enig radiotelegrafisch opgenomen geluid verspreidt.
louis d'or', m. Fr. goudmunt van 20 frank = 9 gld. 62 ct.;
de dubbele (na 1786) = 22 gld. 80 ct.
Louis Seize, (Fr.) Lodewijk de Zestiende.
lounge, (laundzj) (Eng.) v. 1 overdekte hal In hotel; 2 ligbank, sofa; 2 pantoffelparacde; -suit, s(t)oet), wandel
V. (hand)vergrootglas. [kostuum.-loup,'e
lou'tre, (Fr.) V. 1 % otter; 2 otterbont.
(-

Louvre
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Louvre, (Fr.) o. voormalig koninklijk paleis te Parijs,
thans museum.
love, (lóv) (Eng.) 1 liefde; 2 sp. nul punten (bij spelen).
Lovelace, (lóv'leis) m. door zijn beminlijkheid voor het
vrouwelijk geslacht gevaarlijk man, Don Juan, verleider.
lowland, (loow'laend) (Eng.) laagland; de Lowlands, het
lager gedeelte van Schotland.
loxodroom', o. 1 lijn van de schuinse koers van een,
loyaal', rechtmatig; hou en trouw; rond en eerlijk. [schip.
loyaliteit', loyauteit', v. getrouwheid, verknochtheid aan

t vorstenhuis; rechtschapenheid, gehoorzaamheid aan de
lubricant', o. smeersel (voor machines enz.). [wet.
lubrica'tor, m. zelfsmeerder (aan machines).
lubriciteit', v. grove zinnelijkheid, geilheid.
lubriek', geil, wellustig, ontuchtig.
[glashelder.
lu'oe cla'rius, (Lat.) helderder dan de dag, zonneklaar,
lucer'nam o'let, (Lat.) het riekt naar de lamp, 't geeft blijk
van nachtstudie, 't mist de frisheid der ogenblikkelijke ingeving.
lucer'ne, luzer'ne, V. 2. Franse klaver, zaairupsklaver.
luchtkarte'ring, v. het in kaart brengen v. e. landschap
door middel v. fotografie uit ballon of vliegmachine.
lu'cida, (Lat.) v. heldere ster.
lucide, (Fr.) helder.
luciditeit', v. helderheid, klaarheid van geest.
Lu'cifer, in. 1 vorst van de duisternis; 2 lichtaanbrenger,
lucratief', winstbelovend, winstgevend.
[morgenster.
Lucre'tia, (Lat.) v. hoogst eerbare, kuise vrouw (naar cie
vrouw v. d. Romein Collati'nus, die zich doorstak toen
zij door den zoon v. Tarqui'nius Superbus in 509 v. C.
onteerd was, wat de verjaging der koninkl. familie ten
lu'cri cau'sa, (Lat.) uit winstbejag.
[gevolge had).
lu'crum, (Lat.) o. winst; ~ ces'sans, r& winstderving.
luc'tor et emen'tor, (Lat.) ik worstel en bezwijk.
luc'tor et emer'go, (Lat.) ik worstel en kom boven, ik ontworstel mij aan de baren (devies van het Zeeuwse
V. nachtwerk, nachtstudie.
[wapen). -lucbra'tie,
lucubre'ren, des nachts werken of studeren, nachtbraken.
Lucul'lisch, Lucul'lus-, weelderig, overdadig (alsLucullus).
lu'cus a non I ucen'do, (Lat.) 't woord lucus = bos, is
afgeleid van non lucere, duister zijn, d. i. deze gegeven
woordafleiding is ongerijmd.
Luddie'ten, m. mv. vernielers van de machines (naar hun
aanvoerder Ludd in Engeland).
ludifica'tie, V. bespotting; fopperij.
lu'dl magister, m. schoolmeester.
Ludolfi aans', van Ludolf; het .,, getal, het getal ,,, (of
,

,

,
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pi), dat de verhouding aangeeft van de middellijn v. e.
cirkel tot de cirkelomtrek en dat door Ludolf van
Ceulen in de 16e eeuw berekend Is tot 35 decimalen, als

lu'ës, v. syphilis, zie aid.

[3.1415926535...

lug', (Eng.) verbindingsstuk van een rijwielraam.
lugu'ber, somber, jammerlijk, akelig, naar.
lui'men, p slapen.
Iuim'keet, luim'spiese, V. ps slaapstee.
lumbaal', tot de lendenen behorende, lenden -.
iumbaal'punctie, v. prik tussen twee wervels met een
spuitje tot opzuiging van het lumbaalvocht.
lumbaal'vocht, o. lendenvocht.
lumba'go, v. spit, spierrheumatiek in de lendenstreek.
lumbarjack, (Eng.) korte jas.
lu'men mun'di, (Lat.) licht van de wereld, groot verstand.
luminal', o. chemisch preparaat, evenals broom toegediend

aan epileptici.
luminescentie, v. 't lichten van voorwerpen, die te voren
zelf met licht zijn bestraald (fluorescentie e.d.), die ver warmd zijn, bij chemische processen, als levensverrichting, door electrische prikkeling of door radium-, Rdntgen- of kathodenstralen.
lumineus', lichtend, helder. klaar, duidelijk; een .-- Idee,
[zijn werk.
o. een goed idee (ook ironisch).
Iuminist', m. schilder, die streeft naar lichtschittering in
lumínis'tisch, volgens de kunstleer der luministen
l u m i n og rap h i e, v. het met behulp v. lichtverven kopiëren
van afbeeldingen, tekeningen enz.
Luna, (Lat.) V. de maan.
Lu'napark, o. tuin met kermisvermakelijkheden.
lunair', luna'riach, de maan betreffende, maan -.
lunambulis'me, o. het slaapwandelen.
lunambulist', m. maanzieke, slaapwandelaar.
luna'rium, o. toestel om de beweging v. d. maan om de
luna'tie, v. omlooptijd der maan. [aarde voor te stellen.
lunatiek', maanziek; eigenzinnig, grillig.
lunch, luncheon, (tuntsj, tunt'sjen) (Eng.) v. tweedo
(warm) ontbijt tegen de middag, het „koffiedrinken ",
noenmaal. [koffiedrinken.
lun'chen, het twaalfuurtje of tweede ontbijt gebruiken,
lunchroom, (luntsj'roem) (Eng.) v. restauratie, waar men
een eenvoudig twaalfuurtje gebruikt, noenhal, noenzaal.
lunch-tongue, (Eng.) V. verduurzaamde tong in blik of
lu'ne de miel', (Fr.) v. wittebroodsweken.
[glas.
lunet'te, (Fr.) v. 1 oogglas, bril; 2 oogklep van paarden;
3 X schans, die van achteren open is.
lu'ngo, (It.) f lang.

luniform
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luniform', halvemaanvormig.
('union' fait la force, (Fr.) eendracht maakt macht
(devies van het Belgische wapen).
Iuo'go, (It.) j plaats, op de plaats.
iu'pa, (Lat.) 1 wolvin; 2 slechte vrouw, prostituée.
lupana'ri um, o. bordeel.
lupi'ne, (Fr.) V. jt gele vlinderbloemige plant als veevoeder
en roeststof bij de heide -ontginning gebezigd.
lupuli'ne, v. het bittere bestanddeel der hop.
1 u'pus, (Lat.) m. 1 wolf; 2 wegvretende huidziekte;
eet homo ho'm ini, de ene mens is een wolf voor
den anderen; — in fa'bula, als men van den duivel,
spreekt, ziet men zijn staart (zijn horens, rammelen
zijn poten). [de bronstijd.
lu're, (D.) V. oud-Duits langhalzig blaasinstrument uit
Lusia'das, (Port.) Lusitaniërs, d. z. de Portugezen, za
genoemd door den Port. dichter Camoens in zijn heldendicht : Os Lusiadas.
lusingan'do, (It.) f vleiend, langzaam en slepend.
Lusita'nia, (Lat.) o. 1 Portugal; 2 V. naam v. e. tijdens de
wereldoorlog door een duikboot in de grond geboorde
grote passagiersboot.
luster, lus'tre, m. glans, pracht; kroonkandelaar; (ook:>
v. glanzige, luchtige stof voor herenjassen.
lus'trum, (Lat.) o. tijdruimte van 5 jaren.
lu'sus natu'rae, (Lat.) speling van de natuur.
lute'ren, met kleefdeeg bestrijken en luchtdicht maken.
Lutè'ce, (Fr.) Lute'tia, (Lat.) v. Parijs.
Lutheraan', m. aanhanger v. d. leer van Luther.
luttuo'so, (It.) f klagend, droevig.
lu'tum, (Lat.) o. kleefdeeg.
lux, (Lat.) v. licht; — in tene'bris, licht in de duisternis;
~ mun'di, licht der wereld, bijnaam van Wessel Gansfort; ~ perpe'tua, het eeuwige licht, R.A. de altijd
brandende lamp in een kerk.
luxatie, V. verrekking, verstuiking.
Iu'xe, (Fr.) V. Iu'xus, (Lat.) m. weelde.
I uxe're n, verrekken.
luxueus', weelderig, prachtig.
luxurieus', weelderig, overdadig; wulps, ontuchtig.
Lu'x us-Um'satzste uer, (D.) omzetbelasting op weelde luzer'ne, v.. Franse klaver, zaalrupsklaver. [artikelen.
lycanthropie, v. het onder sommige omstandigheden zich
i. e. dier kunnen veranderen v. d. mens.
lycée', (Fr.) v. (in Frankrijk :) staatsgymnasium.
lyceum, (Lat.) o. school, waar leerlingen de Hogere
,

,
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Burgerschool- en ook de gymnasiale opleiding kunnen

krijgen.

lycopo'dium, (Lat.) o. & wolfsklauw (een mossoort).
lyddiet', o. hevig werkende springstof.

lymphadeni'tis, V. lymphklier - ontsteking.
lymphangi'tis, V. lymphvat- ontsteking.
tym'phe, V. weefselvocht, vloeistof, die alle weefsels van
het menselijk lichaam drenkt.
lymph'klieren, V. mv. organen, die de lymphe filtreren.
lymphoblast', v. vaste cel der lymphklieren.
Lyn'ceus-ogen, scherpziende ogen.
lynchen, schuldigen of van misdaad verdachten ter dood
brengen zonder gerechtelijk onderzoek volgens de
lynch-wet.
lynch-wet, V. volkswraak zonder vorm van proces, eigen
optreden van het volk in Noord -Amerika om-machtig
zonder rechterlijk onderzoek misdadigers te straffen,
waarschijnlijk zo genoemd naar een zekeren Lynch,
om zijn optreden gedurende de Amer. vrijheidsoorlog.
lynx, m. los (scherpziend verscheurend dier) ; ,.r-ogen,
o. env. scherpziende ogen.
ly'ra, (Gr.) V. f lier; ook: Lier (sterrenbeeld).
lyriek', v. (kunstleer v. d.) Griekse poëzie; lyrische poëzie.
lyrisch, voor de lier, geschikt om te worden gezongen;
--^ dichter, m. lierdichter; ~e poëzie, V. dichtsoort,
welker inhoud de gewaarwordingen en pers000nlijke
gemoedsstemming van den dichter uitdrukt (hymne,
dithyrambe, ode, cantate enz.).
lyrisme, o. lyrische verhevenheid.
ly'sis, V. geleidelijke vermindering van de koorts.
lysol', v. een ontsmettingsmiddel.
lys'sa, v. dolheid, hondsdolheid op mensen overgebracht.

M. als Rom. getal 1000.
M' (vóór Schotse namen) = Mac, zoon van...
M. A. L. = Magis'ter Ar'tium Libera'lium, (Lat.) meester
v. d. vrije kunsten; zie: artes liberates.
M. A. N. E. T. 0. = Manifestatie Nederl. Toonkunst.
M. A. S. = Marxistische Arbeidersschool.
masc. = mas'culinum, (Lat.) mannelijk.

m. c. = mi'o con'to, (It.) $ mijn rekening.
m. d. = ma'no des'tra, (It.) f rechterhand.
M. D. = Medici'nae Doc'tor, (Lat.) doctor in de medicijnen.
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M. d. a. = mis'ce de'tur signe'tur, (Lat.) meng, geef, stel,
aanwijzingen (op recepten).
M. E. K. O. G. = Maatschappij tot Exploitatie van KokesOvengassen.
Messrs = Messieurs', Mijne Heren, de Heren.
Mgr. = Monseigneur' (zie ald.).
M. G. M. = Metro Goldwyn Mayer, grote filmmaat
(Californië).
-schapijnHolywd
Mile = Mademoisei'le, Mejuffrouw.
MM. = Messieurs', Mijne Heren, de Heren.
m. m. = muta'tis mutan'dis (zie ald.).

m.. m. v. = met medewerking van.
Mme. .- Mada'me, Mevrouw; Mdes = Mesdames.
M. 0. — Middelbaar Onderwijs.
M. O. Z. E. M. = N.V. Motor Zeevaart Maatschappij.
M. P. = Member of Parliament, (Eng.) lid van het Eng.
[handig.
parlement 2 Muiderpoort.
M. pp., mpp., of m. pr. = ma'n u propria, (Lat.) eigen Mr. = Monsieur, (Fr.) Mister, (Eng.) Mijnheer; ook: Meester als academische graad, Mr. in de rechten.
Mrs. (Eng.) = Mistress, Mevrouw.
MS. = manuscript'; MMS. = manuscripten.
MS. = Mas, z. d. w.; 2 motorschip.
M. t. B.d.T. = Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst.
M. T. S. = Middelbaar Technische School.
M. U. L. O. = Meer Uitgebreid Lager Onderwijs.
M. U. Z. = Maatschij. tot Uitvoering van Zuiderzee maar, v. vulkanische exploitatietrechter.
[werken.
maar'schaik, m. eig. paardenknecht; oppertoeziener van
de hof- en krijgsstaat; stafdrager, opziener bij openbare
plechtigheden, inz. een vorstelijke hofmeester; hof ~,
bestuurder der vorstelijke hofhouding; veldti, opper veldheer.
Mabinogion, een bundel verhalen 1. h. Welsh of Kymrisch geschreven; zij bevatten de grondslagen van de
Arthurverhalen en de Graalsage.
mabok, (Mal.) dronken; pakean ,,,, benaming, die de
huisbedienden in Indië wel aan de s m o k i n g geven.
Mac, m. zoon (vóór Schotse namen) afgekort M'.
macabre, zie danse.
ma'caco, zie magot.
macadam', o. steenslag voor het verharden van wegen.
macadamiseren, (een weg) met klein gestoten granietkiezel of kalksteen bedekken (volgens de methode V. d.
Amerikaan McAdam).
ma'cao, zie magot.
macaron', m. bitterkoekje.
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macaroni, V. (It. macchero'ni, mv.), lange, dunne meel
-pijen
(geliefde volksspijs in Italië).
macaronische verzen, o. mv. koddige verssoort, waarbij
men de woorden van de ene taal naar de regels van de
andere (inz. de Latijnse) verbuigt, bv. het bekende:
non om'nes sunt kokki', longos' qui dragere me'ssos,
't zijn allen geen koks. die lange messen dragen.
macchiavellis'me, o. staatsleer van Macchiaveili; sluw®,
arglistige, gewetenloze staatkunde.
macchiavellis't;sch, politiek sluw, gewetenloos, arglistig.
macédoi'ne, (Fr.) v. I uit velerlei groenten of vruchten
samengesteld allegaartje; 2 fig. letterkundig allerlei.
macera'tie, V. weking, inbi jting; (ook:) uitmergeling, afmatting, lieliarmskwelling, kastijding des vleses.
macere'ren, laten weken (ook:) afmatten, kwellen, kas tijden (uit een godsdiensige beweegreden) .
macfariane, (mekfaa'tenn) (Eng.) m. lichte overjas met kap
zonder mouwen om over een herenrok te dragen.
mache'ta, (Zuid-Amer.) v. lang kapmes.
machicouiis', (Fr.) m. werpgat, gat in de vloer van een
balkonvormig uitsteeksel van een kasteel, waardoor men
belegeraars allerlei projectielen op het hoofd werpen kon.
machinaal', met machines gemaakt of bewerkt; zonder erbij
na te denken uitgevoerd, werktuiglijk, volgens sleur.
machinatie, v. kuiperij, weefsel van sluw berekende
plannen; mss, listen en lagen.
machine, (Fr.) v. (kunst)werktuig, toestel; lig , kunst
oorlogswerktuig; i'Homme-grep,list;.'du
..,, titel v. e. werk v. d. 18e eeuwsen Fransen wijsgeer
La Mettre, waarin hij, evenals ook in andere geschriften
van hem, beweert dat de mens een zichzelf regelende
machine is.
machine'ren, iets kwaads bedenken, sluwe plannen op
touw zetten, kuipen. [ineenvatting harer delen.
machinerie', (Fr.) v. inrichting of samenstel van machines;
macis', v. foelie, muskaatbloesem.
mackari'boe, m. de beste soort van k a n a s t e r-t a b a k.
mackintosh, (maek'intos f) (Eng.) v. 1 waterdichte overjas
of mantel; 2 (ook:) waterdichte verbandstof.
magon', (Fr.) m. 1 metselaar; 2 vrijmetselaar.
magonnerie', (Fr.) v. vrijmetselarij.
maçonniek', de vrijmetselarij betreffend, vrijmetselaars -.
magonnise'rend, een inrichting hebbend als die van de
vrijmetselarij of zich naar de vrijmetselarij richtend.
macramé', (Fr.) o. sierlijk knoopwerk van koord voor
kleedjes enz.
(zondheidsleer,
macrobiotiek', v. kunst om het leven te verlengen, ge-
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macrocephaal', groothoofdig; langschedelig.
macrocos'mos, (Gr.) m. de wereld in het groot, 't heelal.
macrologie', V. breedsprakigheid.
macroptery'gidae, grootvleugeligen.
macrosco'pisch, met het blote oog zichtbaar.
mac'te a'n i mo ! (Lat.) houd (goede) moed!
macu'ba, (Sp.) V. fijne soort (snuif)tabak.
ma'cula, (Lat.) v. vlek; ma'culae cor'nae, vlekken op het
maculatuur', v. misdruk. [hoornvlies.
Madagas'sische regio, diergeographisch gebied omvat tend Madagascar en naburige eilanden.
Mada'me. (Fr.) v. Mevrouw.
[stad Madapollam.
madapo'Iam, o. fijn batist, zoo genoemd naar de Indische
ma'dat, (Mal.) m. opium gereed voor het gebruik.
made in Germany, (meeid in Dzjur'meni) (Eng.) in Duits
# gemaakt.
-land
Mademoiselle (Fr.) v. Mejuffrouw.
[wetgeleerden.
Madje'lis Oela'ma Indonesia, (Mal.) raad van Indonesische
Madonna, (It.) V. (eig. mijn vrouw) de heilige Maagd,

Onze-Lieve-Vrouw; Mariabeeld.

madras', o. doek van Madras, stof uit zijde en katoen.
Ma'dre de Dios, (Sp.) Moeder Gods.
madrepo'ren, V. mv. sterkoralen.
[herderslied.
madrigaal', o. zinrijk lyrisch minnedichtje; ouderwets
Madrile'áa, (Sp.) v. f naar de stad Madrid genoemde
Spaanse dans in 3 / 4 maat.
madu'ro, (van sigaren) donker van kleur, zwaar.
Maekubee, v. een maatschappij tot exploitatie van kunst zijdefabrieken in het buitenland.
maaan'der, m. kromming, kronkeling, slingerlijn, bocht.
maean'drisch, kronkelend, slingerend (als de vermaarde
stroom Meeander in Kl.-Azië). [wetenschap.
Meece'nas, (Lat.) in. vriend en beschermer van kunst en
Maena'den, eigi. razenden, vrouwen 1. h. gevolg v. Dionysos of Bacchus.
Maeo'nides, (Gr.) m. bijnaam van Homerus (naar Mwonië, in
Lydië, dat men voor zijn vaderland houdt).
maësto'so, (It.)plechtig verheven, met waardigheid.
maës'tro, (It.) m. f meester, componist; kapel -, muziek
capella, kapelmeester.
-mestr;—di
maf, m. F slaap.
maf'fia, (It.) v. geheim genootschap op Sicilië welker leden
zich tegen de landswetten verzetten of wraak nastreven
door vermoording en de burgerij op alle mogelijke wijzen
afpersen. In 1926 grotendeels opgeruimd door krachtig
maf'fie, o. F kwartje. [ingrijpen der politie.
ma foi' ! (Fr.) op mijn eer! waarachtig! voorwaar.
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ma'gang, (Jay.) m. onbezoldigd inlands adspirant-ambtenaar, volontair - schrijver.
magarijs'iadder, v. zeer lange, uitschuifbare brandladder.
magazine, (maekezien', k is zacht) (Eng.) 1 magazijn; 2
Magdale'na, V. boetvaardige zondares.
[tijdschrift.
Magdale'nien, laatste tijdperk v. d. palaeolithische periode
(ook rendiertijd genoemd), naar de vindplaatsen bij het
gehucht La Madeleine (dep. Dordogne), Frankrijk.
mag'gi, V. in tabletvorm verduurzaamde soep, groente enz.
(naar den Zwitsersen uitvinder Maggi).
maggied, (Hebr.) m. reizend prediker; in Nederl. wetenschappelijke graad, ongeveer: candidaat i. d. Joodse

wetenschappen.

maggiordo'mo, (It.) m. opperhofmeester, hofmaarschalk.
maggio're, (mad'dzjioore) (It.) f groter, sterker.
Magh'zen, o. ministerraad in Marokko.
magie', v. toverkunst, toverij.
ma'giër, m. Oosters wijze; tovenaar.
Maginot' -linie, V. door den Fr. minister v. oorlog Maginot
ontworpen verdedigingslinie a. d. Oostgrens v. Frankrijk, v. d. Zwitserse grens tot Luxemburg; zie Siegfriediin'ie.
ma'gisch, toverkracht bezittend, betoverend; vier-

kant, tovervierkant, een als een dambord verdeeld
vierkant, in welks velden de getallen 1, 2 enz. zodanig
geplaatst zijn, dat de som in de richting der zijden en
der diagonalen steeds dezelfde is.
magi'rusiadder, zie magari jsladder.
magis'ter, (Lat.) m. meester, leermeester; R.K. leider van
een novitius in een klooster; — ar'tium libera'Iium
(M. A. L.), meester van de vrije kunsten, vgl. baccaiau'reus; •-- di'xit, de meester heeft het gezegd (en daarmee
is de zaak uit).
magiste'rium, o. meesterschap, steen der wijzen.
magistraal', meesterachtig; meesterlijk; hoofd -.
magistraat', m. overheidspersoon; overheidsambt; overheid, stadsregering.
magistratuur', v. overheidsambt; gezamenlijke overheidspersonen; rechterlijke macht; staande , , het Openbaar
Ministerie; zittende ~, de rechtbank.
magma, o. door vulkanen uitgeworpen vloeibaar gesteente
uit het binnenste der aarde.
magnaat', m. rijksgrote; oud - adellijke In Hongarije en
mag'na char'ta, (Lat.) v. zie Charta- rnag'na. [Polen.
Mag'na, mag'na est ve'ritas et praevaie'bit, (Lat.) groot
is de waarheid en zij zal overwinnen Evrijmetselaarsdevies).
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magnaniem', groot-, edelmoedig, van zielegrootheid getuigend.
magnanimiteit', V. groot-, edelmoedigheid, zielegrootheid.
magna pe'te, (Lat.) zoek of streef naar groote dingen.
mag'nas in'ter o'pes in'ops, (Lat.) arm te midden van
grote rijkdommen.
magneet', m. zeilsteen; magnetisch gemaakt stuk ijzer of
staal, dat ijzerhoudende lichamen aantrekt.
amagneet'naaid, V. met de magneet bestreken naald, die,
vrij draaiend, haar punt steeds naar de magnetische
noordpool richt.
magnesia, v. bitteraarde, talkaarde (wit poedervormig geneesmiddel) .
magn e'si u m, o. een zilverwit metaal, als element in de
magnesia aanwezig, geeft bij verbranding een zeer sterk
licht.
magnetisch, met magneetkracht begaafd, aantrekkend;
fig, een grote aantrekkingskracht hebbend.
inagnetise'ren, magnetisch maken, magnetische kracht
mededelen; door wrijving of handbewegingen geheime
krachten in het menselijk lichaam opwekken, waardoor
ziekten genezen kunnen worden; fig een geheime aan trekkingskracht uitoefenen op, bezielend werken op.
magnetiseur', m. hij, die door het (dierlijk) magnetisme
genezing kan bewerken.
[van.
magnetisme, o. magnetische kracht en de toepassing daarmagne'to, m. machine door magneet-electricitelt in beweging gebracht; in 't bijzonder de electrische generator
of voortbrenger van de stroom In auto's, die de vonk
levert voor het ontsteken der brandstof.
magneto-electriciteit', v. g door een draaiende magneet
opgewekte electriciteit.
magnificat, (Lat.) o. R.K. naam van Maria's lofzang beginnende: Magnificat anima me'a Do'minum, mijn ziel
m agnificen'tie, v. pracht, heerlijkheid. [verheft den Heer.
magnifiek', prachtig, luisterrijk, heerlijk, bijzonder mooi.
magnhloquen'tie, V. grootspraak, hoogdravendheid.
mag'ni no'minis um'bra, (Lat.) de schaduw van een grote
naam.
lvlagnitogorsk, (Russ.) het ijzerbedrijf, dat gedurende
het eerste 5-jarenplan I. d. nabijheid v. d. Oeral bij de
daar aanwezige Magneetberg is ontstaan.
magno'Iia, V. , naar een Fransman Magnol genoemde
sierstruik met grote tulpvormige witte bloemen.
magnum, m. grote champagnefles met de dubbele inhoud
van een gewone champagnefles.
Ma'gog, naam v. e. geheimzinnig volk 1. h. Noorden (Eze,

,
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chiël 38), hun aanvoerder is Gog; waarschijnlijk zijn de
Scythen bedoeld.
magot', (Fr.) m. staartloze aap (Algiers, Marokko, Gibraltar) ook macao of macaco, de enige Europ. aap; grap-

pig Chin. poppetje; spaarvarkentje; verborgen spaar -

duitjes.
[2 wijze (uit het Oosten).
ma'g us, (Lat.) m. 1 lid der priesterkaste in het oude Perzië;
Magya'ren, m. mv. oorspr. naam van de Hongaren.
Mahabhara'ta, o. nationaal epos der Indiërs, bevat de strijd
der Bharatas en der Pandawas.
mahago'niehout, o. zie mahoniehout.
mahaj i r, (Kl. Azië) emigrant uit het verloren Turks
grondgebied in Europa.
maharad'ja, m. grootkoning (Voor-Indische vorstentitel).
mahat'ma, (Skr.) m. 1 grote geest; 2 in de Europese
theosophie denkbeeldig persoon, die bovennatuurlijke
krachten bezit ten gevolge van astrale invloed; bijnaam
van Gandhi, den Br. Indischen nationalist.
Mandi, m. de door de Muzelmannen verwachte profeet.
Mahel sefari, voorm. keizerlijke garde in Abessinië.
Mah-jong, (Chin.) o. spel met 144 stenen (kaarten) in 6
groepen, dat gespeeld wordt door 4 naar de windrichtingen genoemde spelers en iets gelijkt op het kleuren of
commersspel.
mahmal, baldakijn, bestemd voor het graf van Abraham
te Mekka; karavaan van Mekkagangers.
Mahl'zeit, (D.) eet smakelijk.
maho'niehout, o. fijn, bruinrood, zeer hard hout van de
mahagonieboom op de Westind. eilanden en in Zuid Amerika.
Mahrat'ten, m. mv. Arisch volk in Indië op het schiereiland bezuiden de Ganges. [stantinopel.
mai'dan, m. esplanade, plein; renbaan, inz. die te Conmaiden speech, (meerden spietsƒ) (Eng.) v. eerste rede,
debuut, vooral van een parlementslid.
Maiden Queen, (Eng.) de maagdelijke koningin, d. I.
Elisabeth v. Engeland (1558-1603).
mai'ko, (Jap.) v. jonge geisha.
mall, (meeil) (Eng.) V. valles; brievenmaal; rijdende post,
brievenpost, inz. die over zee naar en uit Oost- en WestMai'land, (D.) Milaan. [Indië.
mail-coach, (meeil'-kootsj) (Eng.) o. groot rijtuig met zitplaatsen buitenop, dat met een vierspan van de bok met
lange leidsels gemend wordt.
maillot', (Fr.) m. tricot (van acrobaten, danseressen enz.).
maintenee', v. door een heer onderhouden of gekamerd
meisje, bijzit (het woord is in het Frans onbekend).
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maintene'ren, handhaven, in stand houden; onderhouden
als bijzit, kameren.
maintien', (Fr.) o. houding; handhaving.
mai're, (Fr.) m. burgemeester in Frankrijk.
[huis.
mai'rie, (Fr.) v. ambt, waardigheid van maire; gemeente ma'ls, V. . Turkse tarwe.
maïsgluten, V. mengsel van maIszemelen en malskiemen
verkregen bij het maken van maïszetmeel.
maitre, (Fr.) m. meester, heer, gebieder, baas; ~ d'ar'mee,
schermmeester; — de chapel'le, f kapelmeester; r.►
d'hôtel', hofmeester.
mattres'se, V. (Fr.) V. meesteres, vrouw des huizes; minnamattrise'ren, den meester spelen over, beheersen. [res.
maïzena, v. maïsmeel.
ma'jas, (Mal.) m. Borneose naam voor orang oetan.
majdlis, (Perz.) het uit twee kamers bestaande Perzische

parlement.

ma'jem, (Hebr.) m. & o. water, regen.
ma'jemen, F regenen.
majesteit, v. statige waardigheid, hoogheid, heerlijkheid
(titel v. d. gekroonde hoofden en hun gemalinnen).

,

majestueus', koninklijk, statig, statelijk, verheven.
majeur', (Fr.) V. f dur- of grote tertstoonladder.
májid, (Mal.) lijk.
majo'lica, o. Ital. vaatwerk uit leemklei vervaardigd ena
voorzien van kunstige figuren van gekleurde scherven.
Het geheel met glazuur overtrokken.
majoor', m. y hoofdofficier, een rang hoger dan kapitein.
IYlajoor'- Chinees', m. N.I. eerste hoofd der Chinezen van.
een bepaalde plaats.
ma'jor, (Lat.) 1 aj. grotere; oudste van twee broeders.
(se'nior); 2 sb. de —, de hoofdterm van een sluitrede.
majoraat', o. voorrecht van den oudste v. e. familie; (ook:)
bezitting, die aan den oudste van een familie toekomt.
major domus, (Lat.) m. opperhofmeester; ook: eerste
huisbediende, die alles regelt.
majore'ren, $ het bedrag v. e. inschrijving op een kapitaaluitgifte, waarvoor blijkbaar veel animo bestaat, verhogen, of nieuwe inschrijvingen doen met het doel de
aandelen dadelijk na toewijzing met winst te verkopen.
majorenniteit', V. meerderjarigheid, mondigheid.
majoriteit', v. meerderheid (van stemmen) ; meerderjarigheid, mondigheid.
maka'me, (Arab.) eigl.: onderhoud; vertelling gedeeltelijk in poëzie, gedeeltelijk in berijmd proza.
makan, (Mal.) w.w. eten.
makanan, (Mal.) spijs, eten.
31
22e dr.
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nmakara, visolifant; regenwaterspuier 1. d. vorm van
fantastische dierenbekken aan Indische tempels.

lVlakart'bouquet, V. bouquet van gedroogde Pampasgrassen
en bloemen, genoemd naar den Weensen schilder
Hans Makart (1840-1884).
make-up, (Eng.) het zich grimeren (z.d.w.) (v. d. filmma'ki, m. halfaap, vosaap van Madagaskar. [speler).
makimo'no, (Jap.) v. opgerold geschilderd doek of beschreven document.
mmak'kan besar', (Mal.) eigenl. groot eten, diner.
maksoerah, (Arab.) vertrek v. d. kalief.
maku'ba, zie macuba.
[dat zich goed laat polijsten.
malachiet', o, een fraai geaderd smaragdgroen gesteente,
malacologie', v. kennis der weekdieren.
mala'de imaginaire, (Fr.) m. ingebeelde zieke (naar een
blijspel van Molière).
maladres'se, (Fr.) v. onhandigheid, lompheid.
ma'la fi'de, (Lat.) arglistig, te kwader trouw.
,ma'Iaga, m. soort zoete Spaanse wijn.
malaise, (Fr.) v. onbehaaglijke toestand, gevoel van onwel zijn, onbehaaglijkhedi; $ gedrukte stemming, slapte
in zaken. [komend; 2 sb. o. misverstand.
mal-à- propos', (Fr.) 1 af. ten ontijde, te onpas, ongelegen
=mala'ria, (It.) v. tussenpozende koorts, veroorzaakt door
een bloedparasiet (haem!atozo'dn), die door een soort
muskiet, de ano'pheles, uit het bloed wordt gezogen bij
den een en in het bloed gebracht bij anderen.
-malaxe'ren, week murw, lenig maken, kneden (ook van
Maibroek', zie Marlborough.
[lichaamsdelen).
malcontent', ontevreden; men, m. mv. misnoegden.
male, (Lat.) slecht.
maledic'tie, V. vloek, verwensing; (ook :) achterklap.
mnalefi'cia, (Lat.) o. mv. boze daden, inz. v. heksen.
Malefiz'kerl, (D.) m. schobbejak, schelm, beroerde kerel.
malen'ger, m.
s i m u 1 a n t, lijntrekkende luiaard.
malentendu', (Fr.) o. misverstand, misvatting.
malfagon', (Fr.) v. misstand, wat lelijk staat, gebrek;
knoeierij.
malheur', (Fr.) o. ongeluk, rampspoed; ongelukje.
mali'ce, (Fr.) v. boosheid, arglistigheid; schalkse streek.
malicieus', kwaad -, boosaardig; ondeugend. moedwillig.
maligniteit', v. kwaadaardigheid inz. van gezwellen.
malig'nus mor'bus, (Lat.) kwaadaardige ziekte.
ma'iis a'vibus, (Lat.) onder slechte voortekenen (uit de
mal Jugé', (Fr.) o. m onjuiste beslissing. [vogelvlucht).
mallea'bel, hamerbaar, smeedbaar, pletbaar.
xnal'Ieus, (Lat.) m. hamer.
,

,
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malloot', 1 m. malle kerel, kwast; v. mal wicht, gekkin;
2 aj. N.J. mal, dwaas, gek.
mal' oc'chio, (It.) boos oog, boze blik; gewaande gave
van sommige mensen (die Jettato're zijn) om door hun
aankijken anderen ongeluk aan te brengen.
ma'loe, (Mal.) verlegen.
malossol' kaviaar', v. ongezouten kaviaar (zie kaviaar).
Maltakoorts, v. golvende koorts (fe'bris undula'ris), infectieziekte veel overeenkomend met 1 uiktyphus.
Maltezer, m. inwoner

van het eiland Malta; 2 aj. van

Malta, , leeuwtje, langharig smoushondje.
Malte'zerorde, v. Katholieke tak van de oude Johanniterorde (zie Johanniter).
malthusianisme, o. leer van Malthus, dat de aanwas van
de bevolking door geslachtelijke zelfbeheersing beperkt
moet worden; streven en practijken om door voorkoming
van zwangerschap weinig kinderen te krijgen.
maltose, v. moutsuiker.
[alleen.
maltraite'ren, mishandelen.
ma'lum ma'Io pro'ximum, (Lat.) een ongeluk komt zelden
malversa'tie, v. oneerlijke waarneming van een post, onregelmatigheid in het geldelijk beheer, knoeierij.
malverse'ren, zijn post niet eerlijk waarnemen, gelden
verdonkeremanen, knoeien in het geldelijk beheer.
malvezij', v. zoete Griekse wijn.
Malz'extract, (D.) o. moutextract, soort gezondheidsbier.
mamma, (Lat.) V. vrouwenborst.
mamma'lia, o. mv. zoogdieren.
Mam(m)eluk', m. 1 uit christen- ouders geboren, in de
Mohammed. godsdienst opgebrachte slaaf, en lijfwachter
van den Egypt. sultan; 2 afvallige, geloofsverzaker.
mam(me)zel', v. samentr. v. mademoiselle, (me)Juffrouw.
mam'mon, m. geldgod, aardse goederen en rijkdommen.
mam'mouth, m. voorwereldlijke reuzenolifant met lang
manadier', (Fr.) m. fokker v. gevechtsstieren. [bruin haar
manager, (maen'edzjer) (Eng.) m, bestuurder, lelcier inz.
van toneelgezelschappen of sportwedstrijden; directeur.
manara, (Sp.) met St. Juttemis.
manas, o. (theosof.) het geestelijk vermogen, het hoger
ik, de spiritistische ziel.
[Surinaamse houtsoort.
mana'ti, (Sp.) v. o . zeekoe.
manbarklak', o. goed tegen de paalworm bestand zinde
mancan'do, (It.) f allengs afnemend in toon.
manche, (Fr.) v. partij (bij bet whist-, kegelspel of wed-

strijd); k sleepschijf, sleepzak, lange zak zonder bodem, a.e. kabel gesleept achter een vliegtuig om voor
schietschijf te dienen.

manchester

484

manchester, (maen'tsjiste) (Eng.)

de stad Manchester) .

maneductor
o. katoenfluweel (naar

Manchesterschooi of - partij, V. vrijhandelspartij.
manchet'ten, v. mv. (oudtijds:) handlubben ; (thans:) vaste
of losse gesteven verlengstukken der hemdsmouwen;
fig, boeien.
mancipa'tie, v. overgaat van een zaak als eigendom.
man'co, o. $ gebrek, tekort bij koopwaren.
mandaat', o. bevel, last; volmacht, lastbrief tot uitbetaling;
veronderstelde politieke opdracht aan volksvertegenwoordiger of afgevaardigde, zie ook mandat' impératif'.
mandaatlanden, na de wereldoorlog aan Duitsland en
Turkije ontnomen koloniën respect. landstreken, te
onderscheiden in: mandaatlanden A, met de hoogst
ontwikkelde bevolking en grote zelfstandigheid, o.a.
Palestina en Syrië; B als minder ontwikkeld beschouwd,
worden volgens bepaalde regels bestuurd, o.a. Kameroen, Togoland; C dunbevolkte streken in Z. W. Afrika
en eilanden i. d. Stille Oceaan, o.a. de Carolinen,
Samoa-eil., worden bestuurd volgens de wetten v. d.
mandataris zelf. Mandatarissen zijn o.a. Engeland, Frankmandant', m. lastgever, volmachtgever. [rijk, Japan.
Mandara, (Bali) de wereldberg, rustende op een schild mandarijn', m. hoge staatsbeambte In China.
[pad.
mandarijn'tje, o. soort kleine sinaasappel.
[voerder.
mandataris, (Lat.) m. lasthebber, gevolmachtigde, zaak mandat' Impératif', (Fr.) o. bindende opdracht, waardoor
de afgevaardigde voor elk bijzonder geval bij zijn votum
manda'tor, m. zie mandant.
[(stem) gebonden ís.
man'dau, v. lang Dajaks koppensnellerszwaard.
mandement', o. meer vermanende dan gebiedende bepaling
of beschikking; herderlijke brief van een bisschop.
[overgieten.
man'diekamer, v. Ned.-Ind. badkamer.
mandiën, baden op Ind. wijze door zich met water te
man'doer, (Mal.) m. inlandse ploeg- of werkbaas, opzichter over de koelies of meesterknecht, opperjongen in een
hotel inz. in Ned.- Indië.
mando'ia, (It.) v. f laagkllnkende, grote mandoline, een
kwint lager dan de gewone mandoline.
mandoli'ne, (Fr.) v. f tokkelinstrument met 4 dubbel mandrago'ra, v. zie alruin.
[snaren.
lelijkste soort der bavianen of
mandril', (Sp.) m.
bondskoppen, ook losduivel genoemd.
Man'dsjoe, m. bewoner van Mandsjoerije.
manduca'tie, v. het kauwen van het eten.
maneduc'tor, m. f toestel om de hand te leiden tot een
goede houding bij het spelen.
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mané'ge, (Fr.) V. 1 rijschool, rijbaan; 2 listige handelwijze.
manes, (Lat.) m. mv. zielen der afgestorvenen, schimmen
der overledenen.
mangaan', o. (bros, moeilijk te smelten) bruinsteen -metaal.
mang'ga, (Mal.) v. sappige Ind. vrucht met oranje vlees,
smaakt naar rauwe worteltjes.
mang'gis(tan), (Mal.) v. fijne Ind. doosvrucht met dikke
schil en sneeuwwitte vlezige pitten.
mangrove, V. & wortelboom.
ma'nia, (Gr. Lat.) V. verstandsverbijstering op één punt;
~ religio'sa, godsdienstwaanzin; ,,, super'biae, groot
-heidswanz.
mania'bel, handelbaar, lenig; rig. gezeglijk.
maniak', m. met een manie behept persoon.
ma'nibus pedibus'que, (Lat.) (met handen en voeten) met
hand en tand.
Manichaa'ër, m. ketter in de eerste Christenkerk; (ook wel
J voor:) een onstuimig maner, (lastig) schuldeiser.
manicu're, 1 m. en v. verzorg(st)er der handen en nagels;
2 stel werktuigjes gebruikt voor de verzorging der nagels
en bander; ook: de verzorging zelf.
manie', v. m a n i a; ziekelijke zucht, overdreven neiging.
maniën'tie, v. behandeling.
manifest', 1 af. duidelijk, blijkbaar: 2 o. openlijke bekendmaking, verklaring v. e.-vorst of staat over een staatszaak, staatsschrijven; verdedigingsgeschrift; $ bij de
douane door den scheepsmakelaar over te leggen verklaring met volledige bijzonderheden, omtrent de lading
enz.
manifestant', m. betoger, deelnemer aan een betoging.
manifesta'tie, v. bekendmaking; opening of blootlegging
van een voornemen of gevoelen; openbare volksbetoging
om door protest of adhesiebetuiging de in zekere kringen
heersende gevoelens omtrent een of andere publieke
zaak kenbaar te maken.
nlanifeste'ren, openbaren, bekend maken, aan de dag leggen; een (volks)betoging houden of eraan deelnemen.
manifold pressure, (Eng.) X inlaatdruk.
manil'(I)a, v. twee afgesneden einden hebbende en van
het ene naar het andere eind dunner toelopende sigaar
van 't Phiilippijnse eiland Manilla; soort sterk kabeltouw. [en soortgelijke kaartspelen.
manille, (Fr.) v. tweede troef in het omber-, quadrillespel
man in the street, (Eng.) the ', Jan Publiek.
maniok', m. . broodwortel, e a s s a v e.
manipel, m. R.K. afhangende stoffen band met 3 kruisjes
aan de linkerarm van den priester, die de Mis opdraagt.
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manipulatie, v. kunstmatige behandeling of aanwending
van de nodige handgrepen; belasting; kunstgreep;
handelwijze; munt kunstmatig verwekte waarde wijziging v. h. geld.
man i pu le'ren, behandelen, betasten, bestrijken.
ma'nis, (Mal.) zoet; zacht., vriendelijk, lief.
ma'nisan, (Mal.) zoetigheden, confituren in suiker.
man i s'me, o. voorouderdienst (verering v.d. geesten der
voorouders) door natuurvolken.
mankement', o. (lichaams)gebrek; nalatigheid, fout.
man'na, o. hemelbrood, dat de Israëlieten in de woestijn
als voedsel diende; een tot voedsel dienend sap, dat uit
verschillende bomen in zuidelijke landen vloeit.
mannequin', (Fr.) m. 1 ledepop, paspop; 2 pasjuffrouw,
levende paspop, waarop de nieuwste modes geprobeerd
worden in, of als reclame voor, een modemagazijn; 3
fig. onzelfstandig mens; zie Probiermamseil.
mannequina'ge, (Fr.) v. beeldhouwwerk aan gebouwen.
Mannesmann -buis, -pijp, v. ijzeren pijp of buis zonder
naad in de langsrichting, genoemd naar den uitvinder
M., behorend tot een bekende Rijnlandse industriële
familie.
Mann'hei meistelsel, o. stelsel, waarbij de leerlingen v. e.
school gescheiden worden naar hun aanleg, zodanig, dat
met allen toch een geheel leerplan wordt doorlopen.
Mann'licher geweer, o. repeteergeweer, zo genoemd naar
den uitvinder. [sinis'tra, linkerhand.
ma'no, (It.) v. hand; ~ des'tra of drit'ta, rechterhand;
Manoelijnse bouwstijl, m. bouwstijl in Portugal onder
koning Manoël I (-I- 1500), de grondvorm is. Gothisch,
met Moorse, Ind. en Arab. motieven; kenmerkend
zijn ook motieven a. d. zeevaart ontleend: touwen,
kabels, ankers, schelpen, vissen enz.; een zeer gelief d motief is een riem met reusachtige gesp, die een
zuil omsnoert.
manwu'vre, (Fr.) v. handeling, handgreep; kunstmatige
besturing van een schip; V veldoefening op grote
schaal; slinkse streek.
mancevre'ren, y oefeningen houden; omgaan met, (be)sturen; het zus of zo (handig) aanleggen; kuipen.
man of war, (maennev waor') (Eng.) oorlogsschip.
manograaf', m. toestel, dat door de beweging van een
lichtvlek op een matglas de spanning der gassen in een
manoir', (Fr.) m. riddergoed, landgoed. [motor aangeeft.
manometer, manoscoop', m. werktuig om de dichtheid van
lucht of de spanning van stoom te meten in zekere besloten ruimte aanwezig.
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manor, (maen'ne) (Eng.) riddergoed, landgoed.
man'ser, P helper bij een draaiorgel; geldophaler daarbij.
Mansion-House, (maen'sjenhaus) (Eng.) ambtelijke woning
van den lordmayor te Londen.
man spricht Deutsch, (D.) men spreekt Duits.
mansar'de, (Fr.) v. zolderkamertje.
mansardedak, o. gebroken dak met bijna vlak bovendek
en zeer steil afvallende kanten.
mantiee(k)', V. waarzeggerskunst.
mantii'le, (Fr.) V. vrouwenmanteltje.
man'tri, (Mal.) m. inlands opzichter of lagere beambte
bij het Ned. -Ind. bestuur, politie enz.
Ivtantsjoekwo, o. sedert Sept. 1932 zelfstandige staat, het
vroegere Mantsjoerije.
manuaal', o. 1 handgebaar, handbeweging; 2 handboek,
dagboek; 3 f toetsenrij (van orgel).
manua'liter, (Lat.) f met de handen alleen en niet met do
pedalen (bij 't orgelspelen).
ma'nu arma'ta, (Lat.) gewapenderhand.
man u'b ri u m, o. f registerknop van het orgel.
manufactu'ren, v. mv. hand-, kunstvoortbrengsels, inz.
stoffen van zijde, katoen, linnen, wol.
manufacturier', m. wie manufacturen maakt, verkoopt.
manufactuur', V. werkplaats, waar hand- of kunstvoortbrengselen in menigte vervaardigd worden.
ma'nu milita'ri, (Lat.) met de militaire macht.
manumis'sie, v. vrijlating van een slaaf of lijfeigene.
ma'nu propria, (Lat.) met eigen hand (geschreven).
manuscript', o. handschrift, geschreven boek.
ma'n us ma'n u m Ia'vat, (Lat.) de ene hand wast de
ma'nus mi n is'tra, (Lat.) willoos werktuig. [ anders.
manzen i l taboom, (- niel'ja) m. zeer vergiftige boom uit
W. -Indië en tropisch Amerika met grote op appels gelljMao'ri, m. inboorling v. Nieuw- Zeeland. [kende vruchten.
map'aloe, soort van verplichte cooperatie der Minahassers.
map'pe, (Fr.) V. bordpapieren omslag; teken- of brieventas.
mappemon'de, (Fr.) v. wereldkaart in twee halfronden;
J grote, volle vrouwenborsten.
mappe'ren, in kaart brengen, kaarten tekenen.
maquereau', (Fr.) in. (lett.) makreel; fig. bordeelhouder,
pooier; man, die leeft op kosten v. e. vrouw van lichte
zeden.
[werk, gebouw enz.
maquet'te, (Fr.) V. verkleind model van een beeldhouw maquignon', (Fr.) m. paardenkoper, - sjacheraar.
maquignonna'ge, (Fr.) v. paardenhandel, paardenkopers streken, gesjacher in paarden.
maquilia'ge, (Fr.) vervalsing; het blanketten.
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Maraan', m. scheldnaam a. d. Spanjaarden gegeven i. d.
80-jarige oorlog (in Spanje, naam die men gaf aan de
gedoopte Joden).
maraboet', m. Mohammedaans vroom kluizenaar.
ma'raboe- vederen, v. mv. schone donsachtige vederen van
de ma'raboe of Indische kropooievaar.
marana'tha, (Syr.) Onze Heer komt of Onze Heer, kom!
maras'm us, o. achteruitgang, verzwakking (aftakeling, algehele krachteloosheid).
marasquin', maraschino, m. fijne likeur, getrokken
hoofdzakelijk uit de Marasca -kers, de fijnste is afkom stig uit Zara in Dalmatië. [weg.
Marathonloop, m. wedloop over 40,2 km op de openbare
maraudeur', (Fr.) m. soldaat-stroper, achterblijver, die
van plundering leeft; plunderaar.
marbri'te, ondoorschijnend glasmateriaal, onaantastbaar
voor zuren en vetten, gebruikt voor toonbanken, instrument-, wastafels enz.
marcan'do, marca'to, (It.) f met nadruk, goed uitkomend.
marcassiet', o. een goudgele delfstof, vuursteen, zwavelkies.
marchand', (Fr.) m. koopman; handelaar; ~ tail'leur,
kleermaker, die tevens stoffen verkoopt; ~e de mo'des,
modemaakster. [pingelen.
marchande'ren, handel drijven; loven en bieden, dingen,
mar'che funè'bre, (Fr.) v. j treurmars.
marche'se, (It.) m. markgraaf of = het Fr. marquis, m.
mar'cia fune'bre, (It.) v. j treurmars. [markies.
marcipein', v. en o. zie marsepein.
marconigram', o. draadloos telegram.
marconist', m. telegrafist bij de draadloze telegrafie.
Marconi-telegrafie', V. draadloze telegrafie.
marcotte'ren, . de stam van heesters dicht onder de
bladeren met vruchtbare aarde in aanraking brengen en
aldaar nieuwe wortelvorming bewerken. Als de nieuwe
wortels ontwikkeld zijn, wordt de stam eronder met de
oude wortels weggesneden.
mardi gras', (Fr.) m. vastenavonddinsdag.
marechaussée', v. militaire rijkspolitie tevens legerpolitie;
(Ook:) m. een daartoe behorend persoon.
ma're clau'sum, (Lat.) gesloten zee. [in Italié.
marem'men, V. mv. ongezonde en moerassige kustlanden
mareograaf', m. toestel tot zelfwerkende aantekening van
de waterstanden aan de kust.
mar'gapatroon, V. X oefenpatroon voor schieten op korte
afstanden, met celluloid kogeltje, dat tegen een Ijzeren
schijfje uiteen slaat.
margari'ne, V. kunstboter uit vetstoffen.
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margaritas an'te por'cos, (Lat.) B paarlen voor de
zwijnen. [speling, speelruimte.
mar'ge, (Fr.) v. rand (van een boek, oorkonde enz.) ; (ook:)
marginaal' bedrijf, o. grensbedrijf.
margina'le aantekening, v. kanttekening, aantekening op
de rand in een boek of op een tekst.
margina'liën, v. mv. kanttekeningen.
margine'ren, met een witte rand voorzien, omranden; op
de rand aantekenen.
margin of safety, (Eng.) ) overmaat aan (van) veiligheid, geëist wordt dat een onderdeel een kracht op kan
nemen 2 x zo groot als de te verwachten krachten.
Kan het onderdeel nog meer verdragen, b.v. 3 x zoveel,
dan spreekt men van 50 % margin of safety.
maria'ge, (Fr.) m. huwelijk; heer en vrouw (in 't kaartspel) ;
- d'amour', huwelijk uit liefde; - de convenan'ce, r-de raison', huwelijk uit berekening.
Marianne. (Fr. v. (spot)naam voor de Fr. republiek.
maria'num, (Lat.) o. groot, soms tweezijdig, v. e. n i mb u s omgeven Mariabeeld, dat i. h. koor boven v. h.
gewelf nederhangt.
Mari'ae Visita'tio, (Lat.) v. Maria Boodschap, zie Visitatie.
Marihuanka, een Mexicaans kruid, in werking overeenkomend met cocaïne.
marinade, (Fr.) v. gekruide pekelsaus tot inmaking van
spijzen; de daarin gelegde spijs zelve.
mari'ne, v. zeemacht, zeewezen; zeedienst.
marineren, in een marinade leggen of inmaken.
lmarinis'me, o. gekunstelde schrijfwijze van den Ital.
dichter Marini (gestorven 1625).
2marinis'me, o. zucht om de marine zo sterk mogelijk te
maken met achterstelling v. andere belangen.
mariolein', v. zie marjolein.
marionetten, V. mv. draadledepoppen; poppenspel; wil»
loze zich voor alles gebruiken latende ambtsbekleders
of werktuigen in de handen van anderen.
maris'mas, (Sp.) zie maremmen.
maritaal', van den man (echtgenoot), wat den man (echtgenoot) toekomt; als man en vrouw.
maritiem', tot de zee behorende, op de zee(vaart) betrekking hebbend, zeevaart -.
[derij gebezigd worden.
marjolein', V. t heester, welks eironde blaadjes als krui mark, v. 1 merkteken; grens; grensgebied; gewichtseenheid voor goud, zilver en edelgesteenten; 2 Duitse
rijksmunt = 60 cents nominaal; Finse munt.
markant', sterk uitkomend; opvallend, tekenend, kenmarke'ren, zie marqueren.
[merkend.
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marketen'ter, in. marketent'ster, V. X zoetelaar, zoetelaarster (die aan de soldaten verversingen verkocht).
markeur', (Fr. marqueur'), m. teller bij' 't biljartspel; oppasser.
markies', m. markiezin' (Fr. en Eng. marquise), V. in
Frankrijk en Engeland titel van de op één na de
hoogste adellijke rang.
markiezaat', o. gebied v. e. markies.
Marlborough, (maal'burre) (Eng.) Fr. volksliedje (Matbrouque s'en va t' en guerre) op den groten Eng.
veldheer van die naam; de marswijs van dat lied
(in het Ned.: Malbroei' die vaart ten oorlog).
mar'li, o. licht, gaasachtig weefsel; versierde rand op
zilveren vaatwerk.
marmelade, v. gesuikerd verdikt vruchtensap, ooftmoes.
marodeur', m. zie maraudeur.
marokijn', o. fijn bokke- of gelteleder.
maron', m. bosneger in Suriname, nakomeling v. gevluchte negerslaven. [non.
Maronie'ten, m. mv. Syrische Christensecte aan de Libamaroquinerie', (Fr.) v. 1 marokijnleerwerk ; 2 marokijnfabriek.
marot', (Fr.) v. narrenstok, zotskolf; stokpaardje.
[penning.
manquant', zie markant.
mar'que, (Fr.) v. merk, (herinnerings)teken; flesje, speelmarqué, (Fr.) m. de toneelspeler, die (in melodrama's) de
verradersrol speelde.
marque'ren, merken, stempelen; op- of aanschrijven.
marqueterie', (Fr.) v. ingelegd werk van gekleurd hout.
marqui'se, (Fr.) V. markiezin; soort parasol; linnen zonnetent; badtent (in Zuid-Frankrijk)_;_ linnen of glazen luifel
boven een deur of venster.
marron', (Fr.) 1 in. tamme kastanje; mss, tamme kastanjes;
groote, ronde haarkrullen aan het kapsel; ~s glacés', in
suiker geconfijte kastanjes; 2 m. = maron'; 3 aj.
[oorlog; het ijzer.
kastanjebruin.
Mars, (Lat.) m. krijgsgod; een der planeten; fig, de
Marsei llai'se, (Fr.) V. Fr. patriotisch lied van 1792, thans
[pers.
het Franse volkslied.
marsepein', v. en o. amandelbrood, gebak met amandel mars'Iand, o. laag gelegen moerassig en vet land.
mars'route, v. reisweg, richting van de tocht.
Mar'syas, (Gr.) een sater, die met Apollo een wedstrijd
o. d. fluit waagde, maar verslagen en toen tot straf
gevild werd. [van water.
martavaan', m. N.I. grote dikbuikige pot voor het bewaren
martensiet', o. een verbinding v. ijzer en koolstof.
.
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martellan'do, martella'to, (It). f gehamerd, d. 1. met
grote kracht aangeslagen (op de piano), met de punt
van de strijkstok afgestoten (op de viool).

martiaal', krijgshaftig.

martingale, (Fr.) v. spring-, bijzetteugels; systeem van

verdubbelde inzet bij hazardspelen.

martiniet', o. soort verhardingsmateriaal, asbestcement.
Martinse zwachtel, m. elastieken zwachtel.
martyrologie', v. geschiedenis der martelaren; verhandeling over het martelaarschap.
martyrolo'gium, o. martelaarsboek.
mar'wieger, m. p dief.
Marxis'me, o. sociaal-democratie volgens de leer van Marx.
Marxist', m,. sociaal-democraat, die om geen enkele reden
van de grondbeginselen der leer van Marx afwijkt (tegen over revisionist zie ald.).
Maryland, (mee'rilaend) (Eng.) v. bekende tabaksoort uit
de gelijknamige staat in N.- Amerika.
marzia'le, (It.) f krijgshaftig.
mas, (maas) (Jay.) m. adellijke titel op Java.
mas, (Mal.) goud.
mas, (It.) motoscafi anti sommergibili, lett.: motorboten

tegen duikboten; duikbootjager.

ma'sa, (Mal.) och kom! (uitroep van twijfel en verbazing).
mascaron', m. groteske kop aan fonteinen, deuren enz.
mascotte, (Fr.) v. gelukaanbrengend voorwerp of persoon.
masculi'ni ge'neris, (Lat.) van het mannelijk geslacht.
masculi'num, (Lat.) mannelijk; ~, o. mannelijk naam-

woord.
maskeren, een masker voordoen; verbergen, onzichtbaar
maken (ook van kanonnen, batterijen enz.) ; het uitzicht
benemen; fig. verbergen, bemantelen, verbloemen.
maskera'de, v. gemaskerd bal; stoet van vermomden;
lustrumfeest met optocht van gemaskerden.
Masochist', ni. man, die zich uit zinnelijke wellust door
de vrouw laat ranselen, pijnigen of kwellen.
Mass., afkorting voor Massachusetts (maessetjoe'sits).
mas'sa, V. 1 hoop, menigte; stofklomp; het geheel, alles
bijeengenomen; (ook:) gezamenlijke boedel van iemand,
die failliet of bankroet is (— concur'rens) ; 2 in de negertaal:) meester.
massaal', een samenhangend geheel vormend, in massa;
massa'le inboedel, m. onverdeelde boedel.
massacre, (Fr.) V. gruwelmoord, moordpartij, slachting
(op grote schaal), bloedbad.
massacre'ren, neerhouwen, neersabelen, vermoorden, een
bloedbad aanrichten.
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massa'ge, (Fr.) V. de lichaamsspieren knijpend kneden:
wie dit masse'ren verricht heet masseur', m. F knijpdokter of masseu'se, v. vrouwelijke masseur.
gemeenschap.
massaliteit', v.
massé', (Fr.) m. kopstoot (bij 't biljarten).
[negotie.
mas'sel, (Hebr.) P winst; voorspoed, geluk.
massemat'ten, m. mv. P winst; het schatheren, handel,
massief', (gebouwen:) sterk, vast, uit zwaar muurwerk
bestaande; (metalen:) vol, niet hol; (mensen:) stevig,
zwaargebouwd.
massooi', v. bast v. e. boom van Nieuw Guinea (Sassafras
Goesianium), die in de leerlooierij gebruikt wordt.
Masso'rah, (Hebr.) v. corpus der overgeleverde kritische
tekstonderzoekingen v. d. Bijbel door Joodse schrift
[geleerden.-Masore'tich,
volgens de Massorah.
mastaba, oud Egyptisch graf in bankvorm.
master, (maas'ter) (Eng.) m. meester; bestuurder, opzichter; baas; eigenaar; kapitein vair een koopvaardijschip; leermeester; ook als aanspreektitel: jongeheer
(gevolgd door den naam).
mastica'tie, v. het kauwen.
mastiff, (ynaes'tlf) (Eng.) m. bulhond.
mastiek', m. hars v. d. mastiekboom; stopverf, krijt met
masti k, Albanese absinth. [olie vermengd.
masti'tis, v. ontsteking van de borsten.
mastodon', m. soort reuzenolifant der voorwereld; voor
-vader.stgon,z
mastupra'tie, masturbatie, V. zelfbevlekking.
masur'ka, mazurka, o. Poolse nationale dans in de 3 /4
masz'regeln, (D.) ringeloren. [of 3 / R maat.
matador', (Sp.) m. doodslager; stierendoder in Spanje;
kopstuk, Piet, eerste baas; een der hoogste troeven in
't kaartspel; steen met 7 ogen of dubbelblank bij het

Rhiss,iscti domino

Mataf'to, o. middel tegen mond en klauwzeer, uitvinding
v. d. Nederlander v. d. Berg.
ma'ta glap', (Mal.) lett. verdonkerd oog: door moordzuchtige zinsverbijstering bevangen.

ma'ta (h)a'ri, (Mal.) lett. oog van de dag: zon.

matamo're, (Fr.) m. pocher, snoever, snorker.
ma'ta sa'pi, (Mal.) lett. koeienoog: spiegelei.
match, ('maetsj) (Eng.) v. wedstrijd.
mat'chen, een match houden.
mat de coca'gne, (Fr.) m. paal of mast voor het mastklimmen bij volksfeesten.
maté', m. Paraguaythee, groene thee v. d. bladeren v.
d. Congonhaboom.

matelot 493 matinée
matelot', (Fr.) m. matrozenhoedje, ronde strooien dameshoed.
[peper, uien, wijn enz.
matelo'te, (Fr.) v. tot ragout gekookte vis met zout,
mater, (Lat.) v. moeder; moeder - overste van een klooster;
(ook:) moerschroef; , doloro'sa, smartvolle moeder,
d.i. Maria als de Moeder der Smarten (van den Gekruisigde); , fami'lias, huismoeder; ' glorio'sa, roemrijke
moeder, d. 1. de maagd Maria.
materiaal', o. de ruwe grondstof voor enig werk, bouwstoffen zoals stenen, hout enz.; stof. [geest.
materialisa'tie, V. (spiritistisch :) verstoffelijking van een
materialise'ren, verstoffelijken; bij de spiritisten zoveel

als: atomen uit ae stoffelijke wereld tijdelijk tot zich
trekken of verzamelen, zodat een geest voor het menselijk oog zichtbaar zou kunnen worden.
materialis'me, o. leer, dat stof alles overheerst en dat
geest zonder stof niet denkbaar is; stoffelijke of laag
bij de grondse gezindheid, die alléén voldoening zoekt
in het tastbare lagere; historisch , leer, volgens welke
de techniek, de productiekrachten, de grondslag zijn
v. d. maatschappij, terwijl zij in voortdurende ontwikkeling zijn en de nieuwe techniek de oude overwint.
materialist', m. í aanhanger van het materialisme; 2 (in
Duitsland:) handelaar in kruiderijen, specerijen.
mate'ria me'dica, (Lat.) v. leer der geneesmiddelen en van
hun werking.
mate'riam supera'bat o'pue, (Lat.) het werk overtrof de stof.
materie, v. stof, grondstof; stof, onderwerp om over te
schrijven; ziektestof, etter.
materieel', lichamelijk, stoffelijk; tastbaar; wezenlijk;
zakelijk naar de Inhoud (zie ook materiaal) ; al wat
nodig is voor de uitoefening v. e. bedrijf.
materniteit', v. moederschap.
mater'num, (Lat.) o. moederlijk erfdeel.
mathematicus, (Lat.) m. wiskunstenaar.
mathematiek', v. wiskunde.
mathematisch, wiskundig, wiskunstig uitgemaakt.
mathe'sis, (Gr.) v. zie mathematiek.
Mathe'sis Scientia'rum Ge'netrix, (Lat.) de wiskunde is
de stammoeder der wetenschappen, naam van een
(Leids) genootschap tot aanmoediging en beoefening
van wis -, natuurkunde, bouwkunst enz.
mati'co, ryn. Peruviaanse struik uit welks bladen een
samentrekkend middel bereid wordt.
matinée', (Fr.) v. 1 morgentijd, -voormiddag; 2 voormiddag bijeenkomst.. middagvoorstelling; 3 ochtendhuisjapon; —
musica'le, v. muziekuitvoering in de voormiddag.
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matineus', vroeg opgestaan; gewoon aan vroeg opstaan.
tijger.
mat'jan, (Jay.) m.
matres', v. 1 ouderwetse bewaarschoolhoudster; 2 w
liefje, bijzit (maitresse).

matriarchaat', o. stelsel v. d. rechtstoestand van som-

mige natuurvolken (ook op Sumatra), waarbij de moeder
stamhoudster is en de kinderen niet tot de stam v. d.
vader behoren.
matricuiai're bijdrage, v. bijdrage, welke iedere Duitse
Staat naar vermogen moest geven a. d. algemene rijks[v. d. stempel ontstaan.
schatkist.
matrijs', v. metaalmoeder: koperen vorm, door het inslaan
matrimoniaal', van het huwelijk, huwelijks -, echtelijk.
matrimo'nium, (Lat.) o. echt, huwelijk; huwelijksleven.
matro'ne, v. Rom. dame, deftige bedaagde vrouw.
matte, v. nog onzuiver metaal, koperhoudend erts.
matte'ren, mat dof maken, wit koken.
matura'tie, V. rijpwording.
maturiteit', v. rijpheid, rijpe leeftijd, volwassenheid.
[Joden.
matusch'ka, (Russ.) v. moedertje.
1Ylat'ze, (Hebr.) V. ongezuurd brood, Paasbrood der
Mauser, m. soort snelvuurgeweer naar den uitvinder gemausole'um, (Lat.) o. praalgraf, eeretombe.
[noemd.
maussa'de, (Fr.) nors, knorrig, gemelijk.
mauvai'se hon'te, (Fr.) v. valse schaamte.
[held.
mauvai'se plaisanterie', (Fr.) V. flauwe, ongepaste aardig
flauwe of onkiese grappen--mauvis'plnt,(Fr.)
maker, die ongepaste aardigheden uithaalt.
mauvais' sujet', (Fr.) o. lichtmis, losbol.
mau've, (Fr.) lichtpaars, lichtpurper.
Ma'vors, (Lat.) m. Mars de krijgsgod.
maxi I lai r', tot de kaak behoorend, kaak -.
Ma'xim, (Eng.) v. soort snelvurende m 1 t r a ill e u r z.a.
maximaal', een maximum uitmakende; bv. r-dosis, V.
hoogste gift, van een geneesmiddel per keer of per dag.
maximalist', m. anarchistisch gezinde sociaal - democraat,
die het maximum of uiterste der mogelijke (of onmogeli jke) hervormingen verlangt.
maximalis'tisch, van de maximalisten.
maxi'me, (Fr.) v. grondstelling, grondregel; leerspreuk.
max'imum, o. (mv. maxima), (Lat.) het hoogste, grootste;
de hoogste prijs.
maxi'xe, v. soort Mexicaanse dans.
mayonnai'se, (Fr.) v. gebonden saus van eierdooier met
olie en azijn; met die saus bereid gerecht.
mayor, (mee'je) (Eng.) m. burgemeester (zie lordmayor).
mayordomo, (in Argentinië) opzichter v. e. estancia.
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mazagran', (Fr.) in.. koffie (met suiker zonder melk) niet
in een kop maar in een glas voorgediend.
Mazdeïs'me = Zoroastris'me of Parsis'me.
mazout', (Russ.) als brandstof gebruikte petroleumresidu.
mazur'ka, v. zie masurka.
maz'zel, (Hebr.) m. geluk, buitenkans; geldelijk voordeel; ~ tof = veel geluk.
mbret, m. titel van den vorst van Albanië.
me'a (ma'xima) culpa, (Lat.) door mijn (zeer grote>
me'a gra'tia, (Lat.) om mijnentwil.
[schuld.
mean'der, mean'drisch, zie meeander, masandrisch.
mécanicien', (Fr.) m. werktuigkundige; machinist.
mechanica, V. bewegingsleer als tak der toegepaste wiskunde; werktuigkunde.
[2 werktuigkundige.
mechanicus, (Lat.) m. 1 oorspronkelijk: handwerksman;
mechaniek', v. inrichting, samenstelling der machines;
drijfwerk bestaande uit radertjes, hefbomen enz. in
[machines.
horloges, speelgoed en allerlei toestellen.
mechanisatie', het vervangen v. arbeidskrachten door
mechanisch,ti andwerkmatig, werktuigkundig; werktuige[gen.
lijk, zonder nadenken (bv. iets verrichten).
mechanise'ren, arbeidskrachten door machines vervanmechanis'me, o. inwendig samenstel van een werktuig,
[massage enz.
drijfwerk; bewerktuiging.
mechanotherapie', v. geneeswijze door heilgymnastiek,
meco'n i um, o. kinderpek, eerste ontlasting v. pasgeborene.
meelai I'le, V. gedenkpenning; erepenning.
medailleur', (Fr.) m. stempelsnijder.
medaillon', (Fr.) o. grote gedenkpenning; geheel rond of
eirond uit twee boekvormig opengaande helften bestaand
hangertje, dat a. e. ketting om de hals gedragen wordt.
mede'simo tempo, ~ mo'do, (lt.) fin het vorige of zelfde
mediaal', in het midden liggend. [tempo.

mediaan', middelgroot, middelmatig; als papierformaat:
klein , 40 bij 55 cm, groot ', 47 hIj 62 cm; ,—', V.
druklettersoort van gemiddelde grootte.
mediaat', middellijk.
mediair', middelste, in 't midden zijnde.
mediale diagnostiek', V. het supranormale vermogen (zon
ondervragen of onderzoek) een juiste diagnose te-der
stellen.
medianot'te, mediano'che, V. m middernachtelijke maaltijd
met vlees (na de Vasten).
mediasti'num, o. (Lat.) ruimte tussen de beide longen.
médiateur', (Fr.) m. tussenpersoon, bemiddelaar.
mediant', V.middentoon tussen grondtoon en quint.
media'tie, v. tussenkomst, bemiddeling; voorspraak.
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mediatief', bemiddelend.
rediatise'ren, (middelbaar maken) een souverainen vorst
in een middelbaren of afhankelijken veranderen, diens
land bij een ander inlijven met behoud van titel en
media'tor, m. f zie plectrum.

[enkele rechten.

mediato'risch, bemiddelend, door bemiddeling verzoenend.
me'dia vi'a, (Lat.) v. middenweg.
medicament', o. geneesmiddel.
medicae'ter, m. pruldokter, kwakzalver.
medicatie, V. het voorschrijven van geneesmiddelen.
me'dice, cu'ra te ip'sum, (Lat.) heelmeester, genees u zelf.
med icl naal', geneeskundig; geneeskrachtig; in de geneeskunde gebruikelijk; — gewicht, o. apothekersgewicht.
medici'nee doctor, (Lat.) m. geneesheer.
medici'na foren'sis, (Lat.) gerechtelijke geneeskunde.
medicine'ren, artsenij innemen; N.I. geneeskundig behan[delen.
me'dicus, (Lat.) m. geneesheer, dokter.
me'diis tranquil'lus In un'dis, (Lat.) rustig in 't midden
golven.
der
me'dio, in 't midden; b.v. ~ Juni, half Juni.
mediocra'tie, V. heerschappij der middelmatigheid of van

middelmatige personen.
medio'cre, (Fr.) middelmatig, maar zo zo.
mediocriteit', V. middelmatigheid; persoon van geen bijzondere begaafdheid of bekwaamheid; juiste midden.
me'dio tutis'simus i'bis, (Lat.) langs de middenweg zult
gij het veiligst gaan.
me'disch, tot de geneeskunde behorend, geneeskundig; in
de medicijnen studerend.
meditatie, v. overpeinzing overdenking, bespiegeling.
med ite'ren, bepeinzen, wikken en wegen; peinzen; R.K.
zich ter wille van stichtelijke zelfheiliging overgeven
aan stille gebeden of vrome bespiegelingen inz. van het
lijden van Jezus (vooral In de Vastentijd).
mediterraan', middellands, tussengelegen.
mediterrane ras, het
is donker, met lange schedel,
zie alpine en nordische ras.
me'dium, (Lat.) o. middel; middelstof; middenstem; hulpmiddel; soort stof voor damesjaponnen; persoon (gew.
vrouw), die beweert (door somnambulisme) als bemiddelaarster op te treden tussen haar medemensen en
de geesten der afgestorvenen, om alzo gedachtenwisseling te houden; zie spiritist.
medley, (Eng.) mengelmoes, f p o t p o u r r 1.
médoc, (Fr.) m. rode Bordeaux -wijn uit Médoc.
med u l' 1a, (Lat.) o. merg.
medullair', tot het ruggemerg behorende, merg -.
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med u'sa, V. zeekwal.
Medu'sahoofd, o. hoofd van Medusa (een der 3 Gorgonen
za.); lig. afgrijselijke, schrikwekkende voorstelling,
schrikbeeld.
meensjewik'. (Russ.) m. (mv. meensjewi'kl), minimalist in
de politiek, die het meensje- of kleine deel der hervormingen op sociaal gebied eist.
meeting, (mie'ting) (Eng.) v. openbare vergadering, bij
lucht) ; -house, vergader--enkomst(iz.dp
huis; bedehuis van een godsdienstig genootschap.
mefi'tisch, zie mephitisch.
mega, (Gr.) bet. als voorvoegsel groot, Ook: een millioen
volgwoord, bv. me'gavolt, 1 millioen volt.-voudanhet
megafoon', m. geluidversterker, instrument door Edison
uitgevonden, waardoor zwakke geluiden op grote afstand hoorbaar gemaakt worden.
megaliet', m. reuzensteen, primitief oud gedenkteken.
megalomanie', (Fr.) V. grootheidswaanzin.
eenheid van electrische stroom =
megampè're, V.
[beeld.
1000.000 ampères.
megascoop', m. toestel ter vergroting van het gezichtsreuzenluiaard
(voorwereldlijk
dier).
megathe'riurn, o.
Mege'ra, v. helse furie; fig. boosaardig wijf, feeks.
mehal'la, v. Moorse legerbende in Marokko, Tripoli enz.
mehari, v. tamme dromedaris, als rijdier In de Sahara.
meharist'. m. u kameelruiter (soldaat).
Mehrzwecke Flugzeug, (D.) o. = general purpose aero[plane.
me inscie*n'te, (Mal.) buiten mijn weten.
me ju'dice, (Lat.) naar mijne mening, volgens mij.
mek'toeb, (Ar.) o. noodlot.
melanaemie', v. zwartbloedigheid, zwartzucht.
melancho'licus, m. zwaarmoedig, droefgeestig mens.
melancholie', v. zwaarmoedigheid, droefgeestigheid.
melancholiek', melancho'lisch, zwaarmoedig, droefgeestig.
Melane'sië, v. het zwarte - eilandenrijk, westelijk gedeelte
der Australische eilandenwereld; ~r, m. donkerkleurige
bewoner van Melanesië.
Melane'sisch, van Melanesié.
mélan'ge, (Fr.) v. mengsel, mengeling; mengsel van boter
en margarine; mengelwerk; koffie met melk.
melaniet', o. zwarte ijzergranaat.
melas'ma, o. het zwartgevlekt worden v. d. huid.
melasse, (Fr.) V. stroop met 45 % suikergehalte. dIA hij
suikerbereiding, (aanmaak of raffinering) achterblijft.
mela'ti, (Jay.) V. & Ind. jasmijn.
mêlée', (Fr.) v. strijdgewoel, handgemeen; (ook :) heftige
woordenstrijd.
32
22e dr.
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mêle'ren, mengen, vermengen, dooreenmengen; wassen
(van de kaarten).
meliniet', o. springstof uit steenkool en salpeterzuur.
meliora'tie, v. verbetering.
meliore'ren, verbeteren.
melio'ribus an'nis, (Lat.) in betere jaren of tijden.
melis, v. suikerbrood.
melis'ma, o. f versierde notenfiguur.
melisma'tisch gezang, o. f het zingen van verschillende
versierde notenfiguren op één enkele lettergreep; vgl.
syllabisch gezang.

melis'se, v. & bijenkruid, honingbloem, citroenkruid.
me'lissuiker, v. halffijne broodsuiker (minder dan r a f
finade).
melodie', v. f zangwijs, toongang; welluidendheid.
melodiek', v. f leer der melodieën, melodieschrijfkunst.
melodious', melo'disch, welluidend, zoetklinkend, zangerig.
melodra'ma, o. toneelspel, bij tussenpozen begeleid door
muziek, doch waarbij de woorden enkel gesproken
-

worden; (thans:) bloederig volksdrama, waarbij heftig
op het gemoed wordt gewerkt, draak.
melomaan', m. f hartstochtelijk muziekvriend.
melomanie', (Fr.) V. f overdreven muziekliefde.
mélopée', (Fr.) v. rhythmisch gezang (ter begeleiding v.
d. gesproken voordracht).
me'los, (Gr.) v. gezang, lied.
melotypie', v. notendruk door middel van letters.
Melpomene, (Gr.) V. Muze van het treurspel.
mel ur'sus, m. lippenbeer.
membraam', o. tedere huid, vlies.
mem'brum honora'r i um, (Lat.) o. erelid.
memen'to, (Lat.) gedenk!; ~ mo'ri, gedenk te sterven;
o. herinnering, geclachtenisteken; herinneringsgebed.
,

mem'me, (Jiddisch) v. moeder.

mémoi'res, (Fr.) v. mv. gedenkschriften.
memorabel, gedenkwaardig.

memorabilia, (Lat.) o. mv. gedenkwaardige zaken; her[ringsnota; verhandeling.
inneringen.
memoran'dum, o. herinneringsboek, gedenkboek; herinnememore'ren, in het geheugen terugroepen, in herinnering
brengen; kortelijk herhalen, ter herinnering aantekenen; in het geheugen prenten, van buiten leren.
memoriaal', o. herinneringsgeschrift; verzoekschrift; ingeleverd stuk; $ een der drie grootboeken, aanteken- of
herinneringsboek (waaruit de posten van het journaal
worden opgemaakt).

memo'rie, v. (mémol're), geheugen, herinneringsvermo-
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gen; gedenkschrift; schriftelijke ontvouwing der gronden van een wetsvoorstel of verzoekschrift; verhandememorise'ren, van buiten leren. [ling; verweerschrift.
ména'ge, (Fr.) v. huishouding, huishouden; spaarzaamheid,
huishoudeli jkheid ; gemeenschap van kost; voeding, pot;
soldatenkeuken, soldatenkost; — à trois, (Fr.) man,
vrouw en huisvriend.
menagement', o. verschoning, voorzichtige behandeling.
ménagè're, (Fr.) V. 1 huishoudster, huismoeder; 2 N.I. ook:
inwonende bijzit; 3 étui voor naalden, spelden enz.
menage'ren, ontzien, met verschoning behandelen; zich
-, zijn gezondheid ontzien.
ménagerie', (Fr.) v. diergaarde; (Ook:) wilde beestenspel.

menageus', huishoudelijk, spaarzaam; met omzichtigheid.
mena'ra, (Mal.) minaret.
Mendelisme, o. door Mendel (1822-84) voorgestane
theorie der hybriditeit (zie: hybridisch) en overerfelijk [held.
mendiciteit', v. bedelarij, bedelstand, bedelstaf.
Mendoub, m. vertegenwoordiger v. d. sultan in Tanger.
op
volmaakt
rn.
mv.
(Lat.)
menech'men,
menaech'mi,

elkaar gelijkende tweelingbroeders, dubbelgangers.
menestreel', m. meistreel: dienaar en begeleider der
vroegere troubadours.
mane' tekel', vollediger: mens', mens', tekel', uphar'sin,
lett.: een pond, een pond (geteld), een sikkel (gewogen), een half pond (gedeeld), met zinspeling op de
Parsin of Perzen; gewogen, te licht bevonden (en aan
de Perzen gegeven).
men'hir, m. voorhistorische grote rechtopstaande steenzu i l zoals bij de Hun(n)ebedden.
me'nie, v. loodvermiljoen, rood loodoxyde, een verfstof.
meningi'tis, v. ontsteking van het hersenvlies; — ce'rebrospina'lis, v. (besmettelijke) nekkramp, hersenvlies- ruggemergsontsteking. [en op de andere hol geslepen is).
menis'cus, m. maanglas (glas dat op de ene zijde Dol
Menist', m. doopsgezinde; —tinboterham, ~bruiloft, v. J
ruiming van een privaatput; penstreek, v. fijne, vrome
list; —en -waarheid, v. halve waarheid.
Mennoniet', m. zie Menist.
me'no, (It.) r minder; — mos'so, minder vlug (te spelen).
menorah, (Hebr.) de heilige zevenarmige kandelaar.
men'sa, (Lat.) v. tafel;Do'mini, de tafel des Heren,

de avondmaalstafel.
men'sa et to'ro, (Lat.) van tafel en bed (gescheiden).

mens divi'na, (Lat.) goddelijke inblazing.
men'se medio, (Lat.) in het midden der maand.
men'se primo, in het begin van de maand.
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men'ses, (Lat.) v. mv. zie menstruatie.
men'sis, (Lat.) v. maand; ejus'dem ~, van

,.^ curren'tis, van de lopende maand.

mercantiel
dezelfde maand;

mensjewi'ki, zie meensjewiki.

mens sa'na in cor'pore sa'no, (Lat.) (oran'dum est ut sit)

moet bidden dat er zij) een gezonde ziel in
een gezond lichaam.
[maandstonden.

—, (men

menstrua'tie, v. maandelijkse zuivering der vrouwen,
menstrue'ren, de maandstonden krijgen of hebben.
Mensur', (D.) v. zie mensuur.
mensuraal' gezang, o. f maatgezang, waarbij de onder
duur der tonen door tekens aangegeven wordt. -linge
mensurabiliteit', v. meetbaarheid.
mensura'tie, v. meting.
mensuur', v. 1 maat; 2 tijdmaat; 3 ) wijdte der orgelpijpen
in verhouding tot haar lengte; 4 (naar het D. Mensur) cie
afgemeten afstand tussen de strijdenden (bij een tweegevecht) ; tweegevecht V. d. Duitse studenten.
mentaal', in, van de geest, in de gedachte, in stilte uitgesproken (van een gebed).
mentaliteit', v. geestesgesteldheid, wijze van denken en
men'te cap'tus, (Lat.) stompzinnig, krankzinnig. [voelen.
men'the, (Fr.) v. munt (plant) ; pepermuntlikeur: — glacés',
pepermuntlikeur met fijn gestoten ijs.
menthol', V. pepermuntkamfer, extract uit pepermuntolie.
men'tie, v. (ver)melding; gewag.
mention' honorable, (Fr.) V. eervolle vermelding.
mentionne'ren, vermelden, melding maken van.
men'tor, (Cr.) m., oudere beproefde leidsman en raadgever.
menu', (Fr.) o. spijslijst, spijskaart, geschreven of gedrukte
lijst der gerechten (geprijsd in de restaurants).
menues' dépen'ses, (Fr.) v. mv. kleine uitgaven.
menuet', (Fr.) V. langzame, afgemeten, statige oud -

Franse dans.

menus' plaisirs', (Fr.) m. mv. zakge'd; uitgaven van den
koning voor feesten, uitspanningen enz.

me'o peri'culo, (Lat.) op mijn eigen gevaar of risico.
me'o vo'to, (Lat.) naar mijn wens, als het op mij aankomt.
Mephis'to, Mephisto'pheles, m. de boze vijand, duivel,
satan.
[lucht.
mephitis, V. stiklucht, door koolzuur enz. verontreinigde
mephi'tisch, stiklucht bevattend, stinkend, verstikkend.
mer à boi're, (Fr.) eindeloos niet door te komen werk.
mercantiel', mercantieel', de handel betreffend, doortrokken van de handelsgeest, door de koopmansgeest
geheel ingenomen; ,,, stelsel, o. economische leer, volgens welke handel en nijverheid In de eerste plaats
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moeten worden bevorderd en dat de rijkdom van een
volk bestaat in de grootst mogelijke hoeveelheid voorradig goud en zilver.
[huurling, loondienaar.
mercenair', loon-, baatzuchtig, eigenbatig; veil;
, m.
mercerie', (Fr.) V. kramerij.
mercerise'ren, een zijdeachtig voorkomen geven aan stof
V. $ marktbericht. [fen.-merouia'l,
mercuria'lia, mercuria'le middelen, o. mv. kwikmiddelen,
artsenijen met kwik bereid.
merourialie'me, o. kwikvergiftiging.

Mereu'rius, (Lat.) Mercuur', nt. god v. d. nandel, tevens

god der dieven en bode der goden; een der planeten;
kwik; zie Hermes. [zuster.
mè're, (Fr.) V. moeder, aanspreking voor een klooster me'retrix, v. (Lat.) publieke vrouw.
meridiaan', m. middagcirkel; hoogtepunt (van roem, aan meridionaal', zuidelijk. [zien enz.).
mérin'gue, (Fr.) v. met room of gelei gevuld suikergebak
van schuimbeslag.
me'rinos, o. mv. Sp. schapen met zeer fijne wol; —, o.
gekeperde stof van kamwol.
méri'te, (Fr.) v. verdienste; de mérites v. e. zaak, het
gewicht, de waarde daarvan, de voordelen, goede zijden
merite'ren, verdienen. [daarvan.
méritoir', verdienstelijk; zakelijk.
merkaton', v. Z.N. lekkere grote soort perzik.
me'ro J u're, (Lat.) naar zuiver recht.
meroe, het hoge getande dak op het eiland Bali.
merry-go-round, (Eng.) draaimolen; ,,, systeem, zie:
Eno- systeem.
me'rum Jus, (Lat.) uitdrukkelijk recht.
merveii'ie, (Fr.) v. wonder, wonderwerk.
merveilleus', wonderbaarlijk; wonderschoon.
merveilleu'ee, (Fr.) V. dandydame of vrouwelijke dracht
uit de tijd v. h. Franse Directoire (nabootsing v h. Gr.
[Directoire.
kostuum met grote wijduitstaande rok).
merveilleux', (Fr.) m. dandy uit de tijd van het Franse
me'sa, v. plateau in Arizona en Nieuw -Mexico.
méaallian'ce, (Fr.) v. ongelijk huwelijk, waarbij een der
partijen beneden zijn stand afdaalt.
mesallië'ren (zich), een ongelijk huwelijk aangaan, bene
zijn stand trouwen.
-den
mes'djid, V. Mohammedaans bedehuis, moskee.
mesjoe'ge, (Hebr.) P gek, krankzinnig.
mesmerisme, o. dierlijk magnetisme.
mesocephaal', tussen brachycephaal en dolichocephaal
instaand, z.a.
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mesozo'isch, overblijfselen van dieren bevattend (van gesteenten). [krompen.
mesq u i n', (Fr.) armzalig; kleingeestig, kleinzielig, he
mesquinerie', (Fr.) v. kleinzieligheid; laag bij de grondse krenterigheid, bekrompenheid, vrekkigheid.

mess, (Eng.) gemeenschappelijke tafel, inz. officierstafel;
room, eet- en zitkamer voor machinisten en stuurlui op schepen.
mes'sa (di) voce, (It.) mise de voix, (Fr.)
het langzaam
gelijkmatig aanzwellen of afnemen v.e. toon b.h. zingen.
message, (Eng.) (mes'sedzj) boodschap, mededeling.
messagerie', (Fr.) v. dienst of kantoor tot vervoer van
reizigers of goederen, inz. in Frankrijk en België; ~s
mariti'mes, v. mv. stoomvaartmaatschappij.
Messali'na, v. schaamteloos wulpse vorstin or vrouw.
Mes'se, (D.) v. jaarbeurs.
messenger, (Eng.) m. bode; ~boy, m. loopjongen, bood
-schaploervn
een hotel of club.
Messia'de, V. Klopstock's heldendicht op den Messias.
Messias, m. gezalfde, verwachte Verlosser.
messidor', (Fr.) m. oogstmaand, de lode Fr.-republikeinse maand (19 Juni-18 Juli) .
messieurs', (Fr.) m. (mv. van 't Fr. monsieur', ook Eng, en
dan bij afk. geschreven Messrs), Mijne, de Heren.
mes'sing, o. geel koper, bestaande uit 70 delen koper en
30 delen zink.
mesties', m. afstammeling van een blanke en een Indiaan
-se,
kleurling.
mes'to, mesto'so, (It.)
treurig, weemoedig.
mesura'bel, meetbaar.
me'ta, v. helft; — con'to, $ halve rekening.
Meta, veiligheidsbrandstof (metaldehyde) in tabletvorm.
metabolisch, volkomen van gedaante verwisselend (van
metacar'pus, m. middelhand. [insecten).
metacen'trum, o. punt waar het vlak van symmetrie van
een schip door de resultante van de door het water uitgeoefende opwaartse drukkingen wordt gesneden,
zwaaipunt.
metachronis'me, o. fout in of tegen de tijdrekening, waarbij men een gebeurtenis op een te late tijd laat plaats
metacritiek', v. beoordeling v.e. beoordeling. [hebben.
met agnomie', v. sup ran or ale kennis.
mé'tal déployé', (Fr.) o. plaatgaas.
metalliek', metaalachtig.
metallie'ken, v. mv. staatsschuldbrieven, die in metaal,
d.w.z. in zilver en niet in papier aflosbaar zijn.
metallisa'tie, v. metaalvorming der ertsen.

-r

,
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metallisch, metaal of erts bevattende.
metallise'ren, tot metaal maken.
metallochemie', v. scheikunde der ertsen.
metallographie', v. wetenschappelijke metaalbeschrijving.
metalloïden, m. mv. op metaal gelijkende stoffen.

metallotechnlek', V. ijzerbouwkunst.
metallotherapie', v. genezing van zenuwverlamming door
oplegging van metalen platen.
metallurgie', v. wetenschap der metaalsmelterij; bereiding
der metalen uit de ertsen; (in 't alg.:) mijn- of berg-

werktuigkunde.
een andere vorm kunnende overgaan,
zoals bv. meeldraden in bloembladen enz.
metamorphose, v. gedaanteverwisseling.
metamorphose'ren, van gedaante (doen) veranderen, een
algehele gedaanteverwisseling (doen) ondergaan; om -,
herscheppen.
metaorganis'me, o. astraal of aetheriseh lichaam.
metaphoor', v. gelijkenis, vergelijkend beeld in de figuur
-lijke
taal, bv. bliksemende ogen.
metapho'risch, overdrachtelijk, in beeldspraak.
metaphra'se, V. verklarende overzetting, omschrijving.
metaphysiek', metaphy'sica, V. bovennatuurkunde: leer
van het bovenzinnelijke.
metaplas'ma, o. het vormende stof bevattend gedeelte van
het protoplasma.
metapolitiek', v. wetenschap der hogere zuiver wijsgerige staatsleer.
metapsy'chica = parapsychologie.
meta'stasis, (Gr.) v. verplaatsing v. e. ziektestof v. no
ene lichaamsdeel naar het andere.
metatar'sus, (Lat.) v. middelvoet.
meta'thesis, (Gr.) V. omzetting, inz. verzetting van letters
in een woord, bv. Klovenier uit kolvenier.
metempsycho'se, V. zielsverhuizing.
meteoor', m. luchtverschijnsel; luchtteken. [darmkanaal.
meteor is'me, o. trommelzucht, ophoping van gas in het
meteorograaf', baro -thermo -hydrograaf, zelfregistrerend
instrument voor aerologische en vliegtechnische metinmeteor(ol) iet', m. vallende luchtsteen. [gen.
meteorologie', v. leer der luchtverschijnselen, weerkunde.
meteorolo'gisch, weerkundig.
meteoroloog', m. weerkundige.
meteoroscoop', m. werktuig om de lengten en breedten
van de plaatsen op aarde te bepalen; (ook:) weerwijzer.
meteoovlucht, v. weervlucht, vlucht voor het doen v. weerkundige waarnemingen.
metamorph', In

,
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methaan', o. brandbaar gas in de verhouding van 1 op de
100, voorkomend in de atmosfeer der kolenmijnen.
metho'de, v. wijze of manier, werkwijze (bij weten
-

schappelijk onderzoek) ; leerwijze; leergang of (muzi[der leerwijze.
kaal) leerboek.

v. geleidelijke ontwikkeling of voorstelling
metho'diseh, volgens een bepaalde m e t h o d e, planmatig en ordelijk geregeld. [secte in Engeland.
Methodis'ten, m. mv. dwepende Evangelische christenmethodologie', V. methodenleer. [zeer oud man.
Methu'salem, m. Bijbels persoon, die 969 jaar oud werd;
m^ethyl'alcohol, m. houtgeest, houtalcohol.
meticuleus', angstvallig precies, pietluttig nauwkeurig.
métier', (Fr.) o. handwerk, vak; weefstoel, getouw.
métis', (Fr.) m. halfbloed.
metist', m. $ iemand, die samen met een ander een handelszaak doet voor halve rekening.
metonymle', v. taalk. figuur der overnoeming, bv. grijze
haren voor ouderdom.
metonymisch, bij wijze van metonymie gebruikt.
metriek', v. 1 leer v. d. versmaten met betrekking tot
de versbouw ; 2 j leer v. d. maatsoorten.
metriek', me'trisch, wat tot den meter behoort; metriek
stelsel, 10-delig stelsel v. maten en gewichten, met
de meter als grondslag; (ook:) in verzen, in gebonmetri'tis, V. baarmoederontsteking, [den stijl.
metro, F afk. van metropolitain, z. a.
metroceli'de, v. moedervlek.
metrometer, metronoom', m. f maatmeter, regelbaar
maataangevend instrumentje.
methodiek',

metro'polis, v. zie metropool'.

metropolitaan', metropoliet', m. aartsbisschop, die andere
bisschoppen onder zijn gezag heeft.
metropolitaans', aartsbisschoppelijk.
metropolitain', m. ondergrondse spoorweg te Parijs.
metropool', v. eig. moederstad; hoofdstad, zetel v. e.
aartsbisschop; wereldstad.
metroscoop', m. baarmoederspiegel.
metrotomie', V. keizersnede (bij verlossing).
metrum, (Lat.) o. maat, versmaat.
Met'tray, o. landbouw- en strafkolonie voor verwaarloosde
me'um et tu'um, (Lat.) het mijn en het dijn. [knapen.
meu'te, (Fr.) v. troep jachthonden.
mevriet', o. een uit houtkrullen en cement vervaardigd
onbrandbaar materiaal.
Mexicaanse hond, zie genereren.

mezo'les, (Hebr.) T bedorven, stuk; ziek.
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mez'za, (It.) hair; ~ vo'ce, j met gedempte stem.
Mezzanin', (verduitst It.), mezzan i'no, (It.) lage tussenverdieping, entresol. [en alt in.
mez'zosopraan', v. r halfsopraan, stem tussen sopraan
mezzo tin'to, (It.) halve of lichte schaduwing.
mezqui'ta, (Sp.) v. Moorse moskee.
mias'ma, o. zich in de lucht verspreidende schadelijke
uitwasemingen inz. van malaria.
miasma'tisch, miasmen of schadelijke uitwasemingen bevattend of daardoor verontreinigd.
,

mi'ca, o. glimmer, een op glas gelijkend vuurvast mine-

raal, dat tot dunne plaatjes kan worden gespleten.
micaniet', o. uit mica en schellak gemaakte isoleerstof
mi -caré'me, (Fr.) halfvasten. [(van electriciteit).
mi'cro, in samenst.: klein; ,,,balans, v. balans voor weging van voorwerpen van /loon gram en minder; ,.,biologie', v. levensleer der kleinste organismen (bacteriën) ;
.,,cephalie', V. kleinhoofdigheid; -..chemie', v. Chemie
die de kleinste lichaampjes beschouwt (inz. de colloiden) ; ,....,cinematographie', v. het cinematografisch opnemen en weergeven van de verrichtingen van zeer
kleine organismen; ,,,cosmos', (Gr.) m. de wereld in
't klein; fig. de mens; -. foon', m. zie microphoon;
,.golven, golflengte beneden 1 m (radio) ; ..,meter, m.
werktuig tot het meten van zeer kleine dikten or afstanden bv. dikte van papier, bladgoud enz.; ,ne'sië,
o. archipel van kleine eilandjes, die een onderdeel van
Polynesië vormt; ..,-organis'men, o. mv. de kleinste
levende wezens; .^.phoon', m. toestel tot het waarnemen van zeer zwakke geluiden; ook: geluidversterker aan telefoon, hoortoestel; .,,projec'tie, v. projectie
op een scherm van vergrotingen van zeer kleine voor werpen door middel van een met een microscoop verbonden lantaarn; ,.,scoop', m. instrument met zeer
sterke lenzen voor de waarneming van wat met het
blote oog niet zichtbaar is; ,-..sco'pie,ch, met den microscoop gedaan (van waarnemingen) ; alleen door de
microscoop zichtbaar (kleinste grens /goon mm.) ;
ri e', V. haarziekte, veroorzaakt door een zeer kleine
schimmelplant; ta si meter, zeer gevoelige, door Edison
uitgevonden, thermometer, meet tot één millioenste v.
één graad Fahrenheit; ,..toom', m. toestel voor het,
snijden van uiterst dunne laagjes; viva'rium, inrichting, waarbij men met behulp v. e. aantal microscopen,
onder elk v. welke zich een preparaat v. ééncelligen,
waterinsectjes e. d. bevindt, op schermen v. enige m
middellijn kinematografische beelden geeft.
-
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micro'be, zie bacterie.
micron, 1/1000 V. 1 cm.
mic'tie, V. menging.
oren, o. mv. ezelsoren.
1Yli'das, m. rijke domkop;
Middel Europese tijd, m. tijd v. d. 15e meridiaan oost
V. Greenwich (v. Berlijn), 40 minuten later dan de

Amsterdamse tijd.

mmid'getgolf, (Eng.) miniatuurgolf (zie golf), gespeeld
binnenshuis, in daktuinen enz.
Midianie'ten, m. mv. B zwervende volksstam uit de woestijn ten Oosten en ten Zuiden van Palestina.
mnidinet'te, (Fr.) v. Parijs naaistertje, ateliermeisje.
mid'shipman, (Eng.) m. (mv. midshipmen), adelborst.
mies'gasser, m. pi akelige vent, vuilik; sodomiet.
miets, het onvermengde gele sap v. d. Jaffa- sinaasappel.
mignon', (Fr.) m. gunsteling, lieveling.
migrai'ne, (Fr.) V. schele hoofdpijn.
m i g ra'ti e, V. verhuizing van volken, landverhuizing ; het
trekken der vogels.
mi'hi con'stat, (Lat.) het staat voor mij vast.
mih'rab, (Ar.) v. nis, die de richting van Mecca aangeeft
in een der binnenmuren van een moskee.
[Utrecht.
xnnij'mus, (Hebr.) T dood.
mijter, m. bisschopsmuts; ~stad, v. bisschopszetel, inz.
V.
v.
Japan.
d. keizer
Mi'kado, m. titel
[relen.
mike, (maik) (Eng.) m i c r o f o o n.
Mikimoto- paarlen, kunstmatige, in Japan gekweekte pamik'mak, m. moeilijkheid, kink in de kabel; onenigheid,
kleine ruzie. [v. e. Joodse vereniging).
Mik'weih Jis'roël, (Hebr.) o. vertrouwen van Israêl (naam
mi'kro-, zie micro-.
mildew, (mil'djoe) (Eng.) meeldauw, schimmelpaddenstoel:
een ziekte van de wijnstok, kruisbes enz.
mi'les glorio'sus, (Lat.) m. houwdegen, pocher, praalhans.
miliair', ter grootte van een korrel; ~ tuberculo'se, V.
[vliegende tering.
miliaria, v. gierstvormige uitslag.
soldaat - loteling, soldaat der militie.
milicien', (Fr.) m.
ani'lie, (Z.-A.) v. Turkse tarwe.
milieu', (Fr.) o. midden; omgeving, gewone kring, waarin
men leeft; het juste ~, het juiste midden, de gulden

middelmaat.

militairement', (Fr.) op soldatenwijs; fig met strenge,
geen tegenspraak of dralen duldende tuchtsoefening.
milita(i)ris'me, o. het op de voorgrond stellen der militaire doeleinden en het ondergeschikt maken van alles
aan de legerbelangen, overheersing der soldatenkaste.
milita(i)rist', m. aanhanger van het militairisme.
,
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militant', 1 aj. strijdvaardig (ook met het woord of met de
pen) ; 2 m. socialist van de daad.
militie, V. krijgswezen; landmacht, inz. de door het lot
aangewezen manschappen der jaarlijkse lichtingen.
mili'zia, (Ital.) de fascistische weermacht; — foresta'le `
de staatsboswacht.
mille, (miel) (Fr.) duizend; twee ~, twee duizend gulden.
mille couleurs', (Fr.) duizend kleuren.
miliefo'lium, o. jt duizendblad, Achilleskruid.
mei l len'n i u m, (Lat.) o. duizend jaar; duizendjarig rijk, zie:

chiliasme.

millepo'ren, m. mv. puntkoralen (voortbrengsel der poliemillia'de, v. reeks van 1000 jaar. [pen).
milliard', (Fr.) o. duizend millioen.
milliardair', m. bezitter van een of meer milliarden gul
illias'se, v. duizend milliarden. [dens.-m
milligram', o. duizendste gram.
Mil'likanstralen, m. mv. stralen die door 2 m dik lood
millimeter, m. streep, duizendste meter. [gaan.
millimeteren, (het haar) zeer kort op één of enkele millimeters knippen.
millionnair', m. bezitter van een millioen of meer (gulden).
Mi'lo, eiland v. d. Gr. archipel, waar een beroemd Venusbeeld (thans in het Louvre te Parijs) is gevonden.
milord', (Eng.) m. aanspreektitel voor hoog Eng. adellijke;
(rijke) Eng. lord of Engelsman; in N.I. open vierwielig
rijtuig, victoria.
mil'reis, v. of mille reis, Port. gouden munt = 1000 reis of
realen (zie reaal) = f 2.70; in Brazilië ongeveer f 2.40.
mimbar, (Arab.) katheder 1. d. moskee, van waar de priester de Koran leest.
mime, (Gr.) v. enkel door gebarenspel vertolkte klucht
bij de Grieken en Romeinen, maar in onze tijd weer in
zwang gekomen; —s, mv. gebaren.
mime'ren, enkel door gebarenspel nabootsen, uitdrukken
of vertolken.
mimicry, (mim'mikkri) (Eng.) v. eigenschap van verschillende dieren om zich in kleur en vorm aan de omgeving
,

aan te passen, waardoor ze moeilijk waarneembaar zijn.
mimicus, (Lat.) m. meester in 't vertolken door gebaren.
mimiek', V. gebarenkunst, gebarenleer; gebarenspel.
mimisch, tot de gebarenkunst behoorende.
mimo'sa, V. 2. soort acacia met kleine gele bloemhoofdjes,
kruidje-roer-mij-niet.
minaret', V. moskee - toren.
minaude'i'en, nuffig lief doen, zich meisjesachtig behaagziek aanstellen, preuts koketteren.
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minauderie', (Fr.) v. gemaakte behaagzucht, koketterende
nufferij, gemaakte liefdoenerij.
mine, (Fr.) v. gelaat, gelaatsuitdrukking; onderaardse
gang, mijn, bergwerk; --s maken, gezichten trekken;
,mss maken om..., aanstalten maken om..., de schijn aannemen van te willen...
mineraal', 1 o. delfstof, erts, onbewerktuigd natuurvoortbrengsel; 2 aj. ertshoudend; delfstoffelijk; minerale
wateren, o. mv. wateren, waarin een of andere delfstof is

opgelost.
mineralogie', V. delfstofkunde.
mineraloog', m. delfstofkundige, erts- of steenkenner.
miner'en, ondermijnen; kruitmijnen aanleggen.
Minerva, (Lat.) v. godin der wijsheid, ook van dapperheid
in de strijd; zie Pallas (Athene).
minerval', (Fr.) o. leergeld, schoolgeld (in België); inz. op
de Latijnse scholen en ook op de universiteit.
minet'te, (Fr.) V. 1 in Frankrijk voorkomende delfstof, een
vorm van het syeniet, waarin bruine mica overheerst;
2 bruin ijzererts uit Lotharingen.
mineur', (Fr.) m. mijnwerker; y geniesoldaat; f kleine
tertstoonladder; in , 1 in de mineurtoonaard; 2
droevig gestemd.
miniatuur', 1 v. in sierletter gevatte kleine gekleurde tekening of gekleurde tekening in een handschrift; portret of schilderstuk in 't klein; 2 al. in het klein.
miniem', zeer klein, gering; laag, ingemeen, min.
minimaal', een minimum uitmakende, zeer klein.
mi'nima de ma'lis, (Lat.) (kies) van de kwaden het minste.
minimalist', m. hervormingsgezinde sociaal-democraat met
het minimum of kleiner deel der eisen.
minimalis'tiech, van de minimalisten.
MI'nimen, m. mv. (Lat. mi'niml), minste of geringste
broeders, zeer strenge monniken-orde, in de 15de eeuw
door Franciscus van Paula gesticht, daarom ook Paulinerof Paulanermonniken en (in Napels) Paolotti geheeten.
ml'nimum, (Lat.) o. (mv. mi'nima), kleinste, minste hoeveelheid; laagste bedrag, laagste prijs, salaris enz.
minimumlijder, m. S iemand met een (te) kleine bezoldiging, in het bijzonder de lagere onderwijzer.
minister, (Lat.) m. eig. dienaar; hoogste staatsambtenaar,
hoofd van een der departementen van het staatsbestuur;
~resident, m. gezant van minder rang, zaakgelastigde
van een staat of vorst.
ministerie, o. ambt, bediening; dienst, hulpbetoon; bijstand; staatsbeheer; bijzondere afdeling of departement
van bestuur onder een minister; gezamenlijke ministers;

ministerieel
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gezamenlijke geestelijken; openbaar ~ (0. M.), openbare aanklager of eiser bij een rechtbank.
ministerieel', van een (den) minister, al wat van een minister of van het ministerie uitgaat; (ook:) het ministerie
[richten.
toegedaan.
ministre'ren, de kerkdienst verrichten of helpen ver min'Jam, (Hebr.) vereniging van tien kerkelijk-meerderjarige mannen, gerechtigd tot een gezamenlijke godslienstoefening.
mi'noeman, (Mal.) de den gast voorgezette drank(en).
minor, (Lat.) m. 1 jongere; 2 minderterm van een sluit
jongeren.
[rede.-minorat',.efpvlgschdr
mino're, (It.) v. f kleine tertstoonladder.
minorennitelt', v. minderjarigheid, onmondigheid.
Minoriet', m. Minderbroeder, zie ook Franciskaner.
minoriteit', v. minderheid; minderjarigheid.
Minos, m. koning van Kreta, wijs rechter uit de oudheid.
Minotau'rus, m. zich met mensenvlees voedend fabel
mens, half stier, in het Labyrinth van-monster,half
Minseito, de liberale partij In Japan. [Minos.
min'streel, m. zie menestreel.
mi'nus, (Lat.) min; een, een tekort; minteken: —.
minuscuul', buitengewoon klein; —, m. kleine letter.
minutant', m. R.K. redacteur der stukken van de congre[ten papiere brengen.
pzatie De Propaganda Fide.
minute'ren, een ontwerp (klad) opstellen; in ontwerp
minutiëus', tot in bijzonderheden afdalende, haarfijn.
minuut', v. 60ste deel van een uur, van een graad; ontwerp-brief, klad; origineel of het oorspronkelijke van
een openbare acte, van een contract, enz.
mioceen', o. op één na de jongste tertiaire formatie, volgt
op het oligoceen, gaat vooraf aan het plioceen.
mi'o conto (m. c.), (It.) $ mijn rekening.
mi -parti', (Fr.) in tweeën verdeeld; voor de helft..., voor
mir, (Russ.) dorpsgemeenschap. [de helft...
mirabel'le, (Fr.t v. kleine roodbruine of geelrode ronde
pruim, kroosje.
mira'bile dic'tu, (Lat.) wonderlijk genoeg (om te vertellen),
wat haast ongelofelijk lijkt.
mira'blIe Iec'tu, (Lat.) een wonder om te lezen.
mira'bile vi'su, (Lat.) een wonder om te zien.
miraculeus', wonderbaar; wonderdadig, wonderdoend.
mi'radsch, (Ar. mi'radJ), m. hemelvaart van Mohammed of
het feest, waarop die hemelvaart herdacht wordt.
Mirag, Mitteldeutsche Rundfunk, Aktiengesellschaft
Middelduitse Omroep, Naaml. Vennootschap.
mirage, (Fr.) m. luchtspiegeling.
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mirakel, o. wonder, wonderwerk, iets wonderbaarlijks;
ook: iets bespottelijks.
mir'liton, m. bont gekleurd rieten fluitje met schalvel aan
beide uiteinden.

mir nichts dir nichts, (D.) zo maar, zonder zich te ge
zie myrrhe. [neren.-mir'e,v.
mirt, m. een heestersoort, voorkomende in Amerika en
Australië, waaruit specerijen en welriekende oliën
worden bereid.
Mir'za, m. Tartaarse vorst, Perzische prins.
Mis, v. 1 R.K. onder de voorgeschreven gebeden en plechtigheden door den priester elke dag opgedragen onbloedige offerande v. d. Nieuwe Wet, waarin het brood
en de wijn geconsacreerd worden tot het lichaam en
bloed van Christus; 2 jaarbeurs, inz. te Leipzig, te
Frankfort a. M. en te Brunswijk en thans ook in Frankrijk en andere landen.
misanthroop', m. mensenhater.
m isanthropie', V. mensenhaat.
m.isanthro'pisch, met mensenhaat vervuld, zwartgallig.
miscella'nia, o. mv. mengelwerk, mengelingen, allerlei.
misci'bel, mengbaar.
misdemeanour, (misdimmie'ne) (Eng.) o. (schuld)misdrijf.
mise, (Fr.) V. inzet, inleg bij spel, loterij enz.; ~ en pages,
het opmaken van drukwerk; — en scè'ne, inrichting en
aankleding v. h. toneel, toneelschikking.
misera'bel, ellendig, armzalig, jammerlijk,
misè're, (Fr.) v. ellende, grote armoede, nood; het kaartspel, waarbij men geen enkele slag mag halen.
misere're, (Lat.: erbarm u) o. 1 aanhef van psalm 51,
boetezang in de R.K. kerk; 2 darmjicht, besloten koliek,
het drekbraken.
misericor'dias Do'mini, (Lat.) „barmhartigheid des Heren", tweede Zondag na Pasen (begin van psalm 89).
Misgab' Laje'Ied, (Hebr.) toevlucht voor het kind.
Misjne Thora, (Hebr.) „herhaling v. d. wet", een nauwkeurige codificatie V. d. Talmudische leer, ook genoemd:
Sefer hajjad hachazaka.
m i s' k red i et, o. gedaald vertrouwen, kwade roep.
misog aam', 1 aj. het huwelijk hatend; 2 m. huwelijkshater
(ook: misogamist').
misogamie', v. huwelijkshaat, afkeer van het huwelijk.
misogai'lo, m. Fransenhater.
misogyn', m. vrouwenhater.
miss, (Eng.) v. mejuffrouw; de
, ook: de Engelse
kinderjuffrouw.
[soort.
missaal', o. R.K. misboek op het altaar; grote drukletter,

,
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missa pro defunc'tis, (Lat.) v. R.K. zielmis.
missa solem'nis, (Lat.) R.K. plechtige mis.
misschientje, zie: peut- etre.

mis'sie, v. opdracht, last; zending in dienst der bekering
van heidenen; de Katholieke bevolking in een niet kerkelijk geregelde staat; tijd van bijzondere boeteprediking (gewoonlijk 10 dagen) in een parochie.
mis'sigit, V. Mohammedaanse moskee in Ned. Indié.
mis'sing link, V. (Eng. lett. „ontbrekende schakel "), door
sommige geleerden gezochte (voorwereldlijke) overgangsvorm tussen den mens en de apen.
missionaris, m. R.K. zendeling, heidenbekeerder.
missive, v. zendbrief, dienstbrief, brief.

mistletoe, (mis'ltoow) (Eng.) v. marentak, heestertje met
goudgele of witte bessen als parasiet groeiende op verschillende boomsoorten en als Kerstplant heilig bij do
oude Germanen.
mistral', (Fr.) m. koude noordwestenwind in Z.- Frankrijk.
Mistress (m,is'ses) (geschreven: Mrs.), (Eng.) v. Mevrouw.
mitai'ne, (Fr.) v. handschoen met halve duim, doch waar
de overige vingers uitsteken.
mitel'Ia, v. draagband voor de arm.
Mit'esser, (D.) V. vetpuistje.
Mi'thra, m. zonne- en lichtgod bij de oude Perzen.
mitiga'tie, V. verzachting, leniging, verlichting.
mitogene'tische stralen, ultra-violette stralen met zeer
korte golflengte, die (volgens den Rus Gurwitschá) door
de delende cellen worden uitgezonden en de kerndeling veroorzaken.
mitigeren, verzachten, lenigen, verlichten.
mi'tra, V. bisschopsmuts.
mitrail'le, (Fr.) v. kleine ijzerwaren; V schroot.
mitrai I le'ren, X met schroot beschieten; hevig beschieten
met mitrailleurs of met geweren.
mitrailleur', m., mitrailleu'se, (Fr.) v. U machinegeweer,
waarin door de gasdruk der afgeschoten patronen het
mechanisme voor het afgeven van de volgende schoten
in werking gebracht wordt, zodat ongeveer 400 schoten
per minuut afgegeven kunnen worden.
Mitro'pa, V. Middeleuropese slaap- en restauratiewagen maatschappij, exploiteert slaap- en restauratierijtuigen
in spoortreinen en luxetreinen.
mit'siejes, (Jiddisch) koopjes.
mitte'ren, (af)zenden; wegzenden, zijn c o n g é geven.
mixed, (Eng.) gemengd; , pi'ckles, (Eng.) o. mv. met
azijn, peper enz. ingemaakte groene vruchten en groen
gemengd zuur; fig. korte, geestige gezegden; ,.^-ten;
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farming, boerenbedrijf, deels graanbouw, deels veeteelt; ~ po'licy, gemengde verzekering. [ratjetoe.
mix'tum compo'situm, (Lat.) o. mengsel, mengelmoes,
mixtuur', V. 1 mengsel, artsenijmengsel; 2 f orgelregister

van veel kleine pijpen op één toets, zodat met de

eigen toon ook de terts, de quint en de octaaf meeklinken.
Miz'rach, (Hebr.) Oosten; plaat of borduursel met Hebr.
tekst of synch. of histor. voorstellingen, opgehangen a.
d. wand v. h. huis, die naar het 0. gericht is.
Miz'rachi, vereniging v. wetsgetrouwe, orthodoxe Ziomne'me, (Gr.) V. geheugen. [nisten.
Mnemosyne, (Gr.) V. godin der herinnering, moeder der
9 Muzen. [genkunst.
mnemotechniek', mnemoniek', V. herinnerings- of geheumnemotech'nisch, van de mnemotechniek, op de door de

mnemotechniek aangegeven wijze.
moa, v. uitgestorven reuzenstruisvogel v. Nieuw Zeeland.
mobiel', beweeglijk; W mars- of strijdvaardig voor de
oorlog.
mobilair', o. gezamenlijk roerend goed, de meubelen van
een buis, huisraad.
mo'blle perpetuum, (Lat.) zich tot In de eeuwigheid onophoudelijk bewegend drijf- of uurwerk (veel gezocht
maar tot dusver onmogelijk gebleken).
mobi'lia, (Lat.) o. mv. roerende goederen.
het mobiel or
mobilisa'tie, V. 1 X het mobiliseren; 2
beweeglijk maken.
mobilise'ren, X mobiel maken, in marsvaardige en geheel
voor de oorlog toegeruste staat brengen.
mobiliteit', V. beweeglijkheid, gemakkelijke verplaatsbaar held; onvastheid, vluchtigheid, onbestendigheid.
mocas'sin, m. ruwlederen schoen der Roodhuiden.
mock-up, (Eng.) , bouwmodel, proefmodel.
mock'-turtle (soup), (Eng.) v. namaak schildpadsoep.
modaal', volgens een wijze; een zekere modaliteit uit
[gesteldheid; f toonaard.-druken.
modaliteit', v. voorstellingswijze; wijze van zijn of van
modele'ren, boetseren; navormen in 't klein voorstellen,
een neodel maken van.
modeleur', (Fr.) m. vormer, boetseerder.
moderaat', gematigd; billijk. [Spanje).
modera'dos, (Sp.) m. mv. gematigden (politieke partij in
modera'men, (Lat.) o. bestuurlijke leiding; het bestuur.
moderantis'me, o. matigingsstelsel, regeringsstelsel van
(laakbare) matiging en zachtzinnigheid in staatszaken.
moderateur', m. leider, bestuurder; matiger der beweging
(aan machines), zie ook regulateur.

r
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moderateur' -iamp, v. ouderwetse lamp, die zelf de aanvoer der olie bij de pit regelt.
moderatie, V. gematigdheid, matiging, tempering.
modera'to, (It.) 1 f gematigd, matig; 2 commando aan
de hond, die den jager te ver vooruit is.
modera'tor, 'm. zie moderateur.
modereren, matigen, verzachten; beperken.
modern', hedendaags, nieuwerwets; (ie richting der
critische vrijheid in geloofszaken voorstaand; uiterst
vrijzinnig in zaken van de godsdienst; -..e leer, v. zie
modernisme; de ,_ e talen, v. mv. inz. Frans, Duits en

Engels.
modernise'ren, naar de heersende of hedendaagse smaak
of stijl inrichten of vernieuwen.
modernisme, o geest van het nieuwe, nieuwe richting in
de godsdienstleer, die de vrije gedachte haar invloed wil
laten gelden In geloofszaken; R.K. door den Paus ver
richting in de geloofsleer, die niet In de eerste-ordel
plaats de onderwerping aan het goddelijk gezag erkende.
zedig,
eerbaar; bescheiden.
modest',
modestie', (Fr.) V. zedigheid, eerbaarheid; bescheidenheid.
modiek', gering; (Ook:) matig In prijs, goedkoop.
modieus', alle grillen der mode volgend; naar de nieuwste
mode (gekleed).
modificatie, v. wijziging, verandering; beperking.
mod-ifice'ren, wijzigen; veranderen; beperken.
mo'disch, naar de mode, naar 't gebruik van de dag.
modiste, (Fr.) v. maakster van of handelaarster in dames-

hoeden.

mo'do me'o, (Lat.) op mijn wijze, naar mijn believen.
mo'd u I, (Lat.) mo'd u I us, m. maat, maatstaf; gietvorm;

muntmaat.

modula'tie, V. j' stemovergang naar een andere toonaard.
mo'dus, (Lat.) m. wijze, manier; Gram. voorstellingswijze
van de handeling uitgedrukt door het werkwoord; n
last, lastbepaling, verplichting; ~ acq ui rendi, wijze,
waarop men iets krijgt, verkrijgingsmiddelen; operan'd i,proceden'di, werk -, handelwijze; ,..., viven'di,
voorlopige schikking zonder verband voor het vervolg,
maar die het mogelijk maakt, dat beide partijen elkander verdragen.
mo'dus omnibus In re'bus op'timue, (Lat.) maat is in alle
zaken het beste, alles met mate.
moea'ra, (Mal.) riviermonding.
moefakat, naam v. d. beraadslagingen der s o e k o e s 1.
d. Menangkabause dorpsgemeenschap.
moe'jik, (Russ.) m. boer.
22e dr.33
,
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moe'kim, V. kerspel; tot een moskee behorende onder
een Atjehse sagi of provincie.
-afdelingv
moeloed, feestdag ter verjaring V. Mohamed.

moen'tj , i, (Mal.) v. soldatenbijzit in N.-I. [district (Rus!.).

moermanniet', o. in 1930 ontdekt mineraal i. h. Chibiny-

moesson', m. heersende wind gedurende een der beide
jaargetijden in Ned. -Indië : jaargetijde, waarin de moes-

son waait.

mofet'te, v. uitdamping van koolzuur of ander verstikkend
Mof'frika, o. S Duitsland. [gas uit de grond.
Moffrikaan', m. S Mof, Duitser..
Mo'gol of Mo'gul, m. titel der voormalige Mongoolse
beheersers van Hindostan.
mohair', o. wol van de angora -geit; daarvan vervaardigd
mo'hel, (Hebr.) kerkelijk besnijder. [weefsel.
Mohica'nen, m. mv. uitgestorven Indianenstam; de laatste
der ~, de laatste van zijn geslacht, van zijn soort enz.
moiré', (Fr.) gewaterd, met gevlamd voorkomen; —, o.

soort gewaterde zijdestof.

moire'ren, gewaterd maken, gevlamd opwerken.

moje, (Turks) water.
mok' (k) a, V. geurige Arabische koffie.
mokkomokko, v. stam van de montrichardia, een boomachtige oeverplant met een zeer laag soortelijk gewicht,
gebruikt voor vlotten in Frans-Guiana.

Mo'kum, (Hebr.) o. F plaats, stad; Groot ,r, Amsterdam.
mol, m, f afk. van be'mol of verlagingsteeken:
moleculai're kracht, v. de aan moleculen eigen kracht om
elkaar aan te trekken en af te stoten.
molecu'len, v. mv. kleinste deeltjes, waarin een stof verdeeld kan worden zonder van scheikundige samenstelling
te veranderen; zij bestaan uit atomen, zie ald.
m^cleskin, (moowl'skin) (Eng.) o. (eig. mollevel) fijn, zeer

zacht katoen bombazijn.
zeeroverij, oorlog, represailles enz.; overlast.
molestatie, v. overlast door handtastelijkheden.
moleste'ren, overlast aandoen door handtastelijkheden.
moliè'res, (Fr.) v. lage of halve veterschoenen.
mol'lah, m. (in Turkije:) opperrechter van een stad of van
een geheel district, wetverklaarder.
mollus'ken, m. mv. weekdieren.
molm, m. FS geld.
mo'lo, (It.) m. dam, havendam, hoofd.
Moloch, m. afgod der Moabieten en Ammonieten, wien zij
mensen, inz. kinderen offerden.
mo'los, m. jachthond, grote Deense dog.

molest', o. schade door moedwil, speciaal: zeeschade door

molto
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mol'to, (It.) • f veel, sterk, zeer.
molton, o. zachte, dikke wollen stof.
molybdeen', o. zeer wit metaal harder dan zilver, gebruikt
voor het veredelen v. metaal.
moment', o. ogenblik, tijdpunt; beweeggrond; hoofdpunt,
hoofdomstandigheid.

momentaneel', ogenblikelijk, kortstondig.
momenteel', voor het ogenblik; een ogenblik betreffende.
moment- 'opname, moment'-photographie', V. ogenbliksbeeld, waarbij de gevoelige plaat of film slechts een

onderdeel v. e. seconde aan de Invloed v. h. licht

mo'misch, spottend.
[blootgesteld is geweest.
Mo'mus, (Gr.) god der s a t 1 r e; spotter, hekelaar.
monachis'me, o. monnikendom, monnikenwezen.
mo'nachus, (Lat.) m. monnik.
monaden, v. mv. eenheden, ondeelbare stofbestanddeel tjes; (ook:) puntdiertjes (infusiediertjes).
Mon agast', m. inwoner van Monaco.
monan'driae, v. mv. ,t planten met één meeldraad.
monarch', m. alleenheersend vorst.
monarchaal', alleenheersend; de (een) monarchie toegedaan, tot de (een) monarchie behorende.
monarchie', v. alleenheerschappij, regeringsvorm, waarbij
de opperste macht aan een erfelijk vorst is toevertrouwd.
Zij is onbeperkt, als de wetgevende, rechterlijke en uitvoerende macht in handen van den monarch verenigd
zijn; of beperkt (constitutioneel), als de monarch de
oppermacht met de volksvertegenwoordiging deelt.
[ter-.
monaste'rium, (Lat.) o. klooster, kloosterkerk.
monastiek', het monnikenleven of -wezen betreffend, kloosmon bijou'! (Fr.) (mijn juweel) schatje!
mondain', (Fr.) werelds; van de voorname grote (pret makende en uitgaande) wereld.
mondai'ne, (Fr.) V. wereldse, veel uitgaande vrouw.
monda(i)niteit', V. het gedoe der grote uitgaande wereld,
wereldsgezindheid, ijdelheid.
mon Dieu', (Fr.) mijn God! goede hemel!
Monégasquee, m. inwoner van Monaco.
money- metaal, o. legering van koper en nikkel, vooral gebruikt voor de schoepen v. turbines met hoge druk en
voor condensorbuizen.
mone'ren, herinneren, vermanen, waarschuwen.
mone'ren, mv. vormloze eiwitklompjes, wezens op de
laagste trap van het leven.
monetair', op de munt of het muntstelsel betrekking hebbende, -munt. [papier) als geld.
monetisa'tie, v. aanmunting, het in omloop brengen (van
,
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money, (mon'ni) (Eng.) geld; time is ~, tijd is geld.
mongso patjeklik, (Jay.) tijdperk van schaarste.
Monier'balk, m.
vloer, m. balk, vloer van gewapend

beton.

Moni'liaziekte, v. een door een zwam veroorzaakte ziekte,
die de bloesems V. kersen en morellen doet verdorren.
monisme, o. eenheidsleer, die 1 0 alles tot één wezen of
beginsel terugbrengt of 20 stof en geest beschouwt als
van dezelfde oorsprong.
monist', m. aanhanger van het monisme.
mon ite u r', (Fr.) m. vermaner, herinneraar; schoolhelper
in Frankrijk en België, de in weten verder gevorderde
leerling, die met het onderricht van een zeker getal
medescholieren belast is; voorwerker bij turnen of
schermen; het officiële dagblad in België en vroeger in
Frankrijk.
mon i'ti e, V. vermaning, herinnering; wenk, waarschuwing.
mo'nitor, (Lat.) m. vermaner, herinneraar, (vergevorderde)
leerling, die met het onderricht van een zeker getal

medescholieren belast is; 1 soort pantserschip voor de
kustverdediging.

mon'jet, (Mal.) m. aap; apekop (scheldwoord).
monkey, (Eng.) aap; $ som van 500 pond sterling als inzet

bij weddenschappen.

mono-, in samenst.: een, alleen, enig; -..chord', o. f

éénsnarig muziekinstrument; ,achromasie', V. enkel
kleur; ,,,cotyledoon', L éénzaadlobbfg;-voudighean
.^ craat', m. alléénheerser; ^,cratie , v. alléénheerschappij ; ,-..die', v. f éénstemmig gezang, solozang;
,-..,dra'ma, o. toneelstuk waarin slechts één persoon optreedt; agamie', (Fr.) v. enkelvoudige echt (met één
vrouw) ; ,..,genie', leer dat de mens zich V. één plaats
der aarde uit heeft ontwikkeld; ,,,gram', o. eenvoudige
tekening bij de Ouden; thans: ineengevlochten aan vangletters van een naam; ,..,graphie', v. verhandeling
over één enkel of bijzonder onderwerp; ,,,liet', m. gedenkteken uit één steenblok vervaardigd; ,—, l i n e, (mo nolain') (Eng.) v. regelzetmachine; . loog', m. alléénspraak; -maan', m. lijder aan een idée fixe (zie ald.) ;
,-.., man i e', v. soort waanzinigheid, die zich slechts aan

één enkel voorwerp houdt; vaststaand waandenkbeeld,
dat iemand geheel beheerst; ,"metailis'me, o. stelsel

met één metaal als standaardmunt; .^.metallist', m.
voorstander van het monometallisme; ,.,ha'gen, m. mv.
organismen die zich voeden uitsluitend met één soort
voedsel; ,"phyle'tisch, 2. uit één stam zich ontwikkeld
hebbende; -.. physie'ten, een secte (vooral onder Co
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Kopten In Egypte veel aanhangers tellende) die geen
onderscheid maken tussen Jezus' goddelijke en menselijke natuur; ,"plaan', m. eendekker, vliegmachine met
één zweefvlak; ,, plegie', V. verlamming van één enkel
lichaamsdeel of van één enkele spiergroep; ,....po'Iie, o.
alleenhandel, uitsluitend recht om een bedrijf of handel
In de Staat alleen te drijven; fig, het uitsluitend recht
om alléén iets te doen, te zeggen, te schrijven enz.;
,,,polise'ren, voor zich opeisen tot het drijven van de
alleenhandel; de alleenhandel of een monopolie drijven; fig. voor zich alléén opeisen; -.. rai f'- spoorweg,
m. spoorweg met slechts één rail (of spoorstaaf) ;
,sylla'be, V. éénlettergrepig woord; ,...ten'nis, o. tennisspel, waarbij men niet de bal naar een tegenstander
slaat, maar tegen een netwerk van horizontale en ver tikale elastieken draden; .- theïs'me, o. geloof aan één
God; tonie', (Fr.) V. eentonigheid, eenvormigheid;
,toon', eentonige; ,,.ty'pe, (Fr.) v. (letter)zetgietmachine, bestaande uit 2 afzonderlijke delen: 1° een
toetsenbord, waarin de letters in een papierstrook
worden uitgeslagen; 2 ° een gietmachine waarin de
letters van de papierstrook afzonderlijk worden gegoten; ook: plaatdruk, waarbij het negatief slechts
eenmaal wordt afgedrukt en daarna onbruikbaar wordt
gemaakt; ," zygo'te, ééneiig (tweeling).
monocle, (Fr.) V. kijkglas voor één oog, dat in de
ooghoek wordt vastgeknepen.
schaalromp houten of metalen
monocoqueromp, m.
romp, zonder of met weinig geraamte, waarvan de huid
het grootste gedeelte der krachten opneemt.
mon plaisir', (Fr.) mijn genoegen.
mon repos', (Fr.) mijn rust.
Mon'roe-leer, v. stelsel, dat geen Europ. mogendheid vaste
voet in Amerika mag krijgen en dat elke Europ. invloed
geweerd moet worden (afkomstig van president Monroe
en zijn boodschap in 1823).
mons, (Lat.) berg; ~ Ve'neris, Venusheuvel, onderste,
behaarde gedeelte v. d. buikwand.
Monseigneur', (Fr.) m. mijn doorluchtige heer, hoogedele
(titel van hoge geestelijken en prinsen).
monsieur', (Fr.) m. 1 mijnheer; 2 j onderwijzer a. e.
monsol', een antiseptisch middel. [Franse school.
monstrans', m. R.K. zonvormig met een topkruisje ver sierd gouden of zilveren vaatwerk met In het midden
een ronde opening, waarachter de hostie zichtbaar kan
worden tentoongesteld. [wanschapen.
monstrueus', monstreus', monsterachtig, gedrochtelijk,

monstrum
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monstrum, (Lat.) o. monster, misgeboorte, gedrocht, wanschepsel, al het onnatuurlijke en zeldzame in zijn soort;
horren'dum, afgrijselijk monster.
monstruositeit', v. monsterachtige misvorming, wanstaltigheid, gedrochtelijkheid.

monta'ge, (Fr.) V. het ineenzetten (monteren) van een
machine.
montagn ard', (Fr.) m. bergbewoner; lid der ultra-revolutionnair- gezinde Bergparij in cie Fr. nationale conventie
(1792).
monta'gnes rus'ses, (Fr.) v. mv. glijbaan, die een op- en
neergolvend verloop heeft, kunstmatige rutschbaan.
monta'nen, m. mv. bergbewoners, berglieden.
montants, mv. I, N of V vormige stijlen tussen de vleugels
V. e. vliegtuig.
Mont-Blanc', (Fr.) witte berg, hoogste top der Alpen.
mon'te, (It. en Sp.) m. berg; zeker Spaans kaartspel
met 45 kaarten; , Benito Mussolini, naam a. U. Ital.
top v. d. Mont Blanc gegeven.
montée, (Fr.) aalvisje, dat opzwemt.
monte'ren, stijgen; $ de hoogte in gaan (opstijgen) ; opwekken, bezielen; X van het nodige ter kleding voor
de dienst voorzien (soldaten) ; 4 bemannen (schip) ; van
een opgetuigd paard voorzien (een ruiter) X de delen
van een machine ineenzetten; zetten, in een Kas vatten
(edelgesteenten) ; voorbereiden voor de opvoering (een
toneelstuk) ; bijzetten (de verfkuip) ; zich , zich op,

;

winden.

monte'ring, v. X militaire dienstkleding.
monte -Jus', (Fr.) m. toestel in fabrieken om sappen, oliën
enz. te laten stijgen.
Montesso'ri-school, v. school volgens het stelsel der vrouwelijke Italiaanse opvoedkundige Dr. Montessori, waar
kinderen geleerd wordt zich i. alle vrijheid, naar-bijde
eigen aanleg te ontwikkelen i. d. richting v. elks talent.
monteur', (Fr.) m. werkman, die de delen van een machine ineenzet of monteert, machineopsteller.
Montgoifiè're, (Fr.) v. luchtballon met verwarmde lucht
(naar de uitvinders, de gebroeders Montgolfier).
monthly, (muns'ti) (Eng.) o. maandelijks verschijnend (tijd[goed uitleent.
schr i ft .
montist', m. rentenier, die zijn geld alleen op onroerend
montuur', v. zio montering; (ook :) al wat tot invulling,
opmaking, toerusting van een voorwerp dient; rijdier,
monument', o. gedenkteken, gedenkzuil.
[rijpaard.
monumentaal', op een gedenkteken gelijkende, groots
van afmetingen.

moonlighter
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moonlighter, (moen'laiter) (Eng.) m. bedrijver van agrarische misdaden tijdens de nacht (in Ierland).
moonshine, (ntoen'sjain) (Am.) gesmokkelde alcohol.
moos, (Hebr.). o. P geld.
moose, (Eng.) Canadese eland.
moquant', (be)spottend, uitlachend, voor de gek houdend.
moquerie', (Fr.) v. spot(ternij), voor den gekhouderij.
moquet'te, (Fr.) o. mokfluweel, soort grof trijp, dienende
tot meubelbekleding.
imo'ra, (It.) o. Italiaans raadspel met vingeropsteken.
2mo'ra, (Lat.) v. verwijl, vertraging, uitstel; In - zijn, in
gelyreke, achterstallig zijn (zie ook periculum).
moraal', v. zedenleer.
moraine, (Fr.) v. gletscherwal, gletscherdam (rotsblokken,
puin, enz. aan de rand van gletschers).
mo'ra l i n sa'n i ty, (Eng.) morele krankzinnigheid, op overgeërfde storing des geestes berustende wilszwakte.
moralisa'tie, V. verzedelijking, zedelijke verbetering; hei
houden van zedepreken; zedekundige les.
moralis;e'ren, zedelijk maken; zedekundige beschouwingen
houden of zedelessen geven; zedepreken houden, den
zedemeester spelen.
[zedelijke levenswandel.
moralist', m. zedeleraar; schrijver over de zeden of de
mora'liter, zedelijkerwijze.
moraliteit', v. zedelijkheid, het zedelijk goede; het zedelijk
moran'do, (It.) vertragend, verwijlend. [peil.
morat', (Fr.) V. moerbeienlikeur.
moratoir', wegens verzuim verschuldigd.
morato'ri um, o. wettelijk erkend algemeen uitstel van
schuldbetaling tegen vergoeding van een vastgestelde
Mora'vische broeders, m. mv. Hernhutters.
[rente.
morbeus', ziekelijk, door ziekte voortgebracht.
morbides'se, (Fr.) morbidez'za, (It.) V. weekheid, molligheid (van geschilderd naakt).
morbiditeit', v. ziekelijke toestand; ziektecijfer.
morbleu', (Fr.) verduiveld! drommels!
mor'bus, (Lat.) m. ziekte; — Baeedowl'l, zie ziekte van
moreele'ren, verbrokkelen. [Basedow.
mordaciteit', v. bljtvermogen; bijtende scherpte.
mordant', (Fr.) 1 bijtend, scherp, schamper; 2 o. bijtmiddel.
mor'dicus, bij kris en kras, hardnekkig.
mordoré', goudbruin, bruinrood.
mo're consue'to, of more eo'lito, (Lat.) naar gewoonte, op
de gebruikelijke wijze.
moreel', o. 1 innerlijk gevoel van zelfvertrouwen, waarbij
de discipline in volle kracht bewaard kan blijven; 2 af.
zedelijk.
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,no're majo'rum, (Lat.) naar oud of voorvaderlijk gebruik.
moren'do, (It.) f wegstervend.
mo'res, (Lat.) m. mv. zeden, gebruiken; iemand
Ieren,
hem terecht zetten, hem leren hoe het moet.
mores'ca, (Sp.) V. f Oud - Spaanse Moorse dans.

mores'ken, V. mv. zie arabesken.
more', (Hebr.) lett. leraar; ongeveer = doctor i. U.
Joodse wetenschappen; rabbijn.

mores, (Bali) symbool v. U. godenberg.
more su'o, (Lat.) op zijn eigen wijze.
morgana'tisch huwelijk, o. huwelijk met de linkerhand,
d. w. z. huwelijk van een vorstelijk persoon met iemand
van lagere geboorte, waarbij deze laatste een z.g. mor
morgengave, ontvangt, terwijl de kinderen-gan'tic,v.
alleen de naam en het vermogen van de moeder erven.
Mor'gue, (Fr.) v. (in Parijs) plaats van tentoonstelling van
onbekende lijken (thans gesloten) ; morgue, hoogmoe dige verwaandheid, laatdunkende minachting of trots.
moril'Ie, (Fr.) V. 2. soort (rimpelige) eetbare paddenstoel.
Morisco, tot het Christendom bekeerde Moor in Spanje.
moris'co, moris'que, mor'ris, voorjaarsfeest, waarbij door
karakteristiek uitgedoste personen de z.g. morrisdans
wordt uitgevoerd, die in zijn oorsprong een vruchtbaarheidsrite schijnt te zijn. Verwant hiermee zijn de
Gilles uit Binche (Henegouwen) en de Tresterer, Schemenloufer en Perchten in Oostenrijk.
moritu'ri te salu'tant, (Lat.) zij, die gaan sterven, groeten U!

morlaix', (Fr.) o. dicht, sterk huislinnen (van de stad
Morlaix in N.- Frankrijk).
Mormo'nen, in. mv. door Joël Smith gestichte godsdienst
Amerika, die vroeger de veelwijverij voorstond.-sectin
mormoran'da, mormore'vole, mormoro'so, (It.) f murmemor'ning, (Eng.) morgen, ochtend. [lend.
moroco'mium, morodo'chium, o. krankzinnigengesticht.
morositeit', V. gemelijkheid, kwade luim.
Morpheus, (Lat.) m. god van de slaap, de slaap.
morphine, v. opiumzuur (sterk vergif), pijnstillend midlel, tevens slaapmiddel.
morphinis'me, o. door herhaalde onderhuidse inspuitingen met morphine veroorzaakte zware zenuwziekte,
die tot waanzin leidt; verslaafdheid aan morphine.

morphinist', m. iemand, die aan morphine verslaafd is.
morphoge'nesis, v. het ontstaan v. organische vormen.
morphographie', V. vormbeschrijving, beschrijving der
natuurlichamen volgens hun gedaanten.

morphologie', V. & & Gram. gedaanteleer, vormleer.

mors
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mors, (Lat.) v. dood.
Mor'se- schrift, o. telegrafisch schrift, bestaande uit punten
en strepen, uitgevonden door den Amerikaan Morse.
mors ja'n ua vi'tae, (Lat.) de dood is de poort des levens.
mors om'nia ae'quat, (Lat.) de dood maakt alles gelijk.
mors opta'ta rece'dit, (Lat.) de dood wijkt terug als men
[hem wenst.
mortadel', V. Ital. metworst.
mortaliteit', V. sterfelijkheid, sterftecijfer, sterfte.
mort'gage, (Eng.) hypotheek; ~ bond, $ pandbrief.
zeer kort kanon, dat cie promortier', o. grote vijzel;
jectielen met sterk gekromde banen uitschiet ten einde
het doel van boven en achter dekkingen te treffen.
mortifiant', diep krenkend, vernederend.
mortifica'tie, v. doding, het afsterven, tuchtiging; diepe
krenking, diepe vernedering of beschaming.
mortifice'ren, doden; kastijden, het lichaam kwellen;
murw, mals maken (het vlees) ; krenken, leed doen
(bv. door een weígering, berisping, enz.).
mor'tuus, (Lat.) dood, dode.
moe, (Lat.) m. gebruik, gewoonte, zede; zie ook mores.
mosasaurus, (Lat.) m. Maashagedis, voorwereldlijke reuzenkrokodil o. a. bij Maastricht als fossiel (z. d. w.) op-

gegraven.
moscova'de, V. ruwe, ongeraffineerde suiker.
mosco'visch gebak, o. luchtig eiergebak.
moskee', v. Mohammedaanse tempel of bedehuis.
Moskoviet', ni. inwoner van Moskou; Rus.
Mosiemie'tisch, Mohammedaans.
Mos'lim, m. (mv. Moslemin), aanhanger van Mohammed,
rechtgelovige Mohammedaan.

mosqui'to, m. zie muskiet.
moe'so, (It.) f bewogen, beweeglijk.
[tekst.
motet', o. kort meerstemmig kerkgezang op Latijnse
motie, v. beweging; a. d. vergadering voorgelegd, een
wens of afkeuring bevattend, voorstel, inz. in d®
kamers v. d. volksvertegenwoordiging.
motief', o. grond, beweeggrond; overheersende door cie
uitwerking heenspelende idee, grondlijn of grondmelodie
van een kunstwerk. [bewegen.
motillteit', v, .osw(i'grlijkheid, het vermogen om zich te
moti ve'ren, met redenen omkleden, staven.
motodro'me, (Fr.) V. renbaan voor auto's en motorrijwielen,
motograaf', m. PS sleutel.
motopiaan, zweefvliegtuig met kleine hulpmotor.
motor, m. beweger; inz. drijfkracht voortbrengende

machine; —boot, ~fiets, ~wagen, boot, fiets, enz. met
eigen voortbewegingsmachine.
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motorisch, bewegend, bewegings-, beweeg -.
motto, (It.) o. zinspreuk, kernspreuk als opschrift.
mo'tu pro'prio, (Lat.) uit eigen beweging of aandrift.

mo'tus, (Lat.) m. beweging.

mouchard', (Fr.) m. stille verklikker, politie - spion.
mou'che, (Fr.) v. vlieg; moesje, schoonheidspleistertje;
~s volan'tes, mv. het zien van beweeglijke puntjes, boI[kelen.
letjes enz. voor de ogen.
mouchete'ren, met zwarte vlekken besprenkelen, spikmouille'ren, bevochtigen; week uitspreken van I en n
(zoals in sommige Franse woorden als 'montagne).
moulllet'te, (Fr.) v. geroosterd reepje brood.
moula'ge, (Fr.) v. afgietsel, gipsafdruk.
moulle'ren, in een vorm gieten, een afgietsel maken van.
moume, (Jap.) gewicht, ± 1 kg.
mousquetai're, (Fr.) m. musketier.
mousqueton', (Fr.) m. verende haak, bv. karabijnhaak.
mous'se, (Fr.) o. 1 schuim; 2 m. scheepsjongen.
mousseline, (Fr.) v. en o. dun, fijn neteldoek; ~ glas,
vensterglas met doorzichtige figuren op matte grond of
maken.
omgekeerd.[gang
mousse'ren, schuimen, opbruisen (van dranken) ; fig. opmousson', ni. zie moesson.
moustache, (Fr.) V. knevel, snor.
mouvement', o. beweging; werk (van een uurwerk) ; • f
tijdmaat; (ook :) treinenloop. [het geding brengen.
move'ren, bewegen, in beweging zetten; opwerpen, in
movies, the ,, (Eng.) bioscoop.
movieto'ne, geluidsfilm, waarbij het geluid in een smalle
band op de filmstrook zelf is gefotografeerd.
movimen'to, (It.) V. f beweging, tijdmaat.
moyens', (Fr.) o. mv. geldmiddelen, vermogen; lig. geest
-vermogns.
Mozabiet', m. lid van een v.d. Islam afgescheiden secte.
mozaïek', o. Ingelegd werk, schilderwerk van ingelegde
stukjes steen, glas enz. van verschillende kleuren.
Mozaïs'me, o. de rnozaïsche of joodse godsdienst.
mozaist', m. maker van mozaïek of ingelegd werk.
moz(z)et'ta, (It.) v. door den Paus, de kardinalen, bisschoppen en domheren gedragen kort schouderman teltje met een kap.
much ado about nothing, (muts] edoe' ebaut' nus'sing)
-

(Eng.) veel drukte om niets.

muco'sa, V. slijmvlies.
[stijl.
mu'cus, (Lat.) m. slijm, snot.
mude'jar- stijl, een Spaanse, half- Moorse, half Westerse
muez'zin, m. uitroeper der biduren van de minarets.

mufti
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muf'ti, m. Turks opperpriester en rechter.
muid, (mwie) (Fr.) m. vat van bijna 274 liter.
[geboren.
mulat', m. mulattin', v. kleurling(e) uit negers en blanken
mule-Jenny, (mjoet dzjen'ni) (Eng.) V. muildier -Jenny (zie
Jenny), zó genoemd, omdat ze uit de verbinding van
twee machines (de Jenny- en de watermachine) bestaat
en dus als 't ware een basterd, gelijk het muildier is.
mule twist, (Eng.) o. mooi gelijk katoenen garen op de
zogenaamde m u 1 e-machine gesponnen.
Mullah, m. zie mollah.
mul'ta, (Lat.) veel, velerlei; —, non mul'tum, velerlei, niet
veel; — pau'cis, veel in weinig (woorden).
multangulair', veelhoekig.
multiform', van allerlei vorm, veelvormig.

multilateraal', veelzijdig.

mui'timillionnair, m. veel malen millionnair zijnd persoon.
m u iti plaan', m. veeldekker, vliegmachine (zweefvlieger)
met meer dan twee zweefvlakken.
muiti'pie, (Fr.) multiplex, (Lat.) veelvoudig.
multiplet'te, (Fr.) v. rijwiel voor meer dan twee personen.
m u lti p l i ca'ti e, v. vermenigvuldiging; vermeerdering.
m u iti p l i ca'tor, m. vermenigvuldiger.
multiplice'ren, vermenigvuldigen.
[aantal.
multipliciteit', v. menigvuldigheid, veelvuldigheid, groot
mul'tiplum, o. veelvoud.
mui'ti sunt voca'ti, pau'ci ve'ro elec'ti, (Lat.) B velen zijn

geroepen maar weinigen uitverkoren.

mul'tum, (Lat.) veel; — In par'vo, veel in een klein bestek; , non mul'ta, veel (van één zaak), niet velerlei.
mummie, v. 1 gebalsemd en gedroogd lijk der oude
Egyptenaren; F droge of uitgedroogde vent; 2 de levenskracht i. d. uitscheidingen en uitwasemingen v. h.

menselijk lichaam.

mum mifice'ren, als een mummie indrogen.
Mundane'um, (Lat.) palais' mondial', (Fr.) wereldpaleis,
sighting van de Unie van Internationale verenigingen,
dat een intern. museum, een intern, bibliotheek en een
intern. universiteit zal bevatten.
mun'duslicht, o. licht met van magnesia gemaakte brander zodanig dat de gehele vlam een temperatuur heeft
van ± 1600°.
mun'dus vult de'cipi (er'go decipla'tur), (Lat.) de wereld
wil bedrogen worden (derhalve worde zij bedrogen).
mun'go, m. kunstwol uit lompen vervaardigd.
municipaal', de gemeente- of de stadsregering betreffend.
municipaliteit', v. gemeenteraad, gemeentebestuur; raad ,

huis; gemeentelijk grondgebied.

municipium
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munici'pium, (Lat.) o. Romeinse vrijstad.
munificen'tie, V. milddadigheid, grote mildheid in net
geven.

munitie, v. schietvoorraad, schietstoffen.

munitiedepot, o. U stapelplaats voor schietvoorraad.
mun'ster, m. kloosterkerk, domkerk.
[gelederen.
murail'Ie, (Fr.) v. muur; en ~, U in lange, dunne, gesloten
murmureren, morren, mopperen en klagen.
muscadin', (Fr.) m. saletjonker, fat, modegek; zie ook:

incroyable 2.

musculair', de spieren betreffend, van de spieren, spier-.
musculatuur', V. de spieren, spierstelsel.
musculeus', gespierd, sterk van spieren, vlezig.
mus'cus, m. sterk riekende stof afgescheiden door het
muskusdier; zie: biaam en ondatra.
muset'te, (Fr.) V. 1
tas, ransel voor onbereden orri
eieren; 2 f kleine zakpijp of schalmei; 3 f onderdeel
-

der gavotte.
museum, (Lat.) o. mv. muse'a, Muzentempel; kunst

openbaar gebouw, waarin schilderijen, beeld -kabinet;
oudheden enz. bewaard en op bepaalde-houwerkn,
uren kosteloos of tegen gering entree ter bezichtiging
gesteld worden; ,ziekte, tinpest b-ij munten, in musea
mu'sica, (Lat.) v. muziek. [bewaard.
musice'ren, f muziek maken.
music hall, (rnjoe'zik haol) (Eng.) soort variétéschouwburg.
mueicien'ne, (Fr.) v. meisje of vrouw met veel begaafdheid
voor en zeer bedreven in de muziek.
musicoloog', m. geleerde schrijver over de muziek.
mu'sicus, (Lat.) in. toonkunstenaar; muzikant.
musief' -goud, o. enz. zie muzief.
mu'sis sa'crum, (Lat.) aan de Muzen gewijd.
muskadel', u druivensoort.

Muskelkraftflugzeug, (D.) o. spierkrachtvliegtuig.

musket', o. (D vuurroer (voormalig soldatengeweer).
musketier', m. j met het musket gewapende voetsoldaat.
muskiet', m. Incl. steekmug.
mus'pel, mus'pilli, ondergang der wereld door vuur in de
Oud-Germaanse mythologie.
mustang, m. Amerik. wild (verwilderd) paard.
mus'tie, v. dochter van een blanke en een mulattin.
muta'bel, veranderlijk, onbestendig.
mutabiliteit', v. veranderlijkheid, onbestendigheid.
muta'tie, v. verandering; overplaatsing (van ambtenaar) ;
wisselen van stem;
strafreden.
muta'tis mutan'dis, (Lat.) met de nodige wijzigingen.
muta'to no'mine, (Lat.) met verandering van de naam.

mutator
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muta'tor, m. g toestel om een electrische stroom van
mutila'tie, V. verminking. [richting te doen veranderen.
mutile'r en, verminken.
mutine'r en, in opstand komen, weerspannig worden.
mutis'me, o. vrijwillige stomheid, hardnekkig zwijgen.
mutton-chops, (Eng.) mv. gerooste lamsribbetjes.
mu'tua confiden'tia, mu'tua fi'des, (Lat.) wederzijds ver,

,

trouwen.
mutualisme , o. samenleving van dieren, die ook buiten
elkaar kunnen bv. van neushoorn en ossenpikker, mier
en bladluis; vgl. symbiose.

mutualiteit', v. wederzijdsheid, wederkerigheid.
mutueel', wederzijds, over en weer.
mu'tuurn, (Lat.) o. verbruikleen.
mu'tuus consen'sus, (Lat.) m. onderling goedvinden,
wederzijdse toestemming.
[spraak te niet te doen.
mu'tuus dissen'sus, (Lat.) m. overeenkomst om een af Mu'zelman, m. rechtgelovige volgeling van Mohammed.
Muzen, V. mv. zanggodinnen; schone kunsten en weten
academie- burger.
[schappen.-mu'zeno,vi.std
muzief' -goud, o. schildersgoud, vals schelpgoud.
muzief' -werk, o. zie mozaïek.
[kwik.
muzief'- zilver, o. vals zilver, wit tin met bismuth en
muzikaal', toonkunstig; van de muziek; aanleg voor de
muziek hebbend; als muziek welklinkend.
muziekdrama, o. f de volgens de beginselen van Richard
Wagner hervormde opera.
myalgie', v. spierpijn.
mycelium, o. , zwamvlok, onderaards weefsel waaruit
de zwammen zich ontwikkelen.
mycetologie', mycologie', v. leer, kennis der paddenstoelen
of zwammen. [ zwammen.
mycoloog', in. kenner, onderzoeker der paddenstoelen en
mycorrhi'ze, zwamwortel; dunne boomwortel, die omspannen wordt door zwamdraden, welke er vervolgens
indringen.

myeli'tis, v. ruggemergontsteking.
[baronets.
Mylady, (mai'leeidi) (Eng.) titel der vrouwen van lords en
mylord, (mailod') titel van de hoge Eng. adel.
myographie', v. spierbeschrijving.
myologie', V. spierenkennis.
myoop', bijziend, kortzichtig.

myopathie', v. spierpijn.
myopie', V. kortzichtigheid, bijziendheid.

myoso'tis, o. , vergeet-mij - nietje.
My'ra, bisschop van
d. i. St. Nicolaas.
myria'de, v. tienduizendtal; ontelbare menigte.
,-i,

myriagram
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N. B.

myriagram, o. 10,000 gram of 10 kilo.

my'rialiter, m. 10.000 liter of 100 hectoliter.
my'riameter, m. 10,000 meter of 10 kilometer.
myr'rhe, V. bitter, welriekend, geneeskrachtig gomhars van
een Oosters struikgewas.
mystagogie', v. voorbereiding tot, Inwijding in geheime
inleiding I. d. christelijke geloofsleer.
-nise,
mystè'regordiJn, o. zwaar soort overgordijn.
mysterie, o. geheimenis, verborgenheid; geheimleer; w
middeleeuws kerkelijk toneelstuk.

mysteridus', geheimzinnig, raadselachtig.
mysticis'me, o. geloof in een verborgen gemeenschap
tussen God en mens; neiging tot het wondergeloof
of de geheime wetenschap; stelsel van geheimzinnige
schriftuurverklaring.
mystiek', 1 betrekking hebbend. op de mystiek; geheimzinnig, verborgen, duister; 2 v. leer der verborgen boven
kracht, geheimzinnige vereniging van de-naturlijke
ziel met de Godheid; wetenschap door ingeving.
mystificateur', (Fr.) m. handige bedotter of beetnemer der

lichtgelovigen.

[ingeklede fopperij.
V. beetnemerij der lichtgelovigen, handig
mystificeren, handig bedotten of foppen.
mystisch', zie mystiek 1.
my'the, V. volksoverlevering, sage.
mythisch, fabelachtig.
mythologie', V. fabelleer.
mytholo'gisch, fabelkundig, de fabelleer betreffend.

mystifica'tie,

N
N. A. C. A. = National Advisors Committee for Aeronautics,
nationaal adviesbureau in luchtvaartzaken.
N. A. F. V. = Ned. Amateur Fotografen Ver.
N. A. K. = Nederl. Algem. Keuringsdienst.

N. A. N. A. = North American Newspaper Alliance, (Eng.)
Vereniging v. N. Amerikaanse Nieuwsbladen.
N. A. 0. = Nederl. Artisten Organisatie.
N. A. P. = Normaal Amsterdams Peil.
N. A. P. A. = Nationale Anti Poliep Actie, tegen de dictatuur v. h. kapitalisme, die uitgaat v. grootbedrijf, bank,
warenhuis, coöperatie enz.
N. A. S. = Nationaal Arbeids Secretariaat.
N. A. V. = Nederl. Alpen Ver.
N. B. = no'ta bene, (Lat.) let wel; (ook:) noorderbreedte.

N. B. A. S.
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N. B. A. S. = Nederlandsche Bond van Abstinent Studerenden.
N. B. B. S. = Ned. Bureau voor Buitenlandse Studenten
-betrking.
N.B.B.V. = Nederl. Bond tot Bescherming v. Voetgangers.
N. B. C. = 1 Nederl. Boeren Comité; 2 National Broadcasting Company, Amerikaanse Omroepmaatschappij.
N. B. G. = Nederl. Bijbelgenootschap.
N. C. = nos'tro con'to, (It.) $ op onze rekening.
N. C. A. = Nederl. Christel. Arbeiderspartij.
N. C. B. = Nederl. Cricketbond.

N. C. B. V. = Ned. Centraal Bureau voor Volksdansen.
N. C. G. O. V. = Nationale Christen Geheel Onthouders
[Ver.
N. C. O. V. = Ned. Christel. Officieren Ver.
N. C. R. V. = Nederl. Christel. Radio Ver.
N. C. S. V. = Nederl. Christel. Studenten Ver.
N. D. O. = Nederi. Draadl. Omroep.
N. E. F. E. G. O. = Ned. Federatie voor het Goederen
-verk.
N. E. F. R. O... Nederl. Fascistische Radio Omroep.
N. E. K. = Nederl. Exlibris Kring.
N. E. N. A. S. U. = Nederl. Nation. Socialist. Uitgeverij.
N. E. P. = Nieuwe Economische Politiek (Sowjet- Rusland).
N. E. V. A. S. = Nederi. Ver. voor Auto Snelwegen.
n. f. = ni fal'Ior, (Lat.) indien ik mij niet vergis.
N. H. M. = Nederl. Handelmaatschappij.
N. H. R. V. = Nederl. Hervormde Radio-Ver.
N. 1. A. M. = Nederl. Indische Aardolieemaatschapplj.
N. 1. A. S. = Ned. Ind. Artsenschool.
N. I. B. = 1 Nation. Indische Beweging. 2 Nieuwe Indische Beweging. [satie.
N. 1. C. P. O. = Nederl. Indische Christelijke Pers OrganiN. 1. G. M. = Ned. Ind. Gas Maatschappij.
N. 1. L. = Nederl. Indisch Leger.
N. I. L. O. = Ned. Instituut voor Licham. Ontwikkeling.
N. I. O. G. = Ned. Ind. Onderwijzers Genootschap.
N. 1. P. A. = Nederl. Indisch. Pers Agentschap.
N. 1. R. = Nationaal Instituut voor Radio Omroep, de
Vlaamse Omroep te België.
N. 1. R. A. = National Industrial Recovery Act. (Am.)
Wet betreffende maatregelen tot herstel v. d. nationale
industrie; embleem: de blauwe adelaar.

N. 1. R. O. M. = Nederl. Ind. Radio Omroep Maatschappij.
N. 1. S. U. — Nederi. Ind. Suiker Unie.
N. 1. V. = Ned. Instituut voor Volksdans en Volksmuziek.
N. 1. V. A. = Nederl. Instituut voor Architecten.
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N. S. D. F. B.

N. I. V. A. M. = Nederl. Informatie Bureau voor Auto- en
Motorbezitters.
N. 1. V. A. S. = Ned. Ind. Ver. v. d. Afzet v. suiker.
N. 1. V. B. = Nederl. Ind. Vrijzinnigen Bond.
N. J. H. C.. = Nederl. Jeugd Herberg Centrale.
N. J. K. = Ned. Journalisten Kring.
N. J. S. = Nationale Jeugd Storm.
N. J. V. — Nederl. Jongelings Verbond; 2 Nationaal Jongeren Verbond.
N. K. B. = Nederi. Korfbalbond.
N. L. I. = Ned. Luchtvaart Instituut.
N. L. S. _- Nationale Luchtvaart School.
N. L. T. B. = Nederl. Lawn Tennisbond.
N. M. O. F. = Nooit Meer Oorlog Federatie.
N. M. P.
Ned. Maatsch. tot bevordering der Pharmacie.
N. M. P. gasdoos, bevat geneesmiddelen enz. voor eerste
-hulpvernig
aan slachtoffers v. e. gasaanval.
N. N. = no'men nes'cio, (Lat.) ik weet de naam niet;
(ook:) note'tur no'men, (Lat.) men vuile de naam in.
N. N. G. P. M. = Noord Nieuw Guinea Petroleum Mij.
N. N. S. F. = Nederl. Nation. Social. Studentenfederatie.
No. = numero, nummer.
N. O. G. = Nederl. Onderwijzers Genootschap.
N. O. R. A. G. = Norddeutsche Rundfunk Actien Gesellschaft, Noordduitse Radio Omroepmpij., Naaml. Ven nootschap. [Lager Onderwijs.
N. O. R. O. L. O. = Nederl. Ouderraad bij het Openb.
N. O. S. = Ned. Opera Ensemble.
N. O. T. = Nederi. Overzee Trustmaatschappij. De maat
aan welke gedurende de wereldoorlog (1914--schapij
18) de controle op de Ned. Overzeese handel was
N. O. V. = Nederl. Omroep Ver. [opgedragen.
N. P. B. _ Nederl. Protestanten Bond.
N. P. F. — Nederl. Pluimvee Federatie.
Nederl. Padvinders Vereeniging.
N. P. V.
N. R. K. M. = Ned. Rooms-Kathol. Middenstandsbond.
N. R. V. = Nederl. Reis Vereeniging.
N. S. ; 1 naschrift; 2 nieuwe stijl; 3 Notre Seigneur'
(Fr.) Onze Heer (Jezus) ; 4 Nasjonal Samling, de fascistische partij in Noorwegen; 5 Nederl. Spoorwegen.
N. S. B.= 1 Nederl. Schaak Bond; 2 Nationaal Socialistische
Beweging.
N. S. B. O. = Nation. Social. Bedrijfscellen Organisatie.
N. S. D. A. P. = Nation. Soz. Deutsche Arb. Partei.
N. S. D. F. B. = Nat. Sozial. Deutsche Frontkämpfer
Bund = de voormalige Stahlhelm, z. a.

N. S. F.
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N. S. F. = Nederl. Seintoestellen Fabriek.
N. S. K. O. V. = Nat. Sozial. Kriegs Opfer Verein.
N. S. N. A. P. = Nation. Social. Ned. Arbeiders Partij.
N. S. P. = Nation. Socialistische Partij.
N. S. P. C. C. = National Society for Prevention of Cruelty to Children, (nes'jonel soosai'ete [oar prieven'sjen
o[ kroe'elte toe tsjildren) (Eng.) Nation. Ver. tot bestrijding van kindermishandeling.
N. S. V. = Nederl. Syndicalistisch Vakverbond.
N. S. W. B. = Ned. Studenten Wintersport Bond.
N. T. = No'vum Testamen'tum, (Lat.) Nieuw Testament.
N. T. B. = Nederl. Trekkers Bond.
N. T. K. C. _ Ned. Toeristen Kampeer Club.
Nto. = netto, zuiver.
N. T. U. = Nederl. Theater Unie.
N. T. V. = Nederl. Technocratisch Verbond, beoogt de
bestudering v. d. sociaal- en technisch-economische
N. U. B. = Nederl. Uitgevers Bond. [vraagstukken.
N. U. K. = Nederlanda Unuiga Komitato, Ver. v. rode
esperantisten, z. d. w.
N. V. A. T. O. = Naaml. Venn. Algem. Transport Ondern.
N. V. C. J. C. ^ Nation. Vrijzinnig Chr. Jongeren Comité.
N. V. V. = Nederl. Verbond van Vakvereenigingen.
N. V. V. R. = Nederl. Vereniging voor Radiotelegrafie.
N. Y. K. lijn = Nippon Vusen Kaisha lijn, stoomvaartlijn
v. Rotterdam en Antwerpen op China en Japan.
N. Z. B. = Nederl. Zwem Bond.
nabob, m. (weleer:) stadhouder, bevelvoerder in OostIndia; (ook:) zeer rijk man [rood.
nacaraat', Fr. nacarat', in 't oranjegeel vallende, helder na'cre, (Fr.) o. paarlemoer; nacré', paarlemoerachtig, van
paarlemoer. [over het z e n i t h, zie aid.
nadir, (Ar.) o. voetpunt, laagste punt aan de hemel tegen nae'vus, (Lat.) m. (mv. naevl), moedervlek.
na'ga, (Hindostani) v. zeer vergiftige slangensoort, als
n , agai'ka, (Russ.) soort knoet. [godheid vereerd.
naga'na, v. de parasiet der t s e t s e-z i e k t e.
naïef', ongekunsteld, argeloos. kinderlijk onschuldig.
naïveteit', v. natuurlijke ongekunsteldheid, kinderlijke onschuld, argeloosheid.
na' ja, v. brilslang.[
najade, v. water- of riviernimf, bronnimf.
[verrichten.
na'kal, (Mal.) ondeugend, stout.
namaz', o. gebed der Turken, dat zij 5 maal daags moeten
namptise'ren, zie nantiseren.
Z.-Amerik. struisvogel.
nandoe of rhe'a, m.
nang'ka, (Mal.) m. 2. boom met grote gele vrucht met
dikke schil; , blan'da, zuurzak.
22e dr.34
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nankinet', o. op n a n k i n g gelijkende, maar fijnere stof.
nan'king, o. Chin. geelachtige katoenen stof, genoemd naar
de stad Nanking.
(dansen -pas, V. pas voor z.g. staatlozen, bekrachtigt de
identiteit v. d. bezitter, die niet zonder reden uit het
land gezet kan worden, waar hij bij voortduring verblijft, hij staat formeel onder bescherming v. d. Volken nan'soek, (Hind.) o. soort fijn katoenen weefsel. [bond.
nantise're n, betalen, storten, opleggen. [aardolie.
naph'tha, v. vloeibare witte, brandbare en sterk riekende
naphthali'ne, V. in steenkolenteer voorkomende koolwaterstof; uit n a p h t h a bereid middel tegen mot enz.
napo'leon (d'or), m. goudmunt = 20 francs.
Napoleoni'de, m. nakomeling van Napoleon of van zijn
Napoleontisch, (als) van Napoleon. [broeders.
napolitai'ne, (Fr.) V. in Rheims vervaardigde wollen stof
voor mantels en omslagdoeken; soort verfrissende
drank uit mandarijntjes en sinaasappelen; chocolade tabletje.
nap'pa, o. soort namaakglacé voor handschoenen.
Naras = Nationale radicale partij in Polen (ultra,

conservatief.

Narcis'sus, (Lat.) m. beeldschoon jongeling, die verliefd
werd op zijn eigen spiegelbeeld; de goden verander deli hem in een narcis.
narcis'me, o. zelfingenomenheid.
narcose, narcosis, (Gr.) v. kunstmatig verwekte bedwel
-mingstoead,
verdoving.
narco'ticum, (rnv. narco'tica), naroo'tïsch middel, o. slaapwekkend, bedwelmend of verdovend middel.
nardus, (Lat.) v. ,. Oosterse welriekende plant; daaruit
bereide balsem.

nar gileh', (Perzisch) V. Turkse tabakspijp, waarbij de
rook door middel van een slang door het water gaat.
Narkomindel, (Russ.) zetel v. h. Ministerie v. Buitens.
,

Zaken te Moskou.

Narkomtjazprom, (Rus.) volkscommissariaat voor de
zware industrie.

Narodna Obrana, (Serv.) v. nationale hoede, bescherming,
naam v. e. nationalistische vereniging.
nar'thex, (Lat.) voorhal, plaats voor de catechumenen 1.
d. oud -Christel. kerken.
nar'wal, (Deensch) narhval, m. soort rob met een lange als

een lans vooruitstekende tand.
nasaal', de neus betreffend, door de neus gesproken
(letter) ; , ' geluid, o. neusgeluid; nasale letter, v. met
neusklank uitgesproken letter.

nasciturus
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nasoitu'rus, (Lat.) m. zullende geboren worden: het kind
in de moederschoot, het nog ongeboren kind.
nasolo'gisch, neuskundig.

nas'(s)i, (Mal,) v. gekookte rijst; — go'reng, in kokosolie

gebakken rijst met fijn gesneden vlees, uien,
Spaanse peper en fijngesneden eierstruif; ti m, rijst
gekookt in bouillon in gesloten bus, Ind. ziekenkost.
nataal', de geboorte betreffend of daartoe behorend, genataliteit', v geboortecijfer.
[boorte-.
nata'tie, v. het zwemmen.
na'tie, v. volk, de inwoners van een land, in zoverre zij
oorsprong en taal gemeen hebben en historisch één zijn.
natief', aangeboren; geboortig.
na'tiepaard, o. naam te Antwerpen voor een soort zwaar
Brabants paard, trekdier der slepers, die voor de ver
naties werken.
-schilend
nationaal', wat een n a t 1 e eigen is, daartoe behoort,
eigenlands, vaderlands, lands-.
nationaiise'ren, in een natie als lid opnemen; n a t i on a a 1 maken, tot een bezit der ganse natie of van liet
gehele volk maken.
nationaiis'me, o. streven om het eigen volk boven alles te
stellen of om de bevolking in verschillende landen, maar
van dezelfde stam in één land te verenigen.
nationalist', m. iemand, die de vooruitgang van het eigen
land boven alles stelt in de politiek en een zekere afkeer
heeft van vreemden.
nationalistisch, vóór alles vaderlands; het eigen land
boven alles stellend, [volksbestaan; volk.
nationaliteit', v. volkseigenaardigheid, volkskarakter;
natives, (neei'tivs), (Eng.) m,. mv. 1 inboorlingen, inlanders ; 2 (in Noord-Amerika:) politieke partij, die voorrechten boven de genaturaliseerde burgers verlangt .
nativiteit', v. geboorte-uur; het lot, dat naar het aloude
bijgeloof den mens volgens de stand der sterren bij
zijn geboorte reeds te wachten staat en hem voorspeld
worden kan (zie horoscoop).
Nato'lië, o. Klein -Azië.
[de soda.
na'trium, o. soort zilverwit metaal, metallische basis van
na'tron, o. vuurvast mineraal loogzout, bijtende soda.
Natten, de nationalistische partij in Z. Afrika.
Nattier'biauw, o. eigenaardige blauwe kleur, zo genoemd
naar den Fransen portretschilder Nattier (1685-1766).
natu'ra, (Lat.) v. natuur; in
, in de natuurlijke toestand, naakt; $ in goederen of waren; ,' ar'tis magis'tra, (Lat.) de natuur is de leermeesteres der kunst;
— duce, erra're num'quam po'teris, met de natuur tot
in de pan

naturalia
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men nooit dwalen;In operatio'nibus
su'is non fa'cit sai'tum, in haar werken doet de natuur

leidsvrouw, kan

geen sprong. [niet schandelijk.

natura'lia non aunt tur'pia, (Lat.) natuurlijke dingen zijn
V. mv. natuurvoortbrengselen, zeldzaamheden
der natuur.
naturalise'reen, zie nationaliseren; (ook :) aan een vreemde
luchtstreek gewennen (planten) ; in een taal opnemen
(vreemde woorden). [verplichting.
natura'lis obliga'tio, (Lat.) v. rg natuurlijke verbintenis of
naturalis'me, o. 1 natuurgodsdienst, die alles toeschrijft
aan de natuur als eerste beginsel, in tegenstelling met
de geopenbaarde godsdienst'; 2 (in kunst en litteratuur :) richting, die zich een uiterst getrouwe nabootsing
V. d. werkelijkheid ten doel stelt.
naturalist', m. alles uit de natuur verklarend verwerper
v. d. openbaring; natuurmens, niet kunstmatig gevormd
mens; voorstander v. d. nabootsing van de natuurlijke
werkelijkheid in kunst en literatuur.
naturalis'tisch, volgens de kunstleer der naturalisten,
streng vasthoudend aan het beginsel van de nabootsing
V. d. werkelijkheid.
natural selection, (naet'sjoerel slelelh'sjen) (Eng.) natuur
volgens de leer van Darwin.
-keuz
natu'ram expel'las fur'ca, ta'men us'que recur'ret, (Lat.)
de natuur gaat boven de leer.
naturel', (Fr.) o. en m. 1 natuurlijke aanleg; Inboorling;
r herstellingsteken; 2 v. pruik.
n'atuur'reservaat, o. terrein, waar men oud- of merkwaar
uit het natuurrijk zoveel mogelijk in stand-dighen

naturaliën,

houdt.

nauma'chie, V. scheepsstrijd, inz. spiegelgevecht.
nauscoop', m. scheepsverrekijker.
nau'sea, (Lat.) v. zeeziekte; misselijkheid.
nauset s', walglijk.
nausiati'ne, v. een middel tegen de zeeziekte.
nautiek', V. scheepswezen, scheepvaartkunst.
nautilet'te, V. traptoestel (waterfiets) op twee drijvers.
nau'tilus, m. 1 schipper; 2 soort koppotig weekdier.
nautisch, het zeewezen betreffend.
navaat', wat het zeewezen of de scheepvaart betreft.
navalis'me, o. stelsel van oppermacht ter zee. [vertoont.
navalora'ma, o. soort van diorama, dat een zeestuk
naviga'bel, bevaarbaar.
naviga're neces'se est, vi'vere non est neces'se, (Lat.)
scheepvaart is nodig, leven is niet nodig.
naviga'tie, v. scheepvaart; (ook :) stuurmanskunst; acte

navigator
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van r--, V. Eng. scheepvaartwet, in 1651 onder Cromwell
uitgevaardigd, in 1850 opgeheven en waarbij aan do

vreemde handel verschillende beperkende bepalingen
werden opgelegd; lineaal, instrument ter vaststelling
v. d. plaats v. vliegtuigen 1. d. lucht ten opzichte v. d.
luchthaven.
navigator, (Lat.) m. zeeman, schipper, varensgezel.
navrant', (Fr.) intreurig, hartverscheurend.
navy, (neei'vi) (Eng.) v. vloot, zeemacht.
Etas.
Nazaree'ër, Nazare'ner, m. man van Nazareth, Jezus ChrisNa'zi's, in. mv. afkorting voor Nationaal Sozialisten, een
politieke partij in Duitsland.
Naziree'ër, m. Israëliet, die de gelofte heeft afgelegd zictb
tijdelijk of levenslang te onthouden van geestrijke dranken en zich andere onthoudingen op te leggen.
Nean'derthal, (D.) o. dal met grot bij Mettmann (Dusseldorf), waar in 1856 de eerste fossiele resten van voorhistorische mensen werden gevonden, wier schedelbouw afwijkt van die der huidige mensen.
nearc'tische subregio, diergeographisch gebied, omvattend N. Amerika tot Mexico.
nebuleus', nevelig, mistig, wazig; lig. duister, verward.
ne ce'das ma'lis, (Lat.) wijk niet voor het ongeluk.
nécessai're, (Fr.) 1 aj. nodig, noodzakelijk; 2 v. reiskistje, reistas met toiletbenodigdheden; werkdoos met
het nodige gereedschap.
neces'sitas ante ratio'nem est of neces'sitas non ha'bet
le'gem, (Lat.) nood breekt wet. [noodzakelijk maken.
necessite'ren, noodzaken, in de noodzakelijkheid brengen,
necessiteit', V. noodzakelijkheid. [Rusland.
Necorus, Nederl. Comité tot steun der Christenen in
nee plus ultra, (Lat.) (lett.: niet verder) het hoogste dat
te bereiken is, het bereikbaar beste. [ ledene.
necrologie', v. korte levensgeschiedenis van een over
necroloog', m.. levensbeschrijver van een pas gestorvene.
necromantie', v. kunst om met behulp van de opgeroepen
geesten van afgestorvenen de toekomst te voorspellen.
necrophilie', v. dodenliefde.
necropolis, (Gr.) V. aoaenstad, begraafplaats.
necro'se, necro'sis, V. beenderversterf.
nec'tar, (Gr.) m. godendrank; bijzonder lekkere drank.
nec'ton, o. organismen, die zich vrij bewegen in de zee en
in zoet water vgl. benthos en plankton.
Nederland-Express', m. speciale trein, van Den Haag via
Utrecht, Arnhem, Nijmegen, Keulen, Bazel, Chiasso naar
Genua en omgekeerd, voor de passagiers van de Mij_
Nederland die te Genua aan of van boord gaan.

uée
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née, (Fr.) geboren, van haarzelve genoemd (van een getrouwde dame).
Weerlan'dious, m. 1 student in de Nederlandse letteren;

2 leraar in het Nederlands.
ene ex'eat reg'noy (Lat.) lett.: dat men het rijk niet ver[telijk.
late, verbod v. het verlaten v. h. land

ne'fas, (Lat.) o. onrecht; per —, onrechmatig, wederrechne fron'ti cre'de, (Lat.) verlaat u niet op de schijn.
negari, een Menangbakause dorpsgemeenschap, bestuurd
door de hoofden der soekoes in die gemeenschap
woonachtig.
nega'tie, v. ontkenning, loochening; tegenstelling.
negatief' en ne'gatief, i aj. ontkennend; van tegengestelde aard; tegengesteld zijnde aan het p o s i t i e f uitgedrukte; kleiner dan nul; g van de soort (van electriciteit) door wrijving van bars voortgebracht; 2 o. omgekeerd beeld op glas of celluloid, waarvan de photo's
afgedrukt worden.
nega'tur, (Lat.) het wordt ontkend, geloochend.
+nege'ren, ontkennen, loochenen; doen alsof men iemand
niet kent, opzettelijk niet willen zien; geen notitie
nemen van, doen alsof iets niet bestaat.
Negeni Blanda, (Mal.) v. Nederland.
negerij', v. zie negorij.
negligé', (Fr.) o. huiskledij, ochtendkleed; en , in huistoilet; en profond' , zo goed als ongekleed.
negligent', voor niets zorgend, achteloos, nalatig, slordig.
negligen'tie, v. nalatigheid; onachtzaamheid, slordigheid.
negligeren, geen zorg besteden aan, verwaarlozen, ver onachtzamen, niet laten meetellen, buiten beschouwing
laten.
negorij', v. kleine plaats of dorp in onbezochte streken,
vooral in Ned. Indië; gat van een plaats.
negotia'bel, verhandelbaar, in geld omzetbaar.
negotiant', m.. groothandelaar, koopman.
negotia'tie, v. handelsbedrijf; verhandeling van handelspapier of van nog niet vervallen wissels; (in staatszaken:)
onderhandeling; afsluiting van een lening.
negotie, v. handel, koopmanschap; kleine koopmansgoederen.
negotië'reen, onderhandelen; tot stand brengen, bewerken;
verhandelen, verkopen.
negotio'rum do'minus, (Lat.) m. n degene wiens zaal
wordt waargenomen; (ook:) de man wien het aangaat.
negotio'rum ges'tio, (Lat.) v. n zaakwaarneming.
negotio'rum ges'tor, (Lat.) m. n die eens anders zaal
(zaken) waarneemt.
,
,

negrito

535

neophanglas

negri'to, (Sp.) m. kleine negerachtige inboorling van
Australië en Polynesië, Austraalneger.
Negroï'deras, o. diluviaal mensenras, waarvan men in
de buurt van Mentone een tweetal skeletten heeft gevonden, die in hun algemene kenmerken met negers

overeenkomen.

negrophaag', m. negervreter: voorstander van de neger

[negerslaven wenst.-slavernij.
negrophi'Ius, m. negervriend, hij, die de vrijheid der
ne'gus, m. 1 titel v. d. ex- keizer v. Abessinié; negusti,
koning der koningen; 2 gekruide wijn, drank bestaande

uit wijn, water, suiker, citroen en notemuskaat (in
Engeland).
Neh'rung, (D.) v. smalle landtong vóór een haf.
ne Jupiter qui'dem omnibus pia'cet, (Lat.) zelfs Jupiter
maakt het niet allen naar de zin.
nek, (Z.A.) m. bergrug.
Nemesis, (Gr.) v. godin der wrekende gerechtigheid; de
wraak, straf die een daad na zich sleept.
ne'mlne contradicen'te, (Lat.) terwijl niemand er zijn stem
tegen verhief, met algemene stemmen.
ne'mo, (Lat.) niemand; — an'te mor'tem bea'tus, (Lat.)
niemand is gelukkig vóór zijn dood;morta'lium
om'nibus ho'ris sa'pit, (Lat.) geen sterveling is ten allen
[tijde wijs.
nemoro'sen, V. mv. bosplanten.
n'en dépiai'se à X, (Fr.) al vindt X het niet goed.
Nénet'te, (Fr.) V. gelukspoppetje.
ne'nia, v. treurzang.
ne'o, (Gr.) voorvoegsel, dat „nieuw" beteekent.
neodym', o. element uit de groep der zeldzame aarden,
bezit de eigenschap uitsluitend gele lichtstralen terug te
houden; zie: neophanlamp.
neoli'thisch, van het latere steentijdperk, toen stenen
wapens en gereedschappen de overhand hadden.
neoiogis'me, (Fr.) o. nieuw gevormd of in nieuwe zin
[de taal of haar betekenis.
gebezigd woord.
neoloog', m. invoerder, voorstander van nieuwigheden in
neomaithusianis'me, o. leer of practijk om het aantal kinderen te beperken door het gebruik van voorbehoedmiddelen tegen de zwangerschap.
neomist', m. pas gewijde priester.
ne'on, o. een in zeer geringe hoeveelheid In de lucht
voorkomend gas (0,001 %). [uitstraalt.
ne'oniamp, v. soort electrische lamp, die goudkleurig licht
neopaedie', v. opvoeding der jeugd.
neophan'gias, o. nieuw soort glas, dat het onderscheidingsvermogen voor kleuren bij normale ogen vergroot.
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neophan'lamp, v. lamp, waarbij 1. h. glas neodymoxyde is
toegevoegd, zodat het gele licht v. h. spectrum gedeeltelijk is geabsorbeerd, en rode, blauwe en violette kleuren zieh krachtiger voordoen, dan bij een gewone lamp,
waardoor een zachter licht verkregen wordt.

neophiet', m. nieuweling; nieuwbekeerde; pasgedoopte;
ook: neophyt.
fneophobie', v. zucht om het nieuwe te haten.
neo-Plato'nicus, m. wijsgeer, die in zijn stelsel de Platonise ideeënleer met het Oosterse mysticisme verbond
(in de 3de eeuw).
t eoo- romantisme, o. nieuwere romantiek.
nepenthes, V. & bekerplant.
nephalis'me, o. geheel-onthouding van alcohol.
nephraigie', v. nier- of lendenpijn.
nephriet', o. niersteen; bittersteen; groen- of witachtige,
harde en taaie delfstof, jade.
nephri'tis, (Gr.) v. nierontsteking.?
[wandelende nier.
nephr.opto'sis, V. benedenwaartse verplaatsing der nier,
nepotis'me, o. begunstiging en bevoordeling van bloed
vriendjes door hooggeplaatste personen,-verwant
met achterstelling van derden.
nepper, 8 minderwaardig schilderij.
neptunist', in. aanhanger van het neptunis'me, d. 1. de
mening, dat de aarde haar tegenwoordige gedaante door
de werking van het water heeft verkregen (vgl. vul
-kanist).
Neptu'n us, (Lat.) m. 1 god der zee; 2 op één na de verst
v. d. zon verwijderde onder de thans bekende planeten.
ne quid ni'mis, (Lat.) niets te veel, alles met mate.
ner' tarried', (Hebr.) gedachtenislichtje, dat gedurende het
,

,

gehele rouwjaar brandend wordt gehouden.

Nereus, (Lat.) m. ondergod der zee, vader van 50 dochters, de Nereïden, v. mv. zeenimfen; ook: zeer kleine
lichtende zeeduizendpoten; naam v. e. Amsterdamse

studentenroeivereniging.

Nernst'lamp, v. soort electrische gloeilamp.
Ne'ro, m. wrede dwingeland (naar den Rom. keizer Nero).
ne'ro antico, (It.) o. soort zwart marmer in de Romeinse

bouwvallen gevonden.
nervatuur', v. j, bladnervenbouw of schikking.
nerveus', zenuwachtig; de zenuwen betreffende.
nervositeit', v. zenuwzwakte, zenuwachtigheid.
ner'vus, (Lat.) in. zenuw; — proban'di, (hoofd)bewijsgrond;
— re'rum, de ziel van alle zaken, het geld.
ine'scio, (Lat.) ik weet (het) niet; — vos, ik ken u niet.
^e'scis quid ves'per (se'rus) ve'hat, (Lat.) gij weet niet,
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wat de late avond zal brengen; de toekomst ligt In 't
[duister.
nesologie', v. eilandenleer.
Nes'suskleed, o. door Nessus aan Hercules' gemalin geschonken vergiftig hemd, waarin de held onder hevige
pijnen omkomt; geschenk dat hevige pijn of smart veroorzaakt, waaraan men zich niet kan onttrekken.
Nes'tor, m. wijs. eerwaardig grijsaard in de Homerische
gedichten; oudste en meest ervarene onder zijn gelijken.
Nestoriaan', m. aanhanger van de in 428 verkondigde leer
van den patriarch van Konstantinopel, dat de goddelijke
en de menselijke persoonlijkheid van Christus van
elkaar gescheiden waren.
Nestorianis'me, o. leer der Nestorlanen.
ne su'tor su'pra (of ui'tra) crepi'dam, (Lat.) schoenmaker,
houd u bij uw leest.
netsuke, (netski') (Jap.) v. kunstig bewerkte, doorboorde
ivoren, houten of metalen gordelknoop boven a. h. zijden
koord, dat dient om tabakszakje en medicijndoosje v. d.
Japanner a. d. lijfgordel te bevestigen op zodanige wijze,
dat het door de gordel geschoven koord door de netsuke
opgehouden wordt. [mag worden afgetrokken.
net'to, $ zuiver, na aftrek van al wat v. d. opbrengst
ne'um, V. f notenreeks in het oude notenschrift op éém
lettergreep gezongen aan 't eind van een zin.
neuralgie', V. zenuwpijn.
neurasthe'nicus, m. lijder aan n e u r a s t h e n i e.
neurasthenie', v. met ziekelijke overgevoeligheid gepaard
gaande zenuwzwakte.
neuritis, v. ontsteking der zenuwen.
neuropathie', e. zenuwzwakte, - ziekte.
neuropathisch, zenuwzwak, zenuwziek.
neuro- pathologie', V. leer der zenuwziekten.
neu'rophysica, V. leer v. d. physische wetten die zich op
het zenuwstelsel doen gelden. [zenuwziekte.
neuro'se, neuro'sis, V. ziekelijke stoornis tengevolge vaa
neu'ter, (Lat.) eig.: geen van beiden, onzijdig.
neutraal', onzijdig, zich niet scharend aan de zijde van
een der strijdende partijen; de neutralen, de bij een
oorlog onzijdig blijvende volken.
neutralisatie, v. onzijdigmaking, veronzijdiging.
neutralise'ren, onzijdig maken; de (uit)werking van iets
[opheffen, te niet doen.
neutraliteit', V. onzijdigheid.
neutri'us ge'neris, (Lat.) v. h. onzijdig geslacht.
neu'tr on, o. niet electr. geladen deeltje v. d. atoomkern.
neutrum, (Lat.) o. onzijdig geslacht (der naamwoorden);
onzijdig woord.
neva'do, (Sp.) m. sneeuwberg In Zuid-Amerika.
,
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ne varie'tur, (Lat.) (men drage zorg) dat niets veranderd
worde (aan de handtekening).
neveu', (Fr.) m. neef, broeders- of zusterszoon.
nevro'se, v. zie neuro'se.
New Deal, zie: Deal.
newejesjang, (Hebr.) oudeliedengesticht.
New-Foundlander, (njoe faund'laender) (Eng.) m. grote
langharige hond van New-Foundland.
New'gate, (Eng.) grote strafgevangenis te Londen.
New-Thought, (Eng.) = nieuwe gedachte, een godsdienstige beweging, welker aanhangers, op gelijksoortige
wijze als de Christian Scientisten en Coué, trachten
psychische genezingen tot stand te brengen.
ne'xus, (Lat.) m. samenhang, verband; r& rechtbank.
nla'bel, ontkenbaar, loochent& ar.
[achtigheid.
niaiserie', (Fr.) v. onnozelheid, domme streek; beuzel Ni'belungenlied, (D.) o. Oudduits heldendicht.
ni'boeng, (Mal.) , hoge gladde vederpalm.
nicotia'na, v. tabak, de tabaksplant.
nicotine, V. in tabak aanwezige eigenaardige vergiftige
nidologie', v. kennis v. d. vogelnesten. [stof.
niëllé', o. zie niëllo.
niëlle'ren, in metaal graveren en de groeven met zwartsel
(mengsel van zilver. koper, lood, borax en zwavel) vullen.
niëllo, (It.) v. door n 1 é 11 e r e n verkregen metaal Nier'steiner, m. bekende soort Rijnwijn. [decoratie.
nie'se, (Hebr.) V. en o. P dame, meid, liefje.
ni fal'lor, (Lat.) als Ik mij niet vergis.
nig'ger-song, (Eng.) Amerikaans negerliedje.
Nigri'tiër, m. Soedanneger.
[geesten.
nigromantie', V. zwarte kunst, toverij door oproeping van
ni'gro notan'da iapil'Io (n.l. di'es), (Lat.) (een dag) om
met een zwarte steen te tekenen.
nihil, nil, (Lat.) niets; ," est in intellec'tu, quod non
pri'us fu'erit in sen'su, (Lat.) niets is er in onze geest
(verstand), wat niet eerst in één onzer zinnen was
(dus: wat niet door één onzer zintuigen tot ons
is gekomen) ; ,,, (fit) si'ne cau'sa, niets (geschiedt)
zonder oorzaak; ,,, huma'ni a me aiië'num pu'to,
niets menselijks acht ik mij vreemd; ,,, ob'stat, er
staat niets in de weg, verlof van den kerkelijken censor tot openbaarmaking; — pro'bat, etc. zie qui nimf.urn etc.
nihilis'me, o. uiterst revolutionnaire beweging in het tsaristische Rusland, die al het bestaande nihil of niets vond
en het dus wilde vernietigen om een nieuwe maatschappij
te stichten.
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nihilist', m. 1 nietsgelovende of geen enkele zedeleer erkennende; ontkenner van het werkelijk bestaan; aanhanger van het n i h ii i s m e, Russisch anarchist; 2
niet bij bond of vereniging aangesloten student.
nik'kel, o. grauwachtig, zilverwit, sterk bindend metaal,
het Duitse Kupfernickel.
n i k'ker, m. duivel; (in N.- Duitsland ook:) beul.
nil, (Lat.) niets; ~ admira'ri, (Lat.) niets bewonderen,,
zich over niets verwonderen; — desperan'dum, (Lat.
wanhoop nooit; , me'd i u m eat, (Lat.) er ia geen mid
delweg; , no'vum (nil no'vi) sub so'le, (Lat.) niets
nieuws onder de zon; — volen'tibus ar'duum, (Lat.)
niets (is) de willenden zwaar of moeilijk.
nimbus, (Lat.) m. 1 stralenkrans om het hoofd van heiligen; glans, luister, die een grote of beroemde persoon—
lijkheid omgeeft; 2 regenwolk.
nimf, v. half- of onder-godin (in de fabelleer) ; (ook:>
lichtzinnig, veil meisje.
ni'mium no'cet, (Lat.) te veel schaadt.
n'impor'te, (Fr.) het doet er niet toe.
Nimrod, m. geweldig jager (naar den nakomeling vas
Cham ; Genesis 10 vers 8 en 9) ; jager.
ni' "no biën, (Sp.) rijke leegloper (in Z. Amerika).
nin'sing, nin'si- wortel, m. beroemde geneeskrachtige wortel (in China en Japan).
nio'bium, o. zeldzaam metaal, moeilijk aantastbaar door
ni'pah, (Mal.) m. & moeras -palm. [zuren.
Nip'pon = Japan.
Nippon Hoso Kyokai, Japanse Radio Omroep.
niquete'ren, de neertrekkende spieren v. e. paardenstaart
,

doorsnijden, zodat deze boogvormig gedragen wordt.

Nirom, Ned. Ind. Radio Omroep Maatschappij.
Nirwa'na, (Skr.) o. uitwaaling; in het Boeddhisme: zalig
zelf vergeten waarbij aan ouderdom en dood een einde is
gemaakt door verzinking der individualiteit in
de oneindigheid van den oppergeest.
ni'sam, (Turks) m. soldaat v. h. staande leger.
nitraat', o. salpeterzuur zout.
ni'tras argen'ti, o. zilvernitraat.
[voor 4/5 bestaat.
nitrificatie, V. salpetervorming.
nitroge'nium, o. stikstofgas, waaruit onze dampkringslucht
nitrogiyceri'ne, V. uit g l y c e r i n e met zwavel en salpeterzuur samengestelde zeer ontplofbare vloeistof, uitvinding v. d. Zweedsen scheikundige Alfred Nobel

zie Nobelprijs.

nitrophosphaat', o. meststof bestaande uit een mengsel van
[chilisalpeter en superphosphaat.
ni'trum, o. salpeter.

nitschewo
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nitschewo', (Russ.) niets, het is niets.
niveau', (Fr.) o. waterpas; waterspiegel; hoogte waarop
een vocht staat; nivelleer - werking; peil (v. kennis enz.).
nivelleren, waterpas maken, gelijk maken2; met liet
waterpas afmeten, waterpassen.

nivo'se, (Fr.) v. sneeuwmaand in de Fr.-republ. kalender
(21 Dec.-19 Jan.).
Nixe, (D.) vi. en V. boosaardige watergeest.
Ni'zam, (Hindustani) m. titel van den vorst in 't zuidelijk
gedeelte van Voor - Indië, in Golconda (de Nizam van
Hayderabad). [een blanke, „snaar ".
njaai, n ja'hi, v. (Mal.) inlandse huishoudster, bijzit van
n jan ja, (Russ.) v. kinderjuffrouw.
Nei-Sri, (Mal.) beschermgodin v. d. landbouw, vrouw v.
Vishnoe (z. d. w.).
njo, (Mal.) v. 1 jongeheer; jongetje (als aanspreking) ; 2
sinjo d. i. halfbloed.
njo'njja, v. (Mal.) mevrouw; dame; — besar', mevrouw;
vrouw v. d. G. G., van een' directeur, administrateur enz.
Nobel'pprijs, m. prijs (200.000 Zweedse kronen) uit de rente
der nalatenschap v. d. in 1896 overleden Zweedsen
scheikundige Alfred Nobel. Jaarlijks kent de Zweedse
Academie v. Wetenschappen vijf Nobelprijzen toe voor
geneeskunde, scheikunde, natuurkunde, letterkunde en
voor bevordering v. d. vrede.
no'biies, (Lat.) no'biii, (It.) m. mv. adellijken.
nobiliteit', v. edelheid; adel, ridderschap.
nobiiity,(noowbil'litte) (Eng.) v. de hoge adel in Engeland.
noblesse, (Fr.) V. adeldom; adelstand; ridderschap;
obii'ge, adel (goede of grote naam, grote talenten)
verplicht, d. i. legt verplichtingen op.
nobody, (noow'bodde) ( Eng.) niemand, onbekende grootheid; iemand van geringe afkomst; nul van een vent.
noctambuia'tie, V. noctambulisme, o. het slaap- of nacht noctam'buius, m. slaapwandelaar. [wandelen.
nocturia'bi um, o. nachtwijzer, werktuig tot meting van
de hoogte der poolster. [koordicht.
noctur'ne, (Fr.) v. nachtserenade, droefgeestig lied of

no cure no pay, (no kjoer' no peel) (Eng.) geen betaling,

als het beoogde doel niet bereikt wordt.
noe'deis, [van: Nudeln (D.)] V. mv. soort deegreepjes uit
meel en eieren bereid, die op vermicelli gelijken.
Noël', (Fr.) m. 1 Kerstfeest; 2 j kerstlied; 3 kerst-

geschenk.
nolens volens, (Lat.) willens of onwillens, goed- of
kwaadschiks. [mij-niet.
no'11 me tangere, (Lat.) raak mij niet aan; kruidje -roer-
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nom, (Fr.) m. naam; — de guerre, bijnaam; — de plume,
aangenomen (schrijvers)naam.
no'ma, V. waterkanker.
nomaden, m. mv. herdersvolken, rondzwervende volken.
noma'disch, rondtrekkend (rond)zwervend, zonder vast
nomadise'ren, zwervend rondtrekken. [verblijf.
no man's land', (Eng.) niemandsland, het door geen der
beide partijen bezette terrein tussen de beiderzijdse
voorste loopgraven in de wereldoorlog 19l4—'18.
nomenclatuur', v. naamlijst; wetenschappelijke regels gevolgd bij het geven van benamingen.
eet omen, (Lat.) de naam Is een
no'men, (Lat.) naam;
voorteken; ,.., et omen, (Lat.) de naam en de aanduiding ervan tegelijk (bv. een bakker, die Bakker heet);
ne'scio, (Lat.) de naam weet ik niet.
no me se'ques sin ra'zon, no me envai'nes sin honor', (Sp.)
trek mij niet zonder reden, steek mij niet op zonder
eer (opschrift van Toledoklingen).
nominaal', de naam betreffend; naar de naam; in naam
maar niet in werkelijkheid; nomina'le waarde, v. opgegeven waarde van effecten of geld, zoals die bij de
uitgifte is bepaald.
nominalisten, m. mv. aanhangers van het geloof, dat de
algemene begrippen slechts woorden of namen zijn.
no'mina aunt odio'sa, (Lat.) namen zijn hatelijk, d. 1. men
moet geen namen noemen (in het vertrouwelijk gesprek
over misstanden enz.).
nomina'tie, V. benoeming; benoemingsrecht; lijst van voor

een benoeming voorgedragen personen.
nominatief, 1 aj. naamsgewijs gerangschikt; 2 (Lat. nominati'vus) m. eerste naamval.
nomina'tim, (Lat.) bij name.
nominator, m. benoemer; noemer van een breuk.
nomine'ren, benoemen.
no'mine su'o, (Lat.) op eigen naam, in zijn eigen naam.
nomogr'am', o. rekenplaat.
nomologie', v. wetsstijl.

non, (Ind.) v. meisje.
non, (Lat. en Fr.) niet.
[wisseL
non-accepta'tie, V. niet - aanneming, weigering van eea
actief',
werkelijke
dienst
(zijnd).
nonniet in
nonactiviteit', v. toestand van een officier of ambtenaar,
die niet in werkelijke dienst is en verminderd traktenon avers u', (Fr.) niet geschied.
[ment heeft.
non bis in i'dem, (Lat.) niet tweemaal voor of In dezelfde
zaak.
[held..
nonchalance, v. nalatigheid; achteloosheid, onverschillig-
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nonchalant', nalatig; achteloos, onverschillig; slordig.
niet vechtend militair; bv. hospinon- combattant', m.
taalsoldaat, treinsokiaat enz.
non-compari'tie, v. n niet -verschijning.
non com'pos men'tis, (Lat.) niet wel bij het hoofd.
nonconformist', (Eng.) m. zie dissenters.
non con'stat, (Lat.) dat blijkt niet.

noncoöpera'tion, (Eng.) niet-samenwerking, lijdelijk verzet; systeem v. politiek verzet der nationalistische partij
in Eng. Indië.
non co'quis, sod convi'vis, (Lat.) niet voor de koks (= do
vaklui) maar voor de genodigden (de niet - deskundigen).
non de'cet, (Lat.) dat is niet gepast of voegzaam.
non-ens, (Lat.) o. niet bestaand iets, onbestaanbaar iets;
2 S mispunt, knul.
non eet, (Lat.) het bestaat niet.
niet - uitvoerbaarheid.
non-executabiliteit', v.
non ex'pedit, (Lat.) het is niet dienstig.
non-interven'tie, v. het onzijdig blijven, het niet tussenbeide komen in geschillen of oorlogen.
won li'cet om'nibus adi're Corin'thum, (Lat.) het is niet
iedereen gegeven naar Corinthe te gaan.
won li'quet, (Lat.) dat is niet duidelijk, niet klaar (en dus

kan er geen uitspraak gedaan worden).

won m u l'ta, sod m u l'tu m, (Lat.) niet velerlei, maar veel
van één ding.
won no'bis Do'minel (Lat.) niet ons, o Heer!
non o'let, (Lat.) (geld) stinkt niet.
non om'ne li'citum hones'tum, (Lat.) al wat geoorloofd is,
[alles doen.
is daarom nog niet mooi.
non om'nia pos'sumus om'nes, (Lat.) wij kunnen niet allen
(Lat.)
ik
zal
niet
geheel
sterven.
non om'nis mo'riar,
non panei l'le, (Fr.) zonder vergelijking, weergaloos; Ook:
V. zeer

kleine drukletter.

non pla'cet, (Lat.) uitdrukking, waarmede men op kerkelijke vergaderingen te kennen geeft, dat men niet instemt met een voorstel; tegen!
non plus ultra, (Lat.) zie nec plus ultra.
non pos'sumus, (Lat.) wij kunnen niet; wij kunnen die
eis onmogelijk inwilligen of aan dat verzoek onmogelijk toegeven.
non scho'lae, eed vi'tae di'sclmus (of discen'dum est),
(Lat.) men leert niet voor de school, maar voor het
non'sens, m. onzin. [leven.
non se'quitur, (Lat.) daaruit volgt niet.
non si'bl vi'vere, sod et a'liie profi'cere, niet alleen voor
zichzelf leven, maar ook anderen ten zegen zijn,
non tali auxi'lio, (Lat.) niet met of door zulke hulp.
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non tan'to, (It.) j niet te veel.
non trop'po, (It.) f niet te zeer.
[onbruik.
non-u'sus, (Lat.) m. niet - gebruikmaking van een recht;
nonvaleur', (Fr.) m. iets van onwaarde, oninvorderbare
schuld, oninbare post; persoon, die geen nuttig werk
verricht, niet meetelt, niets waard is; presentkaasje.
no'na, slaapziekte.
none, 1 daggebed der Ode ure, d.w.z. van 3 uur des
namiddags; 2 j Ode toontrap; ook: toonsafstand tusse de grondtoon en de Ode toontrap.
no'n i us, m. graadverdeler, mathematisch werktuig om gra-

den (of lengten) tot in zeer kleine onderdelen te kun
aflezen of meten; zo genoemd naar de Portug.-ne
uitvinder Nunez.
non'na, (Mal.) vrouwelijke halfbloed, kleurlinge; (ook:)
juffrouw, jong meisje, (oudste) dochter (in het inlands taalgebruik).
nonooi', f figuur v. 9 gelijkwaardige noten samen in
duur gelijk aan 8 van dezelfde waarde.
non'tonnen, (Ind.) toekijken (bij feesten of publieke ver
buiten staan kijken (bij concerten). -makelijhdn),
non'tonner, (Ind.) toekijker, gratis luisteraar.
nooitje, (Z.A.) o. jong meisje.
noon, (noen) (Eng.) middag. [nille gekweekt wordt.
nopal', V. (Sp.) . Amerikaanse cactus, waarop de cochenop'pes, f1 neen; niets.
nor'dische ras, het ,,, is blond met lange schedel, zie
alpine en mediterrane ras.
Norfolk, (Eng.) o. jas in buisvorm met een band die door
lussen gaat, plooipak, [baggermolen.
no'ria, v. ketting zonder eind, waaraan emmers als bij een
noriet', no'rit, o. zwart koolstofpoeder uit turf gemaakt
dat ontkleurend en absorberend werkt, wordt bij maag
aangewend.
-andoeig
norimo'no, v. Japanse draagstoel.
norm, nor'ma, v. maatstaf, regel, richtsnoer, voorschrift.
normaal', naar de regel, regelmatig, evenwichtig, gewoon; niet —, ook: niet wel bij bet hoofd; F boven zijn
theewater; normale werkdag, m. wettelijk vastgestelde
dagelijkse werktijd; normale spoorwijdte, V. gewone
wijdte van de spoorweg (1,435 m).
normaalschool, V. minder uitgebreide enkel het oog op
de lagere akte hebbende opleidingsschool voor onder wijzers(essen).
normaiise'ren, regelmatig maken, regelen naar een bepaald
model; verbeteringswerken uitvoeren aan een rivier,
ten einde haar loop regelmatiger te maken.
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normaliteit', v. regelmatige gewone gesteldheid.
norma'liter, (Lat.) volgens de norm of de regel.
normatief', een norm scheppend; n rechtscheppend, bin[dend.
Nor'nen, V. mv. schikgodinnen.
Nor'tonpomp, V. welpomp, met diep in de grond gedreven
op elkaar geschroefde ijzeren buizen.
no'sce te ip'sum, (Lat.) ken u zelf.
duikvlucht.
nose-dive, (nooz-daiv) (Eng.)
kap met neusspleet, ringnose-slot-cowling, (Eng.)
vormige motorkoelkap, met spleet a. d. voorzijde.
nos jun'git am ici'tia, (Lat.) ons verenigt de vriendschap.
nos jungunt rosae, (Lat.) ons verenigen de rozen (vereniging tot het bevorderen der rozenteelt).
nosodo'chium, o. ziekenhuis, hospitaal.
nosogonie', v. leer van het ontstaan der ziekten.
nosographie', v. ziektebeschrijving.
nosoko'mium, o. zie nosodochium.
nosoko'mos, ziekenverpleging.
nosologie', v. leer der ziekten.
nosophobie', V. ziektevrees.
[komend.
nostalgie', (Fr.) v. heimwee.
nostalgisch, het heimwee betreffend of daaruit voort nostomanie', V. heimwee.
Nostrada'mus, m. toekomstvoorspeller, zo genoemd naar
den Fr. dokter de Nostredame, bekend door zijn voor
-spelingva15.
nota, (Lat.) v. teken, noot, verklarende aantekening;
rekening; — van iets nemen, op iets letten, het niet
vergeten, er later om denken en rekening mee houden.
nota'bel, merkwaardig; aanzienlijk, voornaam.
notabelen, m. mv. or notabilitei'ten, V. mv. aanzienlijkste,
voornaamste burgers van een plaats.
no'ta bene (N. B.), (Lat.) let wel! let goed op.
notariaat', o. het ambt van notaris.
notarieel', het notarisschap betreffend; door een notaris
[het in noten opschrijven.
opgemaakt.
notatie, v. het aantekenen; schrijf-, voorstellingswijze;
opboeken,
boeken; aanmerken.
aantekenen;
note'ren,
[aanzegging.
no'tie, V. begrip, denkbeeld, voorstelling.
notifica'tie, v. bekendmaking; kennisneming, betekening,
notifice'ren, ter kennis brengen, kennis geven van, betekenen; kond doen, melden; kennis nemen van.
noti'tie, v. op-, aantekening; geenvan iets nemen, zich
van iets niets aantrekken, iets laten passeren zonder
zich ermee te bemoeien, het zijn opmerking niet waar [dig keuren.
Aotoir', notoor', zie notorisch.
notoriëteit', notoriteit', v. bekendheid; akte van ,-', akte
,
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van bekendheid door den kantonrechter afgegeven

(wanneer een geboorteakte ontbreekt).

noto'risch, openbaar, algemeen bekend.
notoriteit', v. openbaarheid, algemene bekendheid, wereld

-kundighe.
no'totype, muziekschrijfmachine.
not out, (Eng.) sp. niet uit, niet „af ".
Notre-Da'me, (Fr.) V. Onze-Lieve - Vrouw; de ^,, grote aan
0. L. Vr. gewijde kathedrale kerk te Parijs.
nottur'no, (It.) o. zie nocturne.
no'tulen, v. mv. aantekeningen; min of meer beknopt

schriftelijk verslag van net in een vergadering besprokene en door de verschillende sprekers gezegde met
vermelding van de genomen besluiten enz.
nouba, (Arab.) m. muzikant.
nouil'tes, (Fr.) V. mv. 1 cm dikke macaronipijpjes.
nourri' dans te sérait' (J'en connais' les détours'), (Fr).
opgevoed in net serail (ken ik er alle sluipwegen) ;
ergens door en door mede bekend (zijnd).
[ artikelen.
nous verrons', (Fr.) wij zullen zien.
nouveautés', (Fr.) v. mv. nieuwigheden, nieuwe modenouvel'le, (Fr.) v. nieuws.
no'va, (Lat.) v. ster, die plotseling zichtbaar wordt o. e.
plaats a. d. hemel, waar tevoren geen ster zichtbaar was,
no'va, (Lat.) o. mu. (van novum), noviteiten, V. mv. nieuwigheden. i gronden.
nova'le tienden, o. mv. tienden van nieuw ontgonnen
novantiek', o. nieuw meubel, sieraad enz. waaraan men
het voorkomen heeft gegeven van antiek.
novateur', m. vinder, invoerder van nieuwigheden.

novatie, V. schuldvernieuwing.
novelle, V. 1 nieuwigheid; 2 nieuwe verordening of wet
ter aanvulling en wijziging van een andere. wijzigingswet ; 3 klein romantisch verhaal.
noveliet'te, V.kort toonstuk.
novellist', m. schrijver van n o v e 11 e n.
nove'ne, v. R.I. negendaagse gebedoefening.
nove'ren, vernieuwen, schuldvernieuwing aangaan.
[proefleerling.
Novial, o. internationale hulptaal.
novi'ce, m. en V. R.K. nieuweling (inz. in kloosters) ;
noviciaat', o. R.K. proefjaar, proeftijd (voor kloosterlin[gen) ; nieuwelingschap.
noviet', m. zie novi'tius.
novitia'da, (Sp.) V. stierengevecht, waarbij nog jonge
dieren gebruikt worden.
novio, (Sp.) m. verloofde.
noviteit', v. nieuw(ig)heid, het nieuwe, iets nieuws.
novi'tius, (Lat.) m. groen, baar (vooral onder de studenten).
22e dr.35,
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novum, (Lat.) o. iets nieuws, nieuw feit, nieuwe bewering, omstandigheid, die tot vernieuwde behandeling van
een rechtszaak aanleiding geeft.
no'vus homo, (Lat.) m. een nieuw man, d. 1. iemand dim
pas in opkomst is of naam begint te maken.
noya'de, (Fr.) V. terdoodbrenging door opzettelijk verdrinken, zoals tijdens de Franse revolutie in 1794.
Nozema, V. Nederl. Omroep Zender Maatschappij (Naaml.
nu an'ce, v. schakering, tint(je).
[Vennootschap).
nuance'ren, schakeren.
nubiliteit', v. huwbaarheid. manbaarheid.
nu'clet s, (Lat.) m. 1 (cel)kern; 2 kern van een komeet.
nuditeit', V. naaktheid; naakte figuur.
nu'dum praecep'tum, (Lat.) bevel voor de leus, dat men
oogluikend laat overtreden.
nui'la di'es si'ne li'nea, (Lat.) geen dag zonder eerf regel
schrift, geen dag ga ongebruikt voorbij.
nulla ratio'ne, (Lat.) op generlei wijze.
nulla re'gula si'ne exceptio'ne, (Lat.) geen regel zonder
nuilifica'tie, v. vernietiging, opheffing. [uitzondering.
nuilifice'ren, te niet doen, opheffen, voor nul en nietig
verklaren; geringschatten. [mindere.
nul'li secun'dus, (Lat.) voor niemand onderdoend, niemand§
nulliteit', V. nietigheid, ongeldigheid; onbeduidende persoonlijkheid, nul van een vent.
nul'lo, o. soort kaartspel, whist zonder troefkaart, waarbij
om het spel te winnen, alle slagen verloren moeten zijn.
numerair', naar 't getal; ,..,, o. het bare, in omloop zijnde
geld; ~e waarde, V. omloopswaarde (waarvoor een munt
overal verhandeld wordt).
numere'ren, met cijfers tekenen, nommeren; tellen.
Nu'meri, (Lat.) o. naam van Mozes' vierde boek, dat de
volkstelling dir Israëlieten bevat.
numeriek', door getallen uit te drukken of in getallen uitgedrukt; in aantal; ~e waarde, V. getalwaarde, waarde,
zoals die door de cijfers uitgedrukt is.
numerote'ren, nummers geven, van nummers voorzien,
numeroteur', (Fr.) m. nummertoestel.
[benommeren.
numerus clau'sus, m. regeling volgens welke v. e. bepaald ras of kerkgenootschap slechts een vastgesteld
aantal studerenden a. e. hogeschool worden toegelaten.
numisma'ticus, in. munt- of penningkundige.
numismatiek', v. munt- of penningkunde.
n u m m u l i et', m. versteend weekdier met platte spiraalvormige schelp, veel op een verweerde munt gelijkend.
nuns aut nun'quam, (Lat.) nu of nooit.
nunc eet biben'dum, (Lat.) nu dient er gedronken te worden.
,
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nuncia'tle, v. aanzegging, aankondiging; aanklacht.
nunciatuur', V. 1 ambt van pauselijk gezant; 2 gezantschapspaleis van den nuntius.
n un'ci us, (Lat.) n un'ti us, m,. gezant van den Paus.
nuptiaal', wat de bruiloftsdag, het huwelijk betreft, hu
[bescheiden.-welijks.
nur die Lum'pe sind beschei'den, (D.) slechts lummels zijn
Nur-Flugel-Flugzeug, (D.) o. vliegtoestel, waarin zowel
een deel der passagiersplaatsen, als de motoren 1. d.
draagvlakken zijn aangebracht; z.g. vliegende vleugel_
nur'se, (Eng.) v. kindermeisje, b o n n e; ziekenverpleeg-

nur'sery (Eng.) v. kinderkamer.
[ster, min.
nuta'tie, v. draaiing naar de zon (van bloemen) ; periodieke
schommeling der aardas om de hemelpool als gevolg van
[de aantrekkingskracht der maan.
nutri'tie, v. voeding.
[wordt.
nutr*itief', voedend; voedzaam.
flux vo'mica, v. braaknoot, waaruit de strychnine bereid
nyctalopie', V. 't zien bij nacht en blindheid bij dag.
nymph, v. zie nimf.
nymphomanie', v. ziekelijke, ontembare vrouwelijke paar
[ziekte).-drift.
nystag'm us, m. oogbolstuipen, oogsidderen (mijnwerkers-

0

(voor Ierse namen; zoon van, bv. O'Connel, O'Meara).
[Gods.
o. a. = onder anderen.
O. A. D. G. = om'nia ad De'i gio'rlam, (Lat.) alles ter ere
O. A. V. = Opbouw en Algemene Verbroedering.
Ob. = ob'iit, hij (zij) is overleden.
o. C.
onde commune, z.a.
O. E. S. A. = Or'do Eremita'rum Sanc'ti Augusti'ni, (Lat.)
orde der Eremieten of Kluizenaars v.d. H. Augustinus.
O. F. M. = Or'do fra'trum mino'rum, (Lat.) Franciscaner [Christus.
orde.
O. G. G. = Orde v. d. Getrouwe Getuigen v. d. komenden
0. 1. = Oost-Indië.
O. 1. C. = Oostindische Compagnie.
O. K., (o keef') (Eng.), in orde, accoord.
o. I. = op last.
o. 1. v. = onder leiding van.
O. L. V. E. H. = Onderlinge Levensverzekering van Eigen
O. M. - Openbaar Ministerie (zie ministerie). [Hulp.
o. m. = onder meer, onder anderen.
O. N. S. = Oberste Nationale Sportbehbrde fgr die deutsche Kraftfahrt, (D.) Opperste Raad v. Toezicht v. liet
Duitse automobielwezen.
O'
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O. P. of O. Pr. = Or'do predicato'rum, (Lat.) orde der
predikheren of Dominicanen.
Op. = opus, werk (van schrijver, toondichter enz.)
O. P. N. = o'ra pro no'bis, (Lat.) bid voor ons.
O. R. G. = Onafhankelijke Religieuze Gemeenschap , .

O. R. 1. M. = Organisation Révolutionn'aire Intérieeure Ma[cédonienne.
O. S. = oude stijl.
O. S. P. = Onafhankelijke Socialistische Partij, gevormd
door (April 1932) uit de S.D.A.P. getredenen.
O. S. V. 1. A. = Opleidingsschool voor Indische Bestuurs[ambtenaren.
0. T. = Oude Testament.
O. V. = Oude Verbond.
O. V. J. T. = Orde van Jonge Tempelieren.
% = per cent, ten honderd.
O. W. = oorlogwinst.
O. Y. = Osake Yhtio (Fins), Naamloze Vennootschap.
oa'se, V. lagere, van water voorziene en min of meer
vruchtbare plek te midden v. d. woestijn; fig. fris,
lafenis of verkwikking gevend gedeelte te midden van
o'bat, (Mal.) v. geneesmiddel.
[wat dor en eentonig is.
obduce'ren, lijken openen en bezichtigen.
gerechtelijke
lijkschouwing.
obd uo'ti e, v.
obdura'tie, v. verharding, verstoktheid.
obedientie, v. gehoorzaamheid; dienstondergeschiktheid,
vooral in kloosters; (ook:) kloosterlijke geleibrief voor
reizende ordesgeestelijken.

obedië'ren, gehoorzamen.
obelisk', m. spitszuil, gedenknaald.
obelus, m. t teken bij drukkers.
Ober, O'berkellner, (D.) m. eerste k e 11 n e r.
O'berkirchener zandsteen, m. geelwitte zandsteen uit de
nabij Oberkirchen (in Duitsland) gelegen Bückeberg.
Oberon, m. elfenkoning.
obe'sitas, (Lat.) obesiteit', V. zwaarlijvigheid.
o'b i, v. brede gekleurde gordel der Japanse vrouwen
met strik op de rug.
ob'iit, (Lat.) (hij of zij) is gestorven, overleden.
ob'iter dic'tum, (Lat.) in 't voorbijgaan gezegde uitspraak,
,

terloops gemaakte opmerking. [schouwing, doel.

object', o. voorwerp (van studie), zaak of persoon der beobjecte'ren, objicië'ren, tegenwerpingen maken.

objectie, V. tegenwerping, bedenking.
objectief', 1 aj. voorwerpelijk, buiten zich zelf waargenomen; zakelijk, onbevangen. onbevooroordeeld; 2 o.
voorwerpglas, het naar 't voorwerp gerichte glas in een
kijker, microscoop, fotografietoestel enz.

obJectief'gias, o. zie 2 objectief.

objectieve ik 549 oblong
objective ik, het ,,,, het bewustzijn dat waarneemt door
middel der 5 zintuigen, in tegenst. met het subjectieve ik.
objectivation' des ty'pes, (Fr.) het in trance of hypnose
zeer zuiver nabootsen (spelen) v. bepaalde personen
of typen.
objectiveren, iets als een gegeven object voorstellen;
naar buiten voeren en verwezenlijken, wat eerst enkel
als voorstelling of gedachte in ons woonde.
objectiviteit', V. voorwerpelijkheid; het buiten het ik des
waarnemers geplaatst zijn or plaats hebben, gesteldheid
v. e. zaak buiten ons ik; onvooringenomenheid, onbevangenheid.
o'bia, (Eng. Ind.) gedroogde rundermest, als brandstof.
oblaat', v. ouwel (voor brieven) ; gewijde hostie.
oblaat', m.. 1 lid v. e. godsdienstige stichting, dat geen
gelofte maar enkel een o b 1 a t 1 e heeft afgelegd; jonge
voor het religieuze leven bestemde knaap die in een
klooster wordt opgevoed; 2 rg degene tot wien een aanbod gericht is, de aangezochte.
obla'tie, V. offergave (van eigen persoon of goed) ; R.K. het
opdragen van het brood en de wijn bij het H. Misoffer.
oblie', v. soort opgerolde dunne warel, prauwel.
obl'igaat', 1 aj. zie obligato; 2 o. f hoofdstem in een veel stemmig muziekstuk; tussensolo voor een bepaald in
strument met begeleiding van andere Instrumenten.
obiiga'tie, V. 1 verplichting, verbintenis; 2 schuldbekentenis ; schuldbrief van de staat of van een naamloze
vennootschap, waarvan een vastgestelde rente getrokken
wordt.
obiiga'tio, (Lat.) v. verbintenis, zie ook naturaiis.
obiiga'to, (It.) f verplicht d. i. niet kunnende wegge[bintenisscheppend.
laten worden.
obligatoir', 'obiigato'rlsch, verplicntend, verbindend; ver obiigeant', anderen aan zich verplichtend, dienstvaardig,
bereid om iemand ter wille te zijn.
obiige'ren, aan zich verplichten, dienst bewijzen; dwingen, noodzaken.
o'bligo, (It.) o. $ verplichting, verbintenis, welke de ene
koopman aan den anderen heeft door voorschot of wisselgiro.
obliquiteit', V. scheefheid, scheve richting; slinksheid.
oblitera'tie, v. uitwissing, uitdelging, doorhaling, doorstrijking (van letters).

oblitere'ren, uitwissen, uitdelgen (letters), doorhalen, door[strijken.
oblong', (Fr.) langwerpig rechthoekig.
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oblon'gum, (Lat.) o. langwerpig vierkant, rechthoek.
o'boe = hobo; , ' d'amore, hobo die een terts lager reikt
dan de gewone hobo; , ' da cac'cia, jacht -hobo, vijf
tonen lager dan de gewone hobo, ook Engelse hoorn
or alt-hobo genoemd.
o'bolus, (Gr.) obool', m. Oud-Gr. pasmunt, penning.
obor, (Mal.) lange bamboe, waarin petroleum brandt.
obovaal', omgekeerd eivormig.
obrep'tie, v. verwerving door list of slinkse misleiding.
obsceen', obscoen', oneerbaar, ontuchtig, schuin, gemeen.
obsceniteit', v. oneerbare voorstelling, ontuchtigheid, onzedelijkheid van voorstelling; men, mv. schuine, platte
plaatjes of praatjes, invuile aardigheden.
obscurant', m. duisterling, domper.
obscurantis'me, o. verduisteringszucht, streven om door
alle mogelijke middelen de voortgang v. d. verlichting te stuiten en het volk in onwetendheid te houden.
obscuriteit', v. donkerheid, duisterheid; onverstaanbaarheld; onbekendheid, onberoemdheid; vergeten verborgenhe i d .
obscuur', donker, duister; onbekend, onberoemd; onaanzienlijk (van plaatsen).
obsede'ren, met beden bestormen; voortdurend lastig
vallen; voortdurend vervolgen (van een gedachte), niet
loslaten, niet met rust laten. [ stig.
obsequieus', onderdanig hoffelijk, kruiperig, overgedienobse'quium, (Lat.) o. R.K. gehoorzaamheid van den kloosterling jegens de overheid; — ami'cos, ve'ritas odium
pa'rit, toegeeflijkheid baart vrienden, de waarheid wekt

haat.

observa'bel, waarneembaar, waar te nemen; opmerkenswaardig, merkwaardig; naleefbaar (van regel).
Observan'ten, m. mv. zij die de regel v. d. orde streng
opvolgen, Franciskanen van de oude strenge ordesregel.
observan'tie, v. inachtneming of naleving (van de regel);

kloosterregel.

observa'tie, V. waarneming, bespieding; inachtneming,
naleving (van een regel) ; ~s, mv. op-, aanmerkingen
van minder aangename aard.
observa'tor, m. waarnemer, persoon belast met het doen
van (sterrenkundige) waarnemingen.
observatorium, o. waarnemingsstation ter bespieding van
natuurverschijnselen door middel van Instrumenten;
inz. sterrenwacht.
observe'ren, waarnemen; gadeslaan, bespieden; inachtnemen, naleven (van regels enz.).
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obsessie, v. kwellende redachte. die men zich niet uit
het hoofd kan zetten; bezetenheid.
obsidiaan', o. fluweelzwart glasachtig mineraal van vul
-canishe
oorsprong, glasgaat, zwarte glaslava.
obsigna'tie, v. verzegeling, bezegeling.
obsoleet', verouderd, in onbruik geraakt.
obstakel, o. hinderpaal, hindernis, belemmering, tegenstand.
rb'sta princi'piis, (Lat.) weersta de beginselen, d. i. wacht
u voor de eerste kwade stap.

obste'ren, in de weg staan, een bezwaar of hindernis zijn.
obste'tricus, m,. verloskundige.
obstetrie', V. verloskunde.
obste'trisch, verloskundig.
[hardend.
obstinaat', stijfkoppig, hardnekkig, onverzettelijk; vol obstina'tie, V. koppigheid, hardnekkigheid; het stijf vasthouden aan, het volharden in.
obsti pa'ti e, V. hardlijvigheid, verstopping.
obstruc'tie, V. opstopping, in de weg staande verhindering ; verstopping, hardlijvigheid; (in de politiek:) stelselmatige dwarsdrijverij V. d. minderheid ten doel hebbende de belemmering of het onmogelijk maken van do
wetgevende arbeid in een parlement.
obstructionis'me, o. streven om door dwarsdrijverij het
totstandkomen v. e. zaak te verhinderen.
obstructionist', m. lid v. e. vergadering, dat door stelsel
dwarsdrijverij afdoening van zaken tegenhoudt,-matige
dwarsdrijver.
obstrue'rreen, belemmeren; verstoppen.
obtine'r en, verkrijgen; de overhand behouden, winnen.
obtura'tor, m. sluitplaat voor een opening in het ver
V. verstopping.
[hemelte.-obtura'ie,
obtuus', stomp, bot.
obvië'ren, voorkomen, ondervangen, afwenden.
ocari'na, v. j Ital. stenen of ook wel metalen fluit met
f0 toongaten.
occa'sie, V. gelegenheid, geschikte tijd.
occa'sio facit fu'rem, (Lat.) de gelegenheid maakt den dief.
occasion', (Fr.) V. (tweedehands)koopje, gelegenheidskoopje.
occasioneel', gelegenheids-; te gelegener tijd, zo bij gelegenheid, zo nu en clan, als het zo toevallig pas geeft.
Occident', o. het westen, avondland.
occidentaal', westelijk; westers.
occidental is'me, o. samenstel onzer Westerse begrippen,
opvattingen, zeden, gewoonten, enz.
,

,

occiput

552

octrooi

oc'ciput, occipi'tium, (Lat.) o. achterhoofd.
occlude'ren, afsluiten, remmen.
occlu'sie, v. afsluiting, sluiting.
[stige zin).
occult', verborgen, geheim, bovennatuurlijk (in ongunoccultis'me, o. drang naar of leer van het verborgene,
geheimleer (zooals magie, spiritisme).
occupa'tie, v. bezetting, inbezitneming (van gebied).
occupatoir', met inbezitneming gepaard gaande.
occupe'ren, bezetten, in bezit nemen; bezighouden;
optreden (als procureur).
occurren'tie, v. voorval, geval.
occurre'ren, voorvallen, voorkomen.
oceaan', m. wereldzee; fig. zee, grote menigte.
Oceani'den, V. mv. zeenimfen.
Ocea'nië, o. de tot Australië behorende eilandenwereld.
ocea'nisch, tot de wereldzee of tot de eilandenwereld v. d.
Zuidzee behorend.
oceanographie', v. beschrijving van de oceaan.
Oce'an us, (Lat.) m. god V. d. zee.
ochlocraat', m. aanvoerder of beheerser van 't gepeupel,
volksmenner.
[democratie).
ochlocratie', v. gepeupel-heerschappij (ontaarding v. d.
Ochrana Narodna, (Serv.) v. Nationale Bescherming.
Ochranka, (Russ.) geheime politieke politie onder de
Czaristische regering.
octaaf', V. en o. 1 f 8ste toon van de aangenomen grondtoon; omvang van 8 tonen; 2 R.K. achtdaagse godsdienstige gebeden ter viering van een hoofdfeest, inz. de
achtste dag daarvan; 3 de twee kwatrijnen v.e. sonnet.
octaë'der, o. regelmatig door acht gelijkzijdige driehoeken
ingesloten lichaam.
octant', V. 1/ 8 cirkel, vlak, astronomisch werktuig om
hoeken te meten, welks gradenboog het achtste deel van
een cirkel bedraagt; sterrenbeeld het dichtst bij de Zuidpool.
octa'vo, o. boekformaat van 8 bladen (16 bladzijden) per vol.
octet', o. f stuk voor acht stemmen of instrumenten.
Octobris'ten, m. mv. gematigd constitutionele partij in
Rusland onder den Tsaar.
[zijden per vel.
octode'cimo, o. boekformaat van 18 bladen of 36 bladoctogonaal', octogo'nisch, achthoekig.
octogoon', m. achthoek; achtkant; ook = équerre.
octrooi', o. uitsluitend recht tot het drijven van zekere
handel of tot het vervaardigen, in- or uitvoeren van
zekere waren; (ook:) stads- of gemeentebelasting op
eetwaren, dranken enz.
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octrooie'ren, een octrooi verlenen; geoctrooieerde constitutie, v. grondwet, die als geschenk van den monarch

uit vorstelijke machtsvolkomenheid verleend wordt.
oculair', 1 aj. het oog betreffend; oog -, ogen -; 2 o. zie
glas; ,,,e inspectie, v. ogenschouw, bezichtiging in
eigen persoon, eigen waarneming.
oculair' glas, o. oogglas, het naar 't oog gerichte glas in
een kijker.
ooule'ren, in 't schild enten of ogen.
o'culi, (Lat.) m. R.K. derde Zondag van de Vasten.
oculist', m. oogarts.

o'culos ha'bent et non vide'bunt, (Lat.) B zij hebben
ogen en zullen niet zien.
o'culus, (Lat.) m. 1 oog; 2 $ knop (van een plant); 3 klein

roosvenster.
stralende zielem a t e r i e; eigenaardige natuurkracht waarvoor slechts de z.g. s e n s i t i e v e personen
vatbaar zijn.
odalis'ke, beter odali'ke, v. slavin ter bediening der vrouwen in de harem, Circassische of Georgische schone.
odd fel'lows, (Eng.) m. mv. een in 1780 gesticht op de vrij metselaarsorde gelijkend, philantropisch genootschap tot
onderling hulpbetoon.
o'de, v. hooglied; lofzang, lofgedicht.
[den.
o'delsting, o. de tweede kamer (van het storting), in Zweode'on, (Gr.) ode'um, (Lat.) o. muziektempel (bij ds
Ouden) ; (ook:) lierdichtverzameling; thans: concertgebouw, (ook o'deon of odéon' [Fr.] ).
o'derint, dum me'tuant, (Lat.) zij mogen mij haten, als zij
mij maar vrezen.
odeur', (Fr.) V. geur, reuk; reukwatertje; ~e, mv. wel
-rieknd
watertjes, reukwerk.
odieus', hatelijk, schandelijk, afschuwelijk.
O'd(h)in(n), m. opperste god bij de Seandinaviërs In de
Vikingtijd. Vgl. Wodan.
odio'sa, (Lat.) o. mv. hatelijke dingen, stuitende zaken.
o'di profa'num vul'gus, (Lat.) ik haat het oningewijd gemeen, weg met het domme grauw.
odium, (Lat.) o. haat, vijandschap; ~ theolo'gicum, haat
onder godgeleerden; godsdiensthaat.
o'dol, o. soort smetstofwerend tandwater.
odometer, m. toestel om de lengte van een per rij- of
voertuig afgelegde weg te bepalen.
odontalgie', v. tandpijn, kiespijn.
odon'tica, o. mv. tandmiddelen, middelen tegen tand- of
odontologie', V. tandleer.
[kiespijn.
od, o.
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odontoplastiek', v. vervaardiging van kunsttanden.
odoraat', o, het welriekende, geur.
odorant', (Fr.) welriekend, geurig.
Odyssee', v. Homerus' beroemd heldendicht over de omzwervingen van Ulysses.

eeconomie', V. enz., zie economie.
eecume'nisch, algemeen, de gehele aarde betreffend.
oe'dang, (Mal.) V. garnaal.
Oedarn i ki, (Rus.) keurarbeiders.
oedeem', o. waterophoping onder de huid, waterzucht.
Oe'dipus, m. ongelukskind, dat te vondeling werd gelegd
en later zijn vader doodde en zijn moeder huwde en
zich uit wanhoop de ogen uitstak; oplosser van raadsels; .,. complex, o. het door een meisje meer houden V. h. vader en door een jongen v. z. moeder, soms
gepaard met jaloersheid op de(n) andere(n) ouder.
oedjoeng, (Mal.) hoek.
oeil de boeuf', (Fr.) o. rond dakvenster.

oeil de perdrix', (Fr.) o. rose champagne.
oeka'se, V. bevelschrift van den Russischen Tsaar.
oekologie', v. leer v. h. verband van plant en dier met hun
levende en levenloze omgeving.
Oekrai'ne, Oekraji'ne, v. grensgebied ten N. v. d. Zwarte
Zee, deel uitmakend v. d. Unie V. Social. Sovjet repuoela'ma, m. Mohammedaans schriftgeleerde.
[blieken.
oeloeba'lang, m. Atjehs voorvechter, aanvoerder in de
oorlog.
[Surinaamse houtsoort.
oemarabar'klak, o. goed tegen de paalworm bestand zijnde
oenologie', v. leer van de wijn en de druivencultuur.
ce'nometer, v. gistingsmeter bij de wijnbereidtiig.
oen'toeng, (Mal.) geluk; winst; voordeel.
oe'pasboom, m. vergiftige boom In Ned. Indië.
oeroesen, (Mal.) ergens voor zorgen, het klaarspelen.

oe'roeten, (Ind.) masseren.
eesophagis'me, o. kramp van de slokdarm.
eesophagoscopie', v. inwendige bezichtiging van de slok
middel van ingebrachte electrische lampjes-darmo
met spiegel.
cesopha'g us, m. slokdarm.
oeuf, (Fr.) ei; ~s brouillés', (Fr.) m. mv. roereieren;
-.'s pochés', (Fr.) m. mv. eieren die van de schaal ontdaan in hun geheel in kokend water zijn geworpen;
~s sur le plat', (Fr.) m. mv. spiegeleieren.

aeu'vre, (Fr.) o. werk, de gezamenlijke werken (van een
schilder enz.) ; mss, V. mv. werken; ^--s complè'tes, vol ledige werken; ~s inédi'tes, onuitgegeven werken; ~s
posthu'mes, nagelaten werken.

off enderen

555

okapi

offende'ren, aantasten; beledigen, aanstoot geven.
offen'sie, v. aanval; belediging.
offensief', 1 aj. aanvallend; aantastenderwijze; 2 o. aanval,
X aanvallend optreden tegenover den vijand.
offeran'de, V. 1 offer; 2 R.K. tweede hoofddeel der H. Mis.
offerte, V. $ aanbieding.
offerto'rium, o. offergeld; offerblok; R.K. gebed vóór de
opheffing der gewijde hostie onder de H. Mis; (ook:)
het gezang bij deze plechtigheid.
office, (Fr.: off les', Eng.: of'!is) o. handels- of expeditiekantoor, bureau; ~ de publicité', (Fr.) advertentiebureau.
officiant', m. dienstdoende persoon of ambtenaar, inz. R.K.
priester, die die Mis opdraagt.
offi'cie, o. ambt, post, dienst, bediening; het Heilig Officie,
de H. Mis; (ook = inquisitie).
officier van Justitie, m. openbaar aanklager bij een arrondissementsrechtbank.
officieel', ambtelijk; regerings-; van een (het) bestuur
uitgaand, bestuurs-; een — dagblad verschijnt van regeringswege en wordt als regeringsorgaan beschouwd.
officië'ren, de handelingen der godsdienstoefening ver richten, inz. de Mis opdragen.
officieus', gedienstig, hulpvaardig; halt-ambtelijk, halfofficieel. [krachtig, helend.
officinaal', officineei', In de apotheek voorhanden; genees
mv. apothekerswaren, artsenijen.
-oficna'l,.
offi'cium, (Lat.) o. ambt; plicht, verplichting.
offi'cium defuncto'rum, (Lat.) o. R.R. de verschillende ge
bij uitvaart en begrafenis.
-zange
offre'ren, aanbieden; opdragen, offeren.
off'settdruk, m. vlakdrukmethode waarbij het negatief via
een zinken plaat op een met gummi beklede cylinder
wordt overgebracht en daarvan afgedrukt op het papier,
ook gummi- of rubberdruk genoemd.
off-side, (0/' said) (Eng.) v. sp. speler(s) tussen de voetbal en het doel der tegenpartij.
ogief', o. 1 spitsboog: kruisboog; 2 vloeilijst (lijst, die
half holrond, half bolrond is).
oginoïs'me, o. methode v. kinderbeperking door periodieke onthouding (naar Dr. K. Ogino).
ogivaal', spitsb"ogvormig.
o'gre, (Fr.) m. menseneter, wildeman.
ohm, o. n eenheid van electrische weerstand.
oï'di um, o. schimmelplant, die o.a. de druivenziekte ver[oorzaakt.
ojief', o. zie 2 ogief.
oka'pi, v.
zeldzaam Oostafrik. zoogdier, In 1902 ontdekt
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bij het Albertmeer, dat het midden houdt tussen zebra
en giraffe.
Okhrana, (Serv.) v. geheime politie.
okoniet', o. caoutchoucachtige isoleerstof.

oksaal', o. zie doxaal.
Old, (Eng.) oud; , Bai'ly, centraal gerechtshof voor criminele zaken in de City van Londen; Blues, oude
V a r s i t y- roeiers; ,... Jack, de Britse vlag; ,,, Tom,
soort oude jenever.
Oldoway, mens van ,..., geraamte v. e. voorwereldlijk
mens (± 250.000 jaar oud), zo genoemd naar de vindplaats i. h. N. van voormalig Duits 0.-Afrika.
olé', (Sp.) bravo.
oleaat', u. X schets van troepenopstelling op doorschijnend
papier, dat op een terreinkaart gelegd kan worden.
olean'der, m. , mooie sierstruik met leerachtige bladeren
en rose of witte bloemen, laurierroos.
oleas'ter, m. z wilde olijfboom.
oleY'ne, V. vetstof der olie.
oleographie', V. met olieverf op linnen gedrukte, gekleurde
plaat, namaak -schilderij.
oleo-margarine, V. kunstboter uit rundervet.
o le'pidum ca'put, (Lat.) o slim hoofd, jij slimmerd!
o'leum (et o'peram) perdidie'ti, (Lat.) gij hebt uw olie
(d. i. uw tijd, uw moeite) verloren.
olfac'tometer, m. toestel om de scherpte v. d. reukzin ten
opzichte v. verschillende stoffen te meten.
olfacto'ri us, lit. reukzenuw.
olifant, m. boren der dolende ridders, inz. van Roland.
oligarch', m. bestuurder in een oligarchie.
oligarchie', v. overheersing of regering van weinigen
(een ontaarding der aristocratie).
oligoceen', o. 2de onderdeel v. h. tertiaire tijdperk, volgt
op het eoceen, gaat vooraf a. h. mioceen.
oligophrenie', v. aangeboren zwakzinnigheid.
oligothrophie', v. gebrek aan eetlust, het vasten.
olim, (Lat.) voorheen, eertijds, voormaals.
ol'la podri'da, (Sp.) o. lievelingsspijs der Spanjaarden, bestaande uit allerlei fijngesneden en sterk gekruid vlees;
fig. mengelmoes, poespas, ratjetoe. [gra'phisch.
ologra'phisch, zelf (eigenhandig) geschreven; ook: holoolympia'de, V. (bij de oude Grieken:) tijdsruimte van 4
jaren; thans: om de 4 jaren in een andere stad gehouden
internationale wedkamp op elk gebied van lichaamsoefening.
Olym'pisch, van de Olympus; ~e spelen, o. mv.
plechtige openbare volksspelen en krachtoefeningen in
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het oude Griekenland, die elke 4 jaren gehouden werden,
thans weder om de 4 jaren gehouden door deelnemer&
uit de gehele wereld in een telkens aan te wijzen stad.
Olympus, (Lat.) m. berg in Thessalië, woonplaats der goden, hemel.
oma'gra, o. schouderjicht.
Omah, (Mal). het eigenlijke woonhuis in de Oud-Javaan se regentenwoning gelegen achter de p r i n g it t a n.
om'ber, v. kalkhoudende oker en donkerbruine verfstof;
zie ook ombre.
ombrage'ren, schaduw geven, beschaduwen; fig, overschaduwen, verdonkeren, verkleinen; (ook:) argwaan

geven, achterdocht wekken.
lommer; schim; 2 o. een bekend kaart spel (I'hombre).
om'bres chinoi'ses, (Fr.) v. mv. Chinese schimmen.
ombreur', m. ombrespeler.
om'brometer, m. regenmeter.
o'mega, (Gr.) v. grote 0, laatste letter van het Gr. alphabet; het einde; zie alpha.
omelet', v. eier- pannekoek, eierstruif ; ~te aux confitu'rea,
eierkoek met jam; —4e aux fines her'bes, eierkoek met
fijngehakte toekruiden (peterselie, kervel enz.).
o'men, (Lat.) o. voorteken, zie nomen.
[lottig.
omineus', een voorteken bevattend, onheilspellend, nood omis'sie, v. weg -, uitlating; nalatigheid, verzuim; ~-de1ict, o. ^t nalatingsvergrijp; ,..zonde, v, zonde uit nala tigheid begaan.
omitte'ren, uitlaten, weglaten, overslaan; nalaten.
om'ne, (Lat.) onz. enkelv. alles;ni'mium no'cet, elk
teveel schaadt; , princi'pium grave, alle begin is
moeilijk; ~ si'mile clau'dicat, elke vergelijking gaat
mank; — tri'num perfec'tum, alle goede dingen bestaan
in drieën; ... tu'lit punc'tum, qui mis'cuit uti'le dulci,
(Lat.) hij verwerft algemene bijval, die het nuttige met
het aangename paart.
om'nia, (Lat.) onz. meerv., alles;bo'na bo'nis, den
goeden is alles goed; ti cum De'o, alles met God; ,-..'
faus'ta, alle geluk, alle heil, veel heil en zegen;
mutan'tur nos et muta'mur in il'lis, alle dingen veranderen en wij met hen; — vin'cit amor (of la'bor),
liefde (of arbeid) overwint alles.
omnigiot'(te), in alle talen ervaren (man).
omnipotent', almachtig.
omnipotentie, v. alvermogen, almacht.
omnipresent', alomtegenwoordig.
om'bre, (Fr.) 1 V.

om'nis ho'mo men'dax, (Lat.) elk mens is leugenachtig.
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om'nium consen'su, (Lat.) met aller toestemming; volgens
het algemeen gevoelen.

omnivoren, m. mv. allesetende dieren.

om.ophaag', m. wezen, dat rauw vlees eet.
omphaloce'le, V. navelbreuk.
ompha'I us, (Lat.) m. navel.
onanie', (Fr.) v. zelfbevlekking.
onanist', m. zelfbevlekker.
on call', $ met de dag opzegbaar.
onc'tie = un'ctie, zalving.
onda'tra, muscusdier.
on'de commnu'ne, (Fr.) gemeenschappelijke golf (radio).
on dit', (Fr.) men zegt; —, o. los gerucht, praatje van de
mensen.
[ling.
on d u la'ti e, V. golving, golfsgewijze beweging, schommeondule'ren, doen golven, inz. van het haar.
[ven.
onduli'ne, v. middeltje om het haar makkelijk te doen golonelrokritiek', oneiromantie', V. droomuitlegging.
o'nera, (Lat.) o. mv. (v. o'n us) lasten; bezwaren.
onereus', lastig, drukkend, bezwarend, zwaar.

one step, (wun' step) (Eng.) éénstapdans.
ongefundeerd, ongegrond; onbewezen; ~e schuld, vlottende schuld.
oniromantie' = oneiromantie.
[gedicht op de naamdag.
onomas'ticon, (Gr.) o. naam- of woordenlijst; verjaarvers,
onomatopeee'ticon, (Gr.) o. klanknabootsend woord.
onomatopee', V. klanknabootsend woord.

on par'le Frangais', (Fr.) men spreekt Frans (in winkels).
on-side, (on said) (Eng.) v. sp. speler(s) achter de bal t. o.
van het vijandelijk doel.
ontogenie', v. ontwikkeling der wezens.
ontologie', v. leer van het zijn, leer der wezens, der algemene eigenschappen der dingen (een gedeelte aer
bovennatuurkunde).
ontrampeneerd, beschadigd, bedorven, deerlijk gehavend.
oo'nus, (Lat.) last; — eat ho'nos, eer is een last; — proban'di, bewijslast; — pu'blicum, m. r& openbare last,
last van openbare weg.
onychophagie', V. het nagelbijten.
o'nyx, m. nagelsteen (een edelgesteente), soort agaat met
grijze of witte strepen, die met donkere strepen afwisselen. [viskuit gelijkende korrels.
oöliet', m. kuitsteen, kalksteen bestaande uit kleine op
oölogie', v. kennis v. d. vogeleieren.
O(o)st -El'biër, m. heftig Duits a g r a r i ë r (uit het
oosten van Pruisen), die alle belangen aan die van de
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landbouw en het groot grondbezit ondergeschikt wil
[maken.
aid.
op = opus, (Lat.) zie
opaak', opa'que, (Fr.) ondoorschijnend.
opaal', o. en m. melkblauw, bijna doorschijnend, iriserend (z. d. w.) edelgesteente.
opaciteit', v. ondoorzichtigheid, donkerheid.
opali'ne, v. half doorzichtige glassoort.
opalise'ren, schitteren, glanzen als een opaal.

opanka, Balkanschoeiael.
opera, v. muziekdrama, zangspel; — bouf'fe, kluchtig
zangspel; ~ comi'que, (kluchtig) zangspel met gesproken
gedeelten;se'ria, ernstige grote opera; ook mv. van
opera'bel, geopereerd kunnende worden.
[opus..
opera om'nïa, (Lat.) o. mv. volledige werken, zie opus.
operateur', m. opererend geneesheer.
opera'tie, v. onderneming, verrichting; handelwijs; kunst
-bewrkingd
heelmeesters ; X legerbeweging.
streek van waaruit een leger zijn
opera'tiebasis, V.
operatien begonnen is en van waar het zijn aanvulling
aan manschappen, levensmiddelen en munitie krijgt.
operatief', 1 werking doend, uitwerking hebbend, wer[beweegt.
kend; 2 door operatie.
opera'tie -lijn, v. X richting, waarin een legermacht zich
o'pere cita'to, (Lat.) in het aangehaalde werk.
opere'ren, werken, bewerken; als heelmeester een kunst-

bewerking uitvoeren.

operet'te, (Fr.) v. kleine opera, klein zangspel.
operment', orpiment', o. geel zwavel -arsenik, koningsgeel.
ophiclel'de, v. f metalen, dubbelgebogen blaasinstrument
ophiologie', v. leer der slangen. [met elf kleppen.
O'phir, o. goudland.
ophthalmologie', V. oogheelkunde.
ophthal'mo-reac'tie, v. methode, waarbij men door inspuiting in het oog uit het al of niet ontstaan V. e. reactie
kan opmaken of iemand tuberculeus is of niet.
ophthalmoscopic', v. oogspiegelonderzoek.
opiaat', o. slaapmiddel, opíumhoudend, pijnstillend middel.
opine'ren, zijn mening of zijn gevoelen uiten of zeggen.
opinia'ter, hardnekkig, koppig, halsstarrig.
opi'nie, v. mening, gevoelen.
opinion' publi'que, (Fr.) v. openbare mening.
o'pi um, o. heulsap, gedroogd slaapbollensap, verhard
melksap der nog groene maankoppen, sterk verdovend
o'piumregie', v. staatsbeheer V. e. opiumverkoop. [middel.
opodel'doc, V. vloeibare jichtzalf.
opor'tet, (Lat.) het moet, het past, het is dienstig; — eet
ma'Ia her'ba, moeten is een bitter kruid.
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opos'sum, o. j . buidelrat uit Noord - Amerika.
opple'tie, v. overvulling, overlading der maag.
opponent', m. bestrijder in een debat, tegenspreker, in

verzet komende tegenstander.
tegenspreken; zich verzetten.
opportunisme, o. practische politiek, die zich door gele genheidsgronden laat leiden, alléén rekening houdende
met de omstandigheden van het ogenblik. [ogenblik.
opportuniteit', v. juiste tijd, geschikte gelegenheid of
opposant', m. weerstrever; in verzet komende (tegen maatiregelen enz.), tegenstander; m eiser in verzet.
opposi'ti e, V. tegenstand, tegenkanting, verzet; tegenpartij,
partij van verzet, anti- ministeriële partij; tegenover gestelde (d. 1. 1800 in lengte verschillende) stand van
[twee hemellichamen.
oppositief', tegenovergesteld.
opposi'tum, (Lat.) o. mv. opposi'ta, het tegenovergestelde.
oppres'sie, v. onderdrukking_; druk, benauwdheid, beoppone'ren, (in woorden) opkomen tegen, bestrijden,

klemming.
oppres'sief, onder -, verdrukkend; drukkend; ter onder
[drukking.-oprime'n,
ver -, onderdrukken.
opproba'tie, V. beschimping, hoon; schandelijk verwijt.
opprobe'ren, beschimpen, verwijten.
opsonotherapie', V. behandeling van een infectieziekte door
middel van inspuitingen met dode bacteriën van dezelfde soort als degene, die de ziekte veroorzaken.
optant', m. iem. die een keus gedaan heeft, die verklaard
heeft tot een bepaalde nationaliteit te willen behoren in
de na de wereldoorlog aangewezen stemmingsgebieden,
bv. Opper Silezië.
optatief', 1 aj. wensend, een wens bevattend of uitdrukkend; 2 m. wensende wijs (Gr. spraakkunst).
opte're n, kiezen, verkiezen; wensen; zitting nemen voor
een kiesdistrict door een afgevaardigde, die in meer
dan een district gekozen is.
[maker.
op'tica, v. zie optiek'.
opticien', (Fr.) opticus, (Lat.) m. gezichtskundige, brillen
(vrije) keus; recht van kiezen of van voorkeur.-op'tie,v.
optiek', v. gezichtskunde, leer van het licht en van het
zien, de lenzen v. e. fototoestel.
opti ma'ten, m. mv. voornaamsten, aanzienlijken.
optimatie', v. zie aristocratie.
optimisme, o. zucht, om alles van de beste zijde te zien.
optimist', m. iemand, die alles van de schone of beste
zijde beschouwt en verklaart.
optimum, (Lat.) het beste.
op'tisch, gezichtkundig; ~e illusie, v. gezichtsbedrog.
,
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op'tometer, m. gezichtsmeter, dienende om de afstand
van duidelijk zien bij verschillende ogen te bepalen.
opulent', zeer rijk en vermogend.
opulen'tie, v. grote rijkdom, aanzienlijk vermogen.
opun'tia, V. , Ind. of Barbarijse vijg, vrucht van een
[soort cactusplant.
opus, (Lat.) o. (mv. o'pera), werk.
or, (Fr.) m. goud; — doublé', verguld koper.
oraal', 1 mondeling; 2 naar de mond toe.
oraculeus', geheimzinnig, raadselachtig, duister.
o'ra et labo'ra, (Lat.) bid en werk.
orageus', stormachtig, onstuimig, woelig.
orakel, o. godspraak; fig algemeen raadgever, vraagbaak.
o'rang, (Mal.) m. man, mens; kerel, vent. [nade.
orangeade, (Fr.) v. oranjewater; (ook:) sinaasappellimoOrangis'ten, m.. mv. aanhangers van het huis van Oranje;
(Ook:) partij der Ierse Protestanten inz. In Ulster
(Orangemen).
o'rang-oe'tan, (Mal.) m. bosmens, grote mensaap van
Borneo en Sumatra (vaak verkeerd orang-oetang).
o'rang-pen'dek, (Mal.) lett. klein of kort mens, mensaap u. h. Rokangebied in Midden- Sumatra.
oranjerie', v. verzameling van citroen- en oranjebomen;
,

(ook:) broeikas voor uitheemse planten.

o'rans, (Lat.) v. R.K. staande vrouwenfiguur met biddend

opgeheven armen.

o'ra pro no'bis, (Lat.) bid voor ons.
orateur', (Fr.) m. zie orator.
oratie, v. 1 redevoering; 2 R.K. gebed.
ora'tio, (Lat.) rede, redevoering; — direc'ta, rechtstreekse rede; ,,, fune'bris, lijkrede;obli'qua, afhankelijke of indirecte rede;pro do'mo (su'a), een
rede voor eigen huis, pleidooi in zijn eigen aangelegen ora'tor, (Lat.) m. reclonaar. [beden.
Oratoria'nen, ook: Oratoris't.en, priesters v. h, oratorium,
z . d. w. 1.
orato'rio, (It.) oratorium, o. 1 bedehuis, dat in tegen stelling tot een kerk slechts beperkt tot openbare godsdienstoefeningen wordt gebruikt; 2 f voor de zang
geschreven dramatisch toonwerk van bijbelse inhoud
met begeleiding van instrumenten.
orato'risch, op redenaarstrant; met redenaarstalent.
orato'rium, o. bidvertrek; zie ook oratorio.

orbiculair', kringvormig, ringvormig, rond.
or'bis pic'tus, (Lat.) de wereld In beeld gebracht.

orchestrel'le, (Fr.) v. kunstspelorgel.
orches'trion, o. muziekinstrument, dat de instrumenten
van een orkest kunstmatig nabootst.
22e dr.36
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orchidee', v. 2, standelkruid, hoofdzakelijk tropische plantenfam i lie met veelkleurige prachtige bloemen.
Or'cus, (Lat.) m. onderwereld (der fabelleer), schimmen
[waterproeven.-rijk.
orda'liën, o. mv. godsoordelen, middeleeuwse vuur- en
order-copie', V. afschrift van bestelling.

Order in Coun'cil, (Eng.) Koninklijk Besluit.
ordinaat', v. lijn, gebruikt bij het bepalen van de plaats
van een punt in de ruimte, afstand van een punt tot de
as der ordinaten, vgl. abcis of abscis.
ordinair', gewoon, gebruikelijk, alledaags; van slechte
kwaliteit, gemeen, gering, minderwaardig; plat.
ordina'ris, v. dagelijkse pot; open tafel, eethuis.
ordina'ri us, (Lat.) m. (— professor), gewoon bezolaigd
hoogleraar; (ook:) de bisschop van een d 1 o c e e s.
ordina'tie, V. wijding tot de priesterstand; ordening; verordening; geneeskundig voorschrift.
ordineren, ordenen, tot priester wijden.
ordonnance'ren, N.I. betaalbaar stellen, in uitgave stellen,
bevel geven tot betaling.
ordonnans', m.. oppasser; W soldaat, die bestemd is orders,
bevelen en berichten over te brengen.
ordonnan'tie, v. regeling, schikking, aanleg (bv. van een
schilderij) ; verordening, voorschrift, bevel.
ordonnateur', m. N.J. tot betaling machtigende ambtenaar,
ambtenaar, die bevel geeft tot betaling.
ordonne'ren, verordenen, bevelen, gelasten, verordineren,
regelen, (be)schikken.
or'dre, (Fr.) v. orde, regelmaat; bevel, last, order; •-^
de batai I'Ie, X slagorde ; staat aangevende de samenstelling, indeling en aanvoering van een legerafdeling;
du jour, dagorder.
oreade, V. bergnimf.
b're, v. Scandinavische kopermunt ± '/s cent.
Oregon-pi'ne, (Am.) houtsoort afkomstig v. d. Douglasden, een naaldhoutboom met roodachtige kern en geelachtig spint, veel gebruikt voor waterwerken, ook voor
fijn timmerwerk.
oreiilon'(s)-passer, m. kleine op verschillende wijdten
vastschroefbare tekenpasser.
ore'mus, (Lat.) laten wij bidden; 't is daar ~, het is er
naar, jammerlijk enz. gesteld.
ore'ren, een redevoering houden; druk of langwijlig praten of redeneren.
o're rotun'do, (Lat.) eig. met ronde mond; jig volmondig.
orfè'vre, (Fr.) m,. goudsmid.
erfèvrerie', (Fr.) V. goudsmidswaren.
,
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orgaan', o. zintuig; stem (bv. van een zanger of toneelspeler) ; lig. spreekbuis, vertolker der meningen van
een bepaald lichaam (zo kan bv. een courant het orgaan
zijn van een ministerie of van een politieke partij).
organdie', v. zeer fijne en doorschijnende soort mousseline.
organel', o. orgaan van een eencellig dier, zie protozoön.
organet'to, (It.) o. f klein orgel.
organiek', orga'nisch, met organen of werktuigen voorzien,
bewerktuigd; betrekking hebbend op lichamen met een
o r g a n i s m e; organieke wetten, uit de grondwet
voortvloeiende wetten.

organisa'tie, v. bewerktuiging, inwendige op ineengrijpende samenwerking der onderdelen berekende inrichting
of indeling.
organisa'tor, m. inrichter, persoon die bedreven is in het
organiseren.
organise'ren, met organen voorzien, inrichten, in elkaar
zetten met het oog op de onderlinge samenwerking der
delen.
organis'me, o. stelsel van samenhang der voor het bestaan
nodige onderling samenwerkende leden van een geheel;
buizen- en vatenstel van dier of plant.
organist', m. orgelspeler.
orga'no, o. orgel; o r g a a n, werktuig.
organoplastiek', V. vorming van organen.
organotherapie', v. geneeswijze door middel van uittrek
dierlijke organen bv. van hersenen, bijnieren,-selvan
schildklier enz.
orgasme, o. sterke bloedsaandrang inz. naar de geslachtsdelen; opgezette volheid; hevige aandrift.
orgea'de, (Fr.) v. amandelmelk (koeldrank) ; amandelpers.
orgiast', m. deelnemer aan een o r g i C.
orgie, v. drinkgelag, nachtelijke zwelgpartij, b a c e h an a a 1. [binding Parijs-Stamboel.
Oriënt', o. het Oosten, morgenland; ,.,-Express, treinveroriëntaal', Oosters, morgenlands; orienta'Ie re'gio, dier geographisch gebied, omvattend Voor - Indië, Ceylon,
Achter - Indië, Maleise Archipel, Philippijnen en Z. China.
oriëntalist', m. kenner of beoefenaar der Oosterse talen.
oriënte'ren (zich), zich met de ligging en verhoudingen
van een plaats bekend maken; zich op de hoogte stellen
van de toestand der omgeving, waarin men handelen
moet.

oriflam'me, (Fr.) V. W rijksvaan tijdens de middeleeuwen.
originaliteit', v. oorspronkelijkheid.
originair', 1 afkomstig; 2 oorspronkelijk, zelfstandig.
origi'ne, (Fr.) V. oorsprong, oorzaak, bron, afkomst.

origineel
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origineel', 1 aj. oorspronkelijk; zonderlinge of snaakse
invallen hebbend; 2 o. oorspronkelijk of eerste stuk,
geschrift, eerste (af)druk of schilderij, dat nageschilderd,
nagetekend of op andere wijze vermenigvuldigd is of tot
model gediend heeft; (van personen:) oorspronkelijke

geest; (ook:) zonderlinge invallen hebbende, rare snaak.
o'rigo ma'li, (Lat.) de oorsprong van het kwaad.
on l Ion', o. X rond bastion aan een schans tot opstelling
van mitrailleurs of kleine snelvuurkanonnen, zie orellIon-.
[jager.
Orion, m. schitterend sterrenbeeld; naam van een groot
orimentair', sterk ontwikkeld, vgl. rudimentair.
oris'cus, m. f eenvoudige losstaande noot bij het Gregoriaans gezang.
orkestre'ren, f een muziekstuk voor de verschillende partijen van een orkest bewerken.
Orlan'do furio'so, (It.) de razende Roeland: beroemd hel
-denichtvaAros.
orleaan', o. schone geelrode verfstof.
Orleanist', m. aanhanger van het huis van Orleans, inz. van
de nazaten van Louis Philippe.
or'leans, o. licht halfwollig weefsel voor dameskleding (te
Orleans gemaakt). [Z o r o a s t e r.
Or'muzd, m. het licht of het goede beginsel in de leer van
ornaat', o. ambtstooi, priesterlijk plechtgewaad.
ornament', (Fr.) o. sieraad, versiersel.
ornamentiek', v. kunst of leer der versiering, sierkunst.
ornamen'to, (It.) o. zie ornament.
orne'ren, versieren, tooien.
ornithologie',

V.

vogelkunde.

[beschrijver.

rnitholoog', m. wetenschappelijke vogelkenner, vogel ornithoptè're, (Fr.) v. de vogelbewegingen nabootsende
vleugelslag- machine, klapvliegtuig.
orognosie', v. gebergtekunde.
orographie', V. gebergtebeschrijving.
orologie', v. zie orognosie.
Orpheus, (Lat.) m. beroemd Gr. zanger en lierspeler; fig.
toonkunstenaar, inz. zanger van bijzondere begaafdheid.
Or'phische myste'riën, godsdienstig -wijsgeerige beweging, waarvan Orpheus als stichter werd beschouwd,
zich uitend in een sterke belangstelling voor het hiernamaals, geloof aan schuld en boete en de overtuiging,
dat behalve de levenswandel ook dieper inzicht en bepaalde handelingen gedurende het leven invloed oefenen
orpiment', o. zie operment. [op de staat na de dood.
Or'pington, (Eng.) v. voor het eerst in 1886 te Orpington
gefokte kippensoort, die goed legt.
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orseille

orseil'le, v. verfmos (dat ter bereiding van een schone
paarsrode verfstof en van het lakmoes dient).
orthobiotiek', V. de kunst om wèl te leven.
orthochroma'tis:ch, in één kleur gekleurd.
orthodont', m. tandheelkundige.
orthodox', rechtzinnig, strenggelovig; de
en, de rechtzinnigen, streng aan de kerkleer vasthoudende Hervorm orthodoxie', v. rechtzinnigheid in de leer. [den.
orthodoxograaf', m. rechtzinnig schrijver.

orthoëpie', v. leer van de juiste uitspraak.
orthogonaal', orthogo'nisch, rechthoekig.
[spelling.
orthographie', v. kunst om juist te schrijven, spelkunde,
orthogra'phisch, spelkunstig, volgens de spelregelen.
orthologie', v. kunst om zich wél uit te drukken.

orthopeedie', v.

mingen.

mechanische behandeling van verkrom[groeide ledematen behandeld worden.

orthopae'disch Instituut', o. inrichting, waar scheefgeorthopeedist', m. heelkundige voor het herstellen van ver-

groeide ledematen.

ortho'ptera, o. mv. rechtvleugelige insecten.
orthopnoë', v. hoogste graad van ademnood.
ortolaan', m. 1 soort tuingors, als lekkernij gegeten.
orvitaan', 1 o. tegengif, middel tegen alle kwalen; 2 m.

kwakzalver, wonderdokter.
[versteningen.
oryctognosie', oryctologie', v. kennis der delfstoffen en
os, (Lat.) o. mond; been.
o sanc'ta simpli'citas, (Lat.) o heilige eenvoud!
osciila'tie, v. slingering, schommeling; trilling.
oscilleren, zie genereren.
oscillograaf', v. toestel hetwelk dient om a e o u s t i s e h e,
optische en mechanische electrische trillingen optisch te bestuderen of als z.g. oscillogram, o.
door middel v. e. foto of film vast te leggen.
oscula'tie, v. het raken van een kromme lijn of gebogen
vlak aan een andere lijn of ander vlak.
O si sic om'nes, (Lat.) o, als allen zo (handelden of
dachten).

Osaf, (D.) m. = Oberster Sturm Abteilungsfuehrer. commandant v. e. stormafdeling (bij de Nazi's, z. d. w.).
Osiris, m. zonnegod bij de oude Egyptenaren.
Oslo, (overeen komst van ^), verdrag waarbij de Scandinavische landen, België en Nederland zich tegenover
elkaar verplicht hebben de tolmuren niet te verhogen.
Osmaans rijk, o. Turks keizerrijk.
os'mium, o. een blauwwit metaal, dat veel met platina verbonden wordt aangetroffen. [lamp.
os'miumgloeilamp, v. soort electrische metaaldraadgloei-

osmondiet
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osmondiet, o. een ijzer -koolstofverbinding.
osmo'se, v. het doordringen van vloeistoffen door poreuze
scheiwanden, tengevolge waarvan die vloeistoffen zich
onderling mengen; uitwisseling van vochten door een
dierlijk vlies.
osmo'tisch, betrekking hebbend op de osmose; ~e
druk, m. kracht, waarmede de o s m o s e werkt.
Osoaviachim, (Russ.) de halfburgerlijke lucht- en chemische oorlogsmacht der Sovjet-Russische republiek.
os'ramlamp, v. soort electriscne metaaldraadgloeilamp.
ossaal', van de beenderen.
ossatuur', V. beendergestel.
ossifica'tie, v. verbening.
oss(u)a'rium, o. knekelhuis.
Os'tara, V. godip V. d. lente (in de Germaanse godenleer).
ostensi'bel, duidelijk zichtbaar, aanschouwelijk, openlijk.
ostensief', vertoonmakend, pralend.
ostenso'rie, oatenso'ri um, o. zie monstrans.
ostenta'tie, v. vertoonmaking; uiterlijk vertoon, pralerij,
praalzucht.
[lopende wijze.
ostentatief', voor het vertoon, voor het oog; op in het oog
ostente'ren, ten toon stellen; ten toon spreiden.
osteogan'green, o. r koudvuur in de beenderen.
osteologie', v. leer van de beenderen.
osteomalacie', v. beenderverweking.
osteoscopie', v. onderzoek van het beenderenstelsel door
middel van Röntgenstralen.
osteri'a, (It.) v. herberg, logement in Italië.
ostina'to, (It.) f hardnekkig, aanhoudend doorklinkend
osti'tis, v. beenontsteking. [(van de baspartij).
os'tium, (Lat.) o. uitmonding, opening.
Ostja'ken, m. mv. in Noord-West Siberië wonende volksstam van Mongoolse oorsprong.
ostracis'me, o. schervengericht, waardoor de Atheners hun
te machtige burgers voor 10 jaar verbanden.
os'traka, (Cr.) scherven voor korte mededelingen gebruikt.
ostreicultuur', V. oesterteelt.
Osvia, V. (N. Ind.) opleidingsschool voor Inlandse ambtenaren.
otal'gica, otal'gische middelen, o. mv. middelen tegen
otalgie', v. oorpijn. [oorpijn.
o tem'pora, o mores, (Lat.) o tijden, o zeden!
Othello, m. een ijverzuchtig echtgenoot.
o'tia dant vi'tia, (Lat.) ledigheid is des duivels oorkussen.
otiatrie', V. oorheelkunde.
[welverdiende rust.
otitis, V. oorontsteking.
o'tium, (Lat.) o. lege tijd; ,,,, cum dignita'te, waardige,
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otoografie', v. beschrijving v. h. oor.
otoliet', m. ophoping van kristallen van koolzure kalk
door een geleiachtige middenstof saamgehouden tot een
plat of gebogen dun steentje.
otophoon', m. horentje ten behoeve van hardhorenden.
otorrhoë', v. oorvloed, lopend oor.
otoscoop', m. oorspiegel.
otoscopie', v. oorspiegelonderzoek.
otta'va, enz. zie oct^.
otta'va ri'ma, (It.) stanze, achtregelige strophe.
ottoma'ne, v. Turks rustbed, lage sofa.

Ottomanische (Ottomanse) Porte, V. liet voormalige Turkse
keizerlijke hof.

oubl iet'te, (Fr.) V. rD onderaards gevangenhok, waarin
de gevangenen aan de vergetelheid prijsgegeven werden.
Ouchy', (verdrag van ,,,), internationale overeenkomst
tot verlaging der oeconomische belemmeringen; alle
staten kunnen tot dit verdrag toetreden.
oulahbord, o. (spirit.) een bord, waarop het alphabet
en cijfers zijn aangebracht en waarop een onder de
hand v. e. medium bewegend drievoetje op rolletjes
met een punt letter en cijfers aangeeft.
Ouled NaTie, stam van verspreide Arabieren, waartoe de
danseressen behoren.
outcast, (aut'kaast) (Eng.) m. uitgestoten persoon, ver
[worpeling, p a r 1 a.-out'fi,
(Eng.) uitrusting.
outilia'ge, v. uitrusting met werktuigen enl machinerieën.
[steld persoon.
outille'ren, uitrusten, toerusten.
out'law, (Eng.) m. vogelvrijverklaarde, buiten de wet gesmadelijke
belediging.
outra'ge, (Fr.) v. grove,
outrageant', (Fr.) outrageus', grof beledigend, smadelijk,
honend.
outre'ren, overdrijven; tot het uiterste brengen.
outrigged boat, (aut'rigd boowt) (Eng.) v. boot, welker dollen buitenboords op een ijzer gestel zijn bevestigd.
outsider, (autsai'de) (Eng.) m. niet-lid van een zekere
kring; buitenstaander; niet -ingewijde bv. in bepaalde
handelszaken of geldelijke ondernemingen; ingeschreven
paard dat, naar men aanneemt, weinig of geen kans van
slagen heeft bij de wedrennen; persoon die niet in aanmerking komt bij het dingen naar een betrekking.
ouvertu're, (Fr.) v. opening; aanvang; f openingsstuk
(inz. van een opera of operette).
ouvreu'se, (Fr.) v. openmaakster der loges, kleedkamer
een schouwburg, bioscoop enz.
-wachtersin
ovaal', eirond, langwerpig rond.
ovariotomie', V. wegneming van één eierstok of van beide.
,
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ova'rium, (Lat.) o. eierstok.
ova'tie, v. kleine zegevierende intocht bij de oude Romeinen; openlijke hulde - betoging, huldigende toejuichingen In vergaderingen enz.
overall, (Eng.) lett.: over alles, kledingstuk, dat over de
andere kleren gedragen wordt om vuil worden te voor o'vercompleet, overtollig, te veel. [komen.
overland-mail, (oow'vetaend rneeil) (Eng.) v. post, die de
brieven grotendeels over land, uit Indië naar Londen, en
omgekeerd brengt.
Overseas League, door Sir Wrench (zie A.P.A.) gestichte
veren., doel: Engelsen in alle werelddelen aan elkaar
en aan het moederland te binden.
Overweather -vliegtuig, o. hoogtevliegtuig, passagiers vliegtuig dat vliegt boven het gebied v. ongunstig weer.
ovipa'ren, o. mv. eierleggende dieren.
ovum, (Lat.) o. (mv. o'va), ei.
o'xaal, zie doxaal.
oxaai'zuur, o. zuringzuur.
oxalaat'stenen, m. mv. nier- of blaasstenen uit zuring zure kalk.

O'xan -olie, v een uit plantaardige oliën bereid product,
gebruikt voor stofbestrijding op cementen vloeren en
bepleisterde muren.
Oxfordgroep, v. beweging, die de wereld wil maken tot
een wereld van door God geleide individuen en volken,
waarin de tegenstellingen van partij, geloof en ras
•

wegvallen; haar grondprincipes zijn volstrekte reinheid,
eerlijkheid, onzelfzuchtigheid en liefde.
ox'taii-soup, (Eng.) v. soep van ossestaart.
oxydatie, v. het verbinden met zuurstof, het roestig worden.
oxy'de, o. zuurstofverbinding, metaalkalk.
oxyde'ren, met zuurstof verbinden; ook: bedekken (van
zilver) met een laagje zilversulfide.
oxygene'reen, met zuurstof verbinden.
oxyge'n i u m, o. zuurstof, hoofdbestanddeel der lucht.
o'xymeter, m.. zuurmeter.
oxymo'ron, o. stijlfiguur: nauwe verbinding van twee
tegengestelde begrippen, bv. een levende dode.
oxy'tonon, m. woord met de klemtoon op de laatste let-

tergreep.
ozae'na, m. stinkende inwendige neusverzwering.
ozelot, katachtig roofdier (1e'tis parda'lis), voorkomend
van Texas en Mexico tot Z. Brazilië en Argentinië.
ozokeriet', o. aardwas, mineraal gebruikt als isoleerstof
ter omwikkeling van electriscbe geleidraden.
ozon, o. zuurstof in gecondenseerde toestand door uit-
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stroming van electriciteit in de dampkring, waarbij zij
sterk verfrissend riekt en een krachtige werking heeft.
ozoniseren, zuiveren door middel van o z o n.
ozo'nometer, in. werktuig tot meting van het ozongehalte
van de lucht.

P
p. or pag. = pa'gina, bladzijde.

p. a. = per an'num, (Lat.) 1 per jaar; 2 (op rekening);

pour acquit', (Fr.) voldaan; 3 (op adressen:) = par aml',
(Fr.) door tussenkomst van een vriend.
P. A. A. = Pan American Airways, z.a.
p. c. 1 (op adressen:) = par couvert', (Fr. onder omslag;
2 (op visitekaartjes:) = pour condoléan'ce, m. r., met
rouwbeklag; 3 per cent, ten honderd.
P. D. = pro De'o, (Lat.) (om Gods wil) kosteloos, gratis.
p. e. = par exem'ple, bijvoorbeeld.
P. E. G. U. S. = Provinciaal en Gemeentelijk Utrechts
Stroomleveringsbedri jf.
P. E. N. (Eng.) intern, club van Poets (dichters), Essayists
(novellenschrijvers), Novelists (romanschrijvers).
p. f. .— pour féliciter, m. g. = met gelukwens.
p. f. v. = pour faire visite, (Fr.) om bezoek af te leggen.
p. g. = 1 Protestantse godsdienst; 2 partijgenoot.
P. H. 0. H. 1., zie Phohi.
P. 1. = Perhim'poenan Indonesia, Indonesische Ver.
P. 1. T. Perkoempoelan (vereniging) v. Intellectuele Tani

(landarbeiders).

P. K. H.

Perse'rikatan Kom'munist Hin'dia, Communis-

tische Ver. Indië.
pi. - pluralis, (Lat.) meervoud.

P. L. M. = Paris-Lyon-Mediterranée', spoorlijn v. Parijs
via Lyon n. d. Middel!. Zee.
p. m. = 1 pro mille, (Fr.) per duizend; 2 pi'ae memo'riae,
(Lat.) ter zaliger nagedachtenis.
P. N. 1. _ Persa'rikatan Na'sional Indonesia, Nationaal -

Indonesische Ver.

P. 0. R.
(Nationaal Verbond) Plicht, Orde en Recht.
p. p. = praemis'sis proemitten'dis zie premissis.
p. p. — f pi'u piano, (It.) zachter.
P. P. B. B. — Bond v. Inlandse Bestuursambtenaren.
p. p. c. = pour pren'dre congé', (Fr.) om afscheid te nemen,
t. a. = ten afscheid.
P. P. K. = Perhim'poenan Politiek' Katholiek', Kathol.

Indische Partij.

p. p. p.
p. p. p. =
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f pianis'simo, (It.al.) zeer zacht.
P. P. P. K. J. = Permoefakalan Perhim'poeenan Politiek'
Kebangsa'án Indonesia, Federatie van Indonesische Nationaal Politieke Ver.

P. P. P. P. A. = Perkoem'poelan Pemban'trasan Pendjoe-

a'lan Pram'poean dan Anak, Ver. tot bestrijding v. d.
handel in vrouwen en meisjes.
p. r. = pour remercier, om te bedanken, m. d., met dank-

zegging.
Indische volkspartij, die haar doel langs parlementaire weg nastreeft
en onder onafhankelijkheid een d o m i n i o n s t a t u s
p. s. = post-scrip'tum, (Lat.) naschrift. [verstaat.
p. s. - pond ster'ling, Engelse muntwaarde van -f- f 7.50.
P. S. 1. 1. = Partij Sa'rekat Is'iam Indonesia. [titels.
P. T. = Praemis'sis Ti'tuiis, (Lat.) met voorbehoud der
P. T. T. = Post Telegraaf Telephoon.
P. V. N. = Padvinders Ver. Nederland.
P. V. V. = Proletarische Vrijdenkers Ver.
paaiement', o. klein geld om bij te passen; kleine gedeelte
afdoening van een geldschuld.
-lijke
paal, m. afstandsmaat in Ned. Indië = 1506.94 m.
paan, m. schaarsteschort der negers.
pace, (peels) (Eng.) V. (sp.) gang, vaart.
pace-maker, (peels meei'ker) (Eng.) in. gangmaker.
pace-making, (Eng.) v. gangmaking.
pacer, (Eng.) m. 1 gangmaker; 2 pacend paard.
pa'cha, m. titel voor hoge Turkse ambtenaren.
pachlevi, Perzisch hoofddeksel, dat het midden houdt
tussen een hoge boerenpet en een milit. kepi.
pa'chometer, m. diktemeter (van spiegelglas).
pachyder'men, m. mv. dikhuiden, zoogdieren met dikke
huid (bv. olifanten, nijlpaarden enz.).
pachydermie', v. verharding van de huid.
pachypplas'ma, o. = ectoplasma.
Paci'fic, (pesif'fik) de Stille Oceaan.
pacifica'le, V. ieder voorwerp ter bewaring van heilige of
gewijde zaken (bv. de hostievaas of kelk bij de R.K.).
pacifica'tie, V. bevrediging; vredestichting; het tot vrede
brengen uit een oorlogstoestand.
[destoestand.
pacificator, (Lat.) m. vredestichter. schepper van de vrepacifice'r'en, bevredigen, tot vrede brengen.
Pacific-railway, (pesij'fik reeil'weei) (Eng.) grote Amerik.
spoorweg, die de kust van de Stille Oceaan met die
der Atlantische zee verbindt.
pacifisme, o. vredelievendheid, streven naar de (eeuwige) vrede of vredestichting.
P. R. 1. = Perse'rikatan Ra'jat Indone'sia,

pacifist
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pacifist', m. aanhanger van het p a c 1 f1 s in e.
pacifis'tisch, vredelievend, het behoud van de (eeuwige)
vrede boven alles stellend. [verdrag -, vredesluiter.
paciscent', m. pacisce'rende partij, V. verzoende partij,
packer, (pek'ke) (Eng.) m. verpakker, inzonderheid in
Amerika van vlees, spek enz. voor de groothandel.
pack'fong, o. = paktong.
pa'co, (Sp.) o. 1 zeker Zuidamerikaans zilverhoudend
erts; 2 . woldragend dier in Amerika.
paeoti i'Ie, (Fr.) v. vrijgoed, vrachtvrije bagage, die de
matrozen mee mochten nemen; rommel, bocht; zie ook
[portage.
pact, o. zie pactum.
pac'ta dota'lia, (Lat.) o. mv. huwelijkse voorwaarden.
letterlijk:
leeuwenovereenkomst;
bepac'te Iéonin', (Fr.)
ding volgens hetwelk een der vennoten al de winsten
zal genieten. In ons recht ongeoorloofd.
pacte'ren, bij verdrag of overeenkomst bepalen; gepacteerde constitutie, V. staatsregeling of grondwet, vastgesteld in overeenstemming met 's lands vertegenwoordiging (vgl. geoctrooieerde constitutie,
onder octrooieren). [houdendheid.
Paeto'ius, m. riviertje in de Oudheid bekend om goud pac'tu m, (Lat.) o. (mv. pacta), verdrag, overeenkomst;
(ook :) verbond; — adjeo'tum, n bijbeding, bijovereenkomst; ~ de cambian'do, a overeenkomst tot wisseltrekking; ,... de compromitten'do, overeenkomst om
mogelijke geschillen aan een schesrechterlijk beding
te onderwerpen; ti de contrahen'do, r& afspraak tot het
sluiten van een overeenkomst; ~ de non peten'do, n
overeenkomst om (van) niet te vorderen; — In favo'rem
ter'ti i, r& beding ten behoeve van een derde.
pa'dan, m. som van 1000 millioen ropijen te Surate (Br
Voor - Indië).
paddock, (paed'dek) (Eng.) m. omheinde plaats, inz. voor
merries en haar veulens; op wedstrijden: plaats, waar de
deelnemers zich bevinden voor het begin en na afloop
van de wedstrijd.
Paddy, (Paed'di) (Eng.) m. spotnaam der Ieren in Engeland en Noord - Amerika.
pa'di, (Mal.) v. rijst te velde staande of in de aar (in Indië).
Pa'disjah, m. heer der koningen, titel v. d. Turksen keizer
en die de P o r t e ook a. d. keizers v. Rusland en
Oostenrijk gaf.

pad'Iocking, (Am.) het doen v. e. inval in en het sluiten
v. e. clandestiene drankgelegenheid.
[Italiaanse dans.
padmasana, (Bali) godentroon.
padova'na, (It.) V. f naar de stad Padua genoemde Oud-

padrie

pairing-off
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pa'drie, (Mal.) m. R.K. priester; (ook:) fanatiek Mohammedaans geestelijke uit de zogenaamde P a d r i e o o r 1 o g
in de aanvang der 19e eeuw in West-Sumatra.
padri'no, (Sp.) peetoom, voogd.
paean, (Gr.) o. lofzang op Apollo; loflied, jubelzang.

poedagogiek', V. opvoedingsleer, opvoedkunde.
peedago'gisch, opvoedkundig.
paedagoog', m. bij de Ouden: kinderopvoeder; thans: opvoedkundige, opvoeder; minachtend: schoolmeester.
paederast', m. knapenschender.
pederastie', V. mannenontucht, knapenschending.
pedia'ter, m. kinderarts.
peediatrie', v. leer der kinderziekten.
paedologie', V. kinderstudie als wetenschap.
peadolo'gisch, de p ae d o 1 o g i e betreffend, daarop bepaedoloog', m. beoefenaar der p ae d o 1 o g 1 e. [trekkelijk.
pagaai', V. scheproeispaan.
pagadet', V. , soort duif.
pagadiet', o. Chinese speksteen.
paganis'me, o. heidemom.
paganist', m. heiden, niet -Christen, persoon zonder het
rechtzinnig geloof, ongelovige.
[leer.
paganis'tisch, heidens gezind, niet van de rechtzinnige
pa'ge, (Fr.) m. 1 edelknaap, hofjonker; 2 bladzijde.
pag'ger, (Mal.) m. heg, omheining; ~ koffie, binnen de
omheiningen der kampongs groeiende koffie.
pa'gin a, (Lat.) V. bladzijde.
[volgnummer geven.
pagine'ren, de bladzijden doorlopend nummeren of een
pago'de, v. afgodstempel; Chinees poppetje met beweegbaar hoofd, dat bij de minste schok gaat knikken;
afgodsbeeld; (ook:) oude Ind. goudmunt van 3 or 4
pagodiet', m. zie agalmatolie t.
[ropijen.
pahlavi, (Perz.) munteenheid in Perzië sedert 21 Mrt. 1932
= 1 goud -pond. [stal (ook:) hansworst.
paillas'8e, (Fr.) v. strozak; strobed voor het paard 1. U.
pail'le, (Fr.) of paille-geel, strogeel, bleekgeel.
paillet'te, (Fr.) V. soort zijde;
V.
lovertjes van
blinkend metaal of paarlemoer.
pain, (Fr.) m. brood; ~ de luxe, fijn brood; ~ grec, soort
hard gebak. [jicht.
pain-expel'Ier, (Eng.) m. pijn -uitdrijver, wrijfmiddel tegen
pair, m. gelijke, iemand van gelijke rang; lid van het
Eng. Hogerhuis (zie peer); vroeger: lid der eerste
Kamer in Frankrijk. [kansspelen).
pair et Impair of pair ou non, (Fr.) even of oneven (bij
pairing-off, (Eng.) afspraak om paarsgewijze (d.w.z. één
v. d. voor- en één V. U. tegenstanders) v. d. (parle,

,

,_.,n,

mv.

paisible
ments)vergaderingen

stemmen.
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palesteel

weg te blijven en niet mee te

paisi'bie, (Fr.) vreedzaam, rustig; vredelievend.
paft, (Mal.) bitter; bittertje.
pai'ten, (Ind.) (zitten) bitteren.
pajement', o. zie paaiement.
pa'jo(e)ng, (Mal.) v. plat regen- tevens zonnescherm van
geolied papier, op Java ook als rangteken dienende.
pakean', (Mal.) o. pak, kostuum; kleding.
pak'fong, o. wit koper (Chin. metaalmengsel).
pa'la, (Mal.) V. notemuskaat.
palace, (pae'lis) (Eng.) paleis.
paladijn', rn. ridder uit het gevolg van Karel den Groten;
dappere, edele en ridderlijke held; ridder v. d. belaagde
of verdrukte onschuld.
palaearc'tische subre'gio, diergeographisch gebied, om
Noord- en Midden -Azié en Noord -vatendEur-op,

Afrika.

palaemastodon', voorvader v. cl. mastodon, z. a.
palaeobiologie', v. leer v. h. leven der voorwereldlijke
palaebotanie', v. leer v. d. plantenfossielen.
[dieren.
palaeograaf', m. kenner der palnographie.
palaeographie', v. kennis v. d. handschriften der Ouden.
palaeoli'this,che periode, v. steentijdperk.
palaeologie', V. oudheidkennis.
[wereld.
palaeontologie', v. kennis v. d. versteningen v. d. voor palaeophytologie', v. kennis v. d. fossiele planten.
palaeothe'rium, o. voorwereldlijk paard.
palaeozoálogie', v. kennis v. d. fossiele dieren.
palaes'tra, (Gr.) V. kampplaats, worstelschool.
palahvi, Perzische munt ter waarde v. 1 £.
Aalais', (Fr.) m , paleis.
palankijn', m. 1 Oostindische draagstoel; 2 N.I. palankijn
vierwielig rijtuig i. d. vorm v. e. v i s -a -v i S.-vormig
palatijn', m. paltsgraaf, onderkoning van Hongarije.
Palatijnse heuvel, een der zeven heuvelen waarop Rome
Palatinaat', o. paltsgraafschap, de Palts.
[gebouwd is.
palati'ne, v. pelskraag (dameskleding).
palati'nus, (Lat.) m. zie palatijn.
palatum, (Lat.) o. verhemelte.
[praat, gewauwel.
nala'ver, (Eng.) m. negervergadering; besprekingen, gePalazzo Chigi, (It.) zetel v. h. Ministerie v. Buitenlandse
Zaken te Rome.
pale ale, (peed Peil) (Eng.) v. lichtbruin Eng, bier.
pale'ren, opschikken, optooien, versieren.
[landbouw.
Pa'les, (Lat.) v. godin der herders, van de veeteelt en de
palesteel, zie lambel.

574

Palestina

pallium

Palesti'na, o. het heilige (beloofde) land, Kanatn.
palet', 1 V. kaatsplankje, werpschijf; 2 o. ovaalvormig
verfbordje met duimsgat der schilders; mannen van 't
—, kunstschilders.
paletot', (Fr.) m. winterjas; wintermantel.
palfrenier', m. stalknecht, koetsiershelper in livrei.
Pa'li, o. heilige taal der Boeddhisten van Achter - Indië,
teruggaand op een dicht bij het Vedisch staand dialect.
palifica'tie, V. inheiing der palen.
palika'ren, m. mv. (eig. dappere mannen) vrijwilligers bij
de nieuwe Grieken, die onder de leiding van een kapitein strooptochten tegen den vijand deden.
palimpsest', m. perkamentrol, oud handschrift, waarvan
het oorspronkelijk geschrevene is verwijderd en door
nieuw schrift vervangen. Het oorspronkelijke is soms
door chemische hulpmiddelen weer min of meer leesbaar te maken.
palindroom', o. raadsel voor een woord, dat voor- en ach
-terui
kan gelezen worden, bv. n e g e r, r e g e n.
palingenesie', v. wedergeboorte.
palinodie', V. wederzang; herroeping van beschuldiging,
smaad- of lastertaal.
Palinu'rus, (Lat.) palinuur', vi. stuurman; fig, ervaren
staatsman aan 't roer van de Staat.
palissa'den, v. mv. schanspalen; s t a k e t s e 1, paalheining. [afsluiten of versterken.
ppalissade'ren, met schanspalen voorzien, met paalwerk
palissan'der -hout of pal ixander-hout, o. purperhout, violethout uit Guyana.
pali'ta, (Mal.) V. Indisch olielampje voor de nacht.
pal'la, (Lat.) V. eig.: gewaad; í R.K. met karton gestijfd
vierkant doekje ter bedekking van de kelk in de Mis; 2
lang opperkleed der Romeinse vrouwen.
pallah, nootmuskaat (Banda).
palla'dium, (Lat.) o. 1 Pallasbeeld, beschermend voorwerp,
beschuttend heiligdom; 2 beschermgod, plechtanker der
hoop; 3 een platinametaal.
Pallas (Athe'ne), (Gr.) v. naam van M 1 n e r v a.
pal'las, m. X sabel der zware ruiterij.
pallia'tie, V. verzachting, bemanteling, bewimpeling.
palliatief', o. verzachtingsmiddel voor een tijdlang; hUID
voor het ogenblik, lapmiddel.
pallië'ren, verzachten, bemantelen, bewimpelen.
pal'lium, (Lat.) o. R.K. witte wollen band met 6 zwarte
kruisen als een ring om de schouders gedragen door den
Paus en soms door metropolieten bij bijzondere gelegenheden.
,

Palma-Christi
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panaché

pal'ma-Chris'ti, v. t wonderboom, r 1 c 1 n u s, d j a r a k.
palma'ri um, o. palmenhuis; -tuin; palm der overwinning,
zegeloon, behaalde prijs; buitengewone extra beloning
van een advokaat bij het winnen van een zaak.
palma'rum, (Lat.) m. Palmzondag, Zondag vóór Pasen.
pal'ma sub pon'dere cre'scit, (Lat.) de palmboom groeit
tegen de verdrukking in (devies van het wapen v. Wal
[deck Piermont).-pal'megon,.
I koloniaal.
palmes académi'ques, (Fr.) v. mv. aan een paars lint gedragen zilveren lauwerkrans voor hen die benoemd zijn
tot officier d'académie of officier de ï' instruction publique. wetenschappelijke Fr. onderscheidingen.
palmetten, v. mv. o op palmbladen gelijkende versierse[jonge palmen; palmmerg.
len aan gebouwen enz.
palmiet', (Ind.) o. eetbare bladknoppen uit de kroon der
palmi'ne, v. kokosvet; plantenboter.
palmiti'ne, v. bestanddeel van de palmolie.
balkstuur, balkvoetenstuur, dwarspalonnier', (Fr.)
scheepse balk, (draaibaar om een staande spil i. h.
midden) door middel waarvan het richtingsroer met de
voeten wordt bediend.

palpabiliteit', v. tastbaarheid; tastbare duidelijkheid.
palpa'bel, tastbaar, handtastelijk; tastbaar duidelijk,
palpatie, v. T betasting bij het onderzoek.
palpebraal', tot de oogleden behorend.
palpe'ren, zacht betasten of bevoelen.
palpita'tie, v. het kloppen, hartslag, polsslag.
pamflet', o. vlugschrift (meest van schimpende of smaden-

de aard), blauwboekje, schotschrift.
pamflettist', m. vlug -, smaadschriftschrijver.
pa'mor, (Jay.) o. mengmetaal, inzonderheid een soort gQdegen meteoorijzer, dat tussen twee stukken gewoon
ijzer tot één kling versmeed wordt voor de kris of enig
ander wapen.
pampa, (Sp.) v. grote boomloze grasvlakte in Z.- Amerika.
pampe'ro, (Sp.) (Argentinië) wervelwind.
span, (Z.A.) v. ronde in de regentijd met water gevulde
bodemdepressie.
2pan, voorvoegsel, dat „al", „alles" betekent.
Pan, (Gr.) m. Griekse veld- en herdersgod.
panacée', (Fr.) v. algemeen geneesmiddel of wondermiddel
voor alle kwalen.
pana'che, (Fr.) m. 1 vederbos, helmbos, pluimbos; 2
onverschrokkenheid, vuur, levendigheid.
panaché', (Fr.) 1 met bonte strepen; 2 m. ijs van verschillende cremes bij elkaar; 3 cognac met andere likeuren
gemengd.

panacte
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pana'de, v. broodsoep, bouillon met geraspt brood.
pa'nama, m. fijne Zuidamerik. slappe strohoed.
Pan American Airways, onderneming die het luchtverkeer onderhoudt tussen de Ver. St. en Midden- en
Zuid - Amerika.
panari'tium, o. fijt, omloop aan de vinger.
panas, (Mal.) warm.
panatel'la, v. soort lange, dunne sigaar.
pancake landing, X doorzaklanding, wordt soms gebruikt
bij noodlanding ter uiterste beperking v. d. uitloop.
panchres'tum, o. altijd- of veelhelpend geneesmiddel.
panchromatisch, veelkleurig.

pancratesie', V. alleenheerschappij, allenig bezit.
pancra'tium, o. algemene wedstrijd; machine ter opheldering van de leer omtrent kracht- en tijdsuitsparing.
pan'creas, o. alvleesklier, buikspeekselklier.
pancreati'ne, v. uittreksel uit de p a n c r e a s van runderen of varkens, middel tot prikkeling v. d. darmwerking.
pandan, (Mal.) pan'dang, m. tropische boom met kandelaberachtige takken.

pandecten, v. mv. alles omvattende boeken; samenvatting
of kort begrip van 't Romeinse recht.
pandemie', pandemische ziekte, v. besmettelijke ziekte,
plotseling uitbrekend en een zeer groot deel der bevolking aantastend.
pandemonium, o. algemene tempel der demonen or halfgoden; fig. hels lawaai, toneel van herrie en verwar pan'dit, (Sanskr.) m. Voor -Ind. geleerde. [ring.
pandoer', m. Hong. voetsoldaat.
pandoe'ren, zeker kaartspel.
Pando'ra, (Gr.) V. (fabelleer) schoon meisje, dat al de
menselijke rampen i. e. doos bij zich droeg, zij opende die doos (Pandora's doos) uit nieuwsgierigheid en
terstond verspreidden zich allerlei rampen over de aarde,
terwijl alleen de hoop op de bodem v. d. doos achter-

bleef.
panegy'ricus, m. panegyriek', v. plechtige lofrede, lof panegyrist', m. lofredenaar. [dicht.
Pan-Europa- beweging, beweging die ten doel heeft nauwere aaneensluiting op staatkundig en economisch gegebied v. d. Europ. staten, in het leven geroepen door
graaf Coudenhove-Kalergi.
pa'nem et circen'ses, (Lat.) brood en schouwspelen.
pane'ren, met broodkruim of paneermeel bestrooien (om
een korst te maken).
pangenesis, V. leer, volgens welke elk organisme zijn
oorsprong heeft in een enkele cel; theorie van Dar-

pangeran
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win, volgens welke elk afzonderlijk deel van het hele

organisme zich opnieuw zelf voortbrengt.

pange'ran, (Jay.) m. eretitel voor vorstelijke Javanen.
pangermanis'me, o. het streven naar de vereniging van
[hoofd v. e. missigit.
alle Duitsers, alduitserdom.
panghoe'loe, (Mal.) m. Mohammed. geestelijke voorganger,
pangli'ma, (Mal.) bevelhebber, Atjehs bendehoofd.
pang'long, houtkapperijen, zagerijen en branderijen, ge dreven door Chinezen In het gouv. Sumatra's Oost Kust, Bengkalen en Riouw.
panharmo'nicon, o. f muziekinstrument, dat vele blaas
verenigt. [Grieken.-instrume
panhelle'nion, (Gr.) o. opperste staatsraad bij de nieuwe
paniek', v. plotselinge en algemene verbijsterende schrik.
panier, (paanjee') (Fr.) m. (eig. mand) mandenrijtuig; —
percé', ni. S doordraaier, losbol.
pa'nische schrik, V. plotselinge verbijsterende, algemene
[Islambelijders.
niaar ongegronde schrik.
panislamis'me, o. streven naar de vereniging van alle
pan'ne, (Fr.) v. het zonder geld of hulpbronnen zijn; het
onderweg blijven steken met een automobiel, vliegtuig
enz. wegens een defect aan een der machinedelen.
panneau', (Hr.) v. baan (v. japonstof).
panophthalmi'tis, V. verettering van de oogappel.
panoptie', (Fr.) v. volledige wapenrusting; wapenrek als
wandversiering van allerlei op zekere wijze geschikte

wapens.
panopticum, o. verzameling van allerlei bezienswaardigheden, inz. van wassen beelden van bekende persoon
alziend, [lijkheden en groepen.-pano'tisch,
panora'ma, o. (albeschouwing) rondlopende schilderij met
een werkelijke vbárgrond, als aanschouwelijke voor stelling van een geheel oord, een stad, slagveld enz. in
hun geheel, In welks middelpunt de aanschouwer staat;
vergezicl.t.

Pans'fluit, V. zevenmondig riet als herdersfluit.
panslavisme, o. streven van alle Slavische volksstammen,
om zich door politieke banden nauwer te verbinden.
pansophie', V. alwijsheid; waan van alles te weten.
panspermie', V. „alzaad', leer volgens welke alle levende
wezens uit kleine altijd van de levenloze stof gescheiden blijvende deeltjes of panspermieen opgebouwd zouden zijn, die elk in aanleg het geheel of een deel der
eigenschappen van het Individu bezitten en het eeuwigdurend leven hebben.
pantalon', (Fr.) m. lange broek; vroeger meisjesbroek
met lange pijpen met stroken.
37
22e dr.
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Pantalone

papaver

Pantalo'ne, (Ital.) perSOnage 1. h. blijspel; paljas m.
lange broek.
pantalonna'de, V. hansworstendans ; fig. hansworsterij.
pan'ta rhei, (Gr.) alles stroomt or vervloeit, alle dingen
gaan in elkander over.
[heelal.
pan'the, m.. S indringer.
pantheie'me, o. stelsel dat God als vereenzelvigt met het
pantheist', m. aanhanger van het p a n t h e ï s m e.
pan'theon, (Gr.) o. een aan alle goden gewijde tempel;
fig. eretempel gewijd aan de nagedachtenis van over[leden grote mannen.
panti n', (Fr.) m. draadpop.
pan'tjen, (Jay.) m. herendienstplichtige op Java.
pan'tjoeran, (Mal.) fonteinbuis, waterleidingspijp.
pantocratie', V. alleenheerschappij.
pan'toen, (Mal.) m. volksliedje.
pantograaf', m. werktuig tot bet natekenen en verkleinen
der omtrekken, tekenaap.
pantomime, gebarenspel, door gebaren vertolkt toneel[spel.
pantomimiek', V. kunst der gebarentaal.
pantomi'misch, enkel door gebaren uitgedrukt.
pantomimist', m. uitvoerder van gebarenspel, toneelspeler
ineen pantomime.
panto'ne druk, in. een nieuw procédé om met behulp van
op bijzondere wijze vervaardigde cliché's gewassen
tekeningen te kunnen afdrukken op ruwe papiersoorten.
pantopho'ne, V. toestel, dat op de gramophoonplaten opgenomen klanken honderdmaal versterkt.
pantopon', o. V gezuiverd opium voor inspuiting.
pantry, (paen'tri) (Eng.) v. aanrecht -, provisiekamer;
aanrechthoek, - kamer.
panur'ge, panur'gus, m. doortrapt, geslepen mens.
panurgie', V. doortraptheid, geslepenheid.
panzoëtie', v. besmettelijke ziekte, die Pen zeer groot aantal dieren heeft aangetast.
Paole' Zion, Zionistische arbeiderspartij.
Paolot'ti, m.. mv. zie minimen.
papa' en pa'pa, m. 1 vader; 2 Paus.
papaal', pauselijk;
systeem, o. stelsel der pauselijke
opperheerschappij in de Roomse Kerk.
papa'bili, (It.) m. mv. (van papa'bile), ernstige candidaten
voor het pausschap.
Papage'no, m. priester in Mozart's Zauberflöte, treedt als
vogel op;
fluit, herdersfluit; zevenmondige rietfluit.
papa'ja, v. zeer viezige, op een langwerpige meloen gelijkende Indische vrucht met de papalne bevattenae
papa'ver, V. & maankop, slaapbol; klaproos. [pitjes.
r--
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paperassen, o. mv. beschreven papier, papieren rommel
van het bureau; papieren, brieven, stukken enz.
paperhunt, (peei'pehunt) (Eng.) v. snipperjacht, navolging van vossenjacht, waarbij een ruiter de vos voorstelt en zijn spoor door papiersnippers aanduidt.
papeterie', (Fr.) V. papierhandel; schrijfpapierdoos of map.
papiamen'toe, v. volkstaal van Curacao, Aruba en Bonaire,
grotendeels ontleend aan het Spaans.
papier, (paapjee') (Fr.) m. papier; .---maché', verhard
papierdeeg voor dozen, kistjes enz.; ,- .-monna'ie, papieren geld; - sans fin, papier zonder einde.

papil'la, (Lat.) v. wratachtige huidverhevenheid.
papillot', (Fr.) v. krulpapiertje (in het haar).
Papiniaan'se pot, m, door Papin uitgevonden, gesloten
ketel, waarin water onder een druk, groter dan die v.
d. atmosfeer, tot een temperatuur boven 100° kan worden verhit.

papirocratie', v. heerschappij van het papier, bestuur door
middel v. e. overgroot aantal bevelen en bepalingen op
papis'me, o. pausdom; pausgezindheid.[papier.
papist', m. pausgezinde, aanhanger van den Paus.
papis'tisch, pausgezind.
Pa'poea, m. zwarte bewoner van Nieuw -Guinea.
papolatrie', v pausaanbidding.
Pap'penheimer, (D.) m. hij kent zijn mss, hij kent zijn
luidjes, hij weet welk vlees hij In de kuip heeft.
pa'pri ka, v. Hongaarse rode peper.
papu'ia, (Lat.) v. blaar, knobbeltje.
papyrologie', v. leer v. d. papyri.
papy'rus, (Gri. Lat.) m. (mv. papyri) uit de papyrusplant
bereid oud - Egyptisch beschreven papier.
par, (Lat.) gelijk.
para`, v. Turkse kopermunt, 1 / 40 piaster.
paraaf', V. naamtrek, verkorte naamtekening (met de beginletter(s) van de naam), handmerk.
paraat', klaar, gereed, bereid, vaardig; zie ook executie.
para'bel, v. gelijkenis, gelijkenisrede.
parabel'Ium, o. soort automatisch snelvuurpistool.
parabo'Iisch, bij wijze van gelijkenis; (ook .) de gedaante
van een parabool hebbend.
parabolise'ren, door gelijkenissen spreken.
parabool', V. kegelsnede, die ontstaat als de kegel geaneden
worgt door een vlak, dat evenwijdig Is aan een raakvlak v. d. kegel; lijn door een projectiel doorlopen;
kogelbaan.
,

paracente'se, v. het doorsteken v. d.

wand v. e. niet vocht

gevulde lichaamsholte met een naald, waarom nauw-

paracerttrisch

580

parallage

sluitend een holle buis past (t r o c a r t). Na het terugtrekken V. d. naald kan het vocht door de buis weg paracen'trisch, ongelijkmiddelpuntig. [vloeien.
paeach u'te, (Fr.) m. daalscherm, valscherm v. e. lucht
aviateur, springscherm.
-schipero
paracleet', in. trooster, bemiddelaar; de Heilige Geest.
vertroostend,
troostrijk;
helpend.
paracle'tisch,
para'de, (Fr.) v. vertoning, praalvertoon; < met alle vertoning gehouden wapenschouw; afwering van een stoot
[of houw.
para'debed, o. staatsie- of pronkbed.
paradent'ose, v. het optreden v. gaten i. d. tandkassen.
paraderen, prijken, pronken; zich in 't beste pak laten
zien; zich prijkend vertonen; alleen voor vertoon die[buiging.
nen; X parade maken.
paradig'ma, o. voorbeeld, model (van vervoeging of ver parados', (Fr.) 1 aj. schijnbaar tegenstrijdig, wonderspreuki g; 2 m. X rugweer in een schans of loopgraaf.
paradox', V. woncterspreukig gezegde, dat een schijnbare
tegenstrijdigheid bevat.
paradoxaal', wonderspreukig, schijnbaar ongerijmd door
tegenstrijdigheid.
paradoxie', (Fr.) v. zucht voor 't wonderspreukige.
parafe'ren, zijn paraaf (verkorte handtekening) plaatsen,
met zijn paraaf waarmerken.
paraffi'ne, v. uit bruinkool of ruwe petroleum verkregen
witte wasachtige vetstof, waaruit zeer goede kaarsen
vervaardigd worden; ook gebruikt voor het waterdicht
maken v. papier, weefsels en electrische geleidingskabels. [tegen de malariamug).
paraffise'ren, water met paraffine bespuiten (i. d. strijd
pa'rag, (HPbr.) m. scheldnaam voor Jooci.
paragnosie', v. weten langs andere dan normale weg, helderziendheid en t e 1 e p a t h i e.
parago'ge, (Gr.) V. toevoegsel aan het einde v.e. woord.
parago'gisch, aan het einde verlengd, aangehecht.
paragon' of parangon', V. drukletter van 18 punten.
paragraaf', v. afdeling in een geschrift (§).
paragraphie', v. verlies van het vermogen om te kunnen
lezen en schrijven (bij hersenziekte).
paraisse'ren, verschijnen.
paralalie', v. onvolkomen uitspraak.
paraleip'sis, (Gr.) v. rhetorische figuur van het niet overslaan, ingeleid door de woorden: „om niet te spreken
van, nog daargelaten" enz.
paralipo'mena, (Gr.) V. bijvoegsel tot een werk, inz. de
boeken der Kronieken in de Bijbel.
paral'lage, v. af -. verwisseling.
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parallax', paralla'xis, V. verschilzicht, schijnbare verplaat.
sing van het geziene voorwerp; hoek tussen de lijnen,
die het middelpunt van een ster verbinden met het mid•
delpunt der aarde en met het oog van den waarnemer
parallel', evenwijdig; ~, V. vergelijking, tegenover-elkander- plaatsing; een lijn of een vlak op gelijkblijvende
zij
afstand van een andere lijn of een ander vlak;
waartse verbinding tussen twee naderingsloopgraven
parallelepi'pedum, o. prisma (zesvlak) met een p a r a 11 o1 o g r a m tot grondslag en door 6 p a r a 11 e l og r a m m e n begrensd.
parallelogram', o. vierzijdig vlakke figuur met evenwijdlgi
en twee aan twee gelijke tegenoverstaande zijden.
paralogie', v. valse redenering.
paraly'se, v. verlamming, beroerte; progressieve
hersenaandoening tengevolge v. lues (z. d. w.).
paralyseren, verlammen; krachteloos maken
paraly'ticus, m. verlamde, door een beroerte getroffene.
paraly'tisch, lam, verlamd; aan een beroerte onderhevig.
paramagnetisch, aangetrokken wordend door een magneet.
paramen'ten, o. mv. altaar- en priesterklederen in de
Kath. kerk.
paramentiek', V. R.K. kennis of leer van alles wat verband
houdt met de paramenten. [nieren.
paranephri'tis, V. ontsteking van het weefsel rondom de
pa'rang, (Mal.) V. houw -, kapmes.
paranimf', m. bruidsgeleider, bruidsjonker; speelgenoot;
ceremoniemeester bij bruiloften; geleider van een doctorandus (bij een promotie).
paranoia, (Gr.) v. vorm van krankzinnigheid, waarbij de
patiënt (parano'Ycus) bepaalde waandenkbeelden heeft
als bv. godsdienst- of grootheidswaanzin, maar overigens
tamelijk wel bij het hoofd kan zijn.
pa'ranoot, v. soort driekantige Braziliaanse eetbare noot.
paranormaal', naast de normale voorkomen,:.
parapet', (Fr.) n. borstwering van een wal.
paraphra'se, (Fr.) v. ophelderende omschrijving; r schitterende bewerking en uitwerking van een thema.
paraphrase'ren, omschrijven, omschrijvend verklaren.
paraphrast', m. verklarende omschrijver.
paraphras'tisch, omschrijvend, verklarend.
-

•

paraphy'sica = metaphy'sica.
paraplegie', v. dubbelzijdige verlamming.

parapluie, (parapfiwie') (Fr.) regenscherm, paraplu.

parapsychologie', v. methode v. psychologie, uitgaanat
boven de beschouwing v. d. mens als physische, cheiruche en biologische verschijnselen; zij wil ook de iii,
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op de voorgrond brengen en die zelfs tot na de dood
beschouwen.
parapsycholoog', m. beoefenaar der parapsychologie.
pa'rarubber, v. rubber v. d. hevea brazilië'nsis.

parasiet', m. pannelikker, tafelschuimer, klaploper,
v. woekerplant; woekerdiertje.
parasie'tisch, parasitair', tafelschuimend, klaplopend; als
een woekerplant of woekerdiertje, woeker -, woekerend.
parasite'ren, als parasiet leven of teren op.
parasitis'me, o. het woekerend leven of leven op kosten
van een ander.
parasol', (Fr.) v. zonnescherm.
parate execu'tie, v. dadelijke uitwinning van een schuldenaar, verhaal zonder vonnis, onverwijlde voltrekking
van een vonnis.
paratonner're, (Fr.) V. bliksemafleider.
pa'ratyphus, V.
op buiktyphus gelijkende, doch niet zo
kwaadaardige ziekte.
par avan'ce, (Fr.) van te voren, bij voorbaat, vooruit.
paravane, (paer'reveein) (Eng.) V. 1 toestel voor aan de
boeg van oorlogsschepen om mijnkettingen door te
knippen; 2 ontplofbaar apparaat voor het vernietigen
van duikboten enz.
par brico'le, (Fr.) over de band (van het biljart) te spelen.
parcelle'ren, goederen of landerijen verbrokkelen of stuksgewijs verkopen. [menselijk leven.
Par'cen, V. mv. schikgodinnen, (drie) bestuursters van 't
parci mon i e', v. schrielheid, gierigheid.
parcimonieus', schriel, gierig.
parcours', (Fr.) o. doorlopen weg; libre, vrije doortocht; recht om van een spoorlijn gebruik te maken.
par couvert', (Fr.) (afk. p. c.), onder omslag (op brieven).
parc vaccinogè'ne, (Fr.) o. inrichting voor koepokinenting.
pardessus', (Fr.) m. lichte overjas.
pardon', (Fr.) o. vergiffenis, genade, opheffing of kwijtschelding van straf, bedevaart, ter verkrijging v. vergiffenis ; Ook: ,,, ! neem mij niet kwalijk! vergeef mij!
pardonna'bel, vergeeflijk, verschoonbaar.
pardonne'ren, vergiffenis schenken, vergeven.
pare', (Soend.) rijpe rijst 1. d. halm; ,,, hoema, bergrijst.
parement', o. versierselen, tooi, opschik.
parenchym', o. celweefsel van planten; sponsachtig weefsel van klieren enz.
parenta'ge, (Fr.) v. bloedverwantschap.
paren'thesis (Gr.), parenthe'se, V. tussenschuifsel, Inlassing; teken der tussenstelling () of [ ] ; in paren'thesi,
tussen (twee) haakjes; in 't voorbijgaan gezegd.

r
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pare'ren, (een houw or steek) afweren; versieren, tooien,
opschikken, vertoon maken.

pares, (Lat.) m. mv. gelijkgezinde of even sterke personen;
zij die van gelijke stand zijn, gelijken.
pare'se, v. onvolkomen verlamming.
par et im'par, (Lat.) even en oneven.
par excellence, (Fr.) bij uitnemendheid.
par expres'se, (Fr.) door een opzettelijk voor het doel afgezonden bode.
parfait-amour', (Fr.) o. „volmaakte liefde" (fijne likeur).
par for'ce, (Fr.) met geweld, gewelddadig; ~Jacht, v.

drijf- of klopjacht, jacht met brakhonden.
parfum', (Fr.) o. aangename geur of reuk; reukwerk in
vloeibare of vaste vorm. [werk.
parf u me'ren, welriekend maken met een of ander reuk parfumerie'ën, v. mv. welriekende waren, reukwerken.
parfumeur', (Fr.) m. handelaar in of vervaardiger van
parg, (Hebr.) o. hoofdzeer. [reukwerk.
par hasard', (Fr.) bij toeval, toevallig.
parhe'lisch, van een bijzon of daarop betrekking hebbend.
oarhp'lium, o. bijzon.
pa'ri, gelijk, van gelijke waarde of gehalte; zonder opgeld
en verlies; $ 100 %, zie au pair.
pari', (Fr.) o. weddenschap; ~ mutuel', onderlinge wedgelegenheid op wedrennen.
pa'ria, pariah, m. en v. Hindoe uit de laagste klasse of
volksklasse In Indië; uitgeworpene, verschoppeling, ver -

stoteling.

pariëren, wedden.

pa'riës, (Lat.) m. wand.
par in'ter pa'res, (Lat.) gelijke onder zijns gelijken.
pari pas'su, (Lat.) met gelijke tred.
Pa'ris- appel, V. twistappel (naar Paris, zoon van Priamus).
Pa'risch marmer, o. wit marmer van 't eiland Paros.
Parisien'ne, (Fr.) v. Parijse vrouw; (ook:) parel, zeer
kleine drukletter.

parisis'me, (Fr.) o. eigenaardige Parijse zegswijze.
parita'le kunst, V. rotswandkunst, tekeningen enz. op rotswanden vervaardigd door den Cromagnonmens z. d. w.
pa'ritas ratio'nis, (Lat.) gelijkheid van rechtsgrond.
pariteit', V. gelijkheid, rechtsgelijkheid; geli jkgerechtigdheld ; $ gelijkheid in koers.
Par'kercement, o. zogenaamd Romeins cement of cement gebrand uit mergelgesteenten, die langs en in de
Theems gevonden worden.

parke'ren, het op een daartoe aangewezen verzamelplaats
tijdelijk plaatsen van een auto, geschut enz.
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parket', o. afgezonderde ruimte in gerechtszalen; deel v.
d. beurs te Parijs voor de officiële commissionairs in
effecten; bureau v. h. 0. M.; zitplaatsen achter de s t a 1-

1 e s in schouwburgen; ingelegde houten vloer; ingelegd werk; (Ook:) omstandigheid of toestand (bv. in
een moeili j k zijn).

parlan'do, parlan'te, (It.) f meer sprekend dan zingend,
als recitatief gezongen.
parlement', o. uit twee Kamers bestaand wetgevend lichaam
v. d. volksvertegenwoordiging, vergaderde volksvertegenwoordiging.
parlementair', 1 m. met de parlementaire of witte vlag
afgezonden onschendbaar onderhandelaar in de oorlog;
2 aj. tot de volksvertegenwoordiging behorend of daarop betrekkelijk; fig. de vormen in acht nemend; niet
veel zeggend, voorzichtig.
parlementariër, m. 1 lid van een parlement; 2 aanhanger
van het parlementarisme.
pariementaris'me, o. regeringsvorm met medewerking
van een parlement; inz. het overheersen van het parlement boven de kroon.
pariemente'ren, onderhandelen; redeneren, langdurig
parle'ren, spreken, praten. [heen en weer praten.
parlesan'ten, F praten.
parievin'ken, F praten.
parman'tig, zelfbewust en zonder vrees; fier, prat, trots.
parmezaan', v. een in Parma gemaakte kaassoort.
parnas', m. leider, bestuurder der Joodse kerkelijke ge-

meente.
Parnas', Parnas'sus, (Lat.) m. berg der zanggodinnen of
muzen; gebied v. d. dichtkunst.
Parnassiens', (Fr.) m. mv. naam v. e. nieuwere Franse
dichterschool, die een onberispelijke vorm als hoofd-

zaak beschouwt. [door Parnell gesticht.
Parnelist', Parnelliet', m. Iers h o m e-r u 1 e r v. d. partij
par no'b^te fra'trum, (Lat.) (iron.) een nobel, fijn broederpaar; een fijn stelletje of tweetal.
parochiaan', m. lid V. e. kerkgemeente.

paro'chie, v. kerkgemeente, kerspel.
parochieel', van een (de) parochie.
paro'chus, m. hoofd v. e. parochie.
parodie', v. grappige en bespottelijk makende nabootsing
van een ernstig stuk of gedicht.
parodië'ren, spottend of op bespottelijke wijze nabootsen.
paroe'sie, v. wederkomst des Heren.
parole d'honneur', (Fr.) (op mijn) woord van eer.
paroniem', stamverwant; men, o. mv. stamverwante woor-

paronomasie
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gelijkluidende woorden, die in schrijfwijze of betekenis verschillen.
paronomasie', v. gelijkluidendheid van woorden van ver
betekenis; gebruik van hetzelfde woord in-schilend
verschillende betekenissen, woordspeling.
parool', o. woord, belofte, erewoord; wachtwoord, leus,
herkenningswoord.
parosmie', V. gebrekkige reukzin.
parotitis,' v. bof, ontsteking van een speekselklier.
paroxys'me, o. hevige aanval, koortsaanval; hoogste graad
van aandoening, smart, kommer enz.
paroxy'tonon, o. (Gram.) woord met een accent op de voorlaatste lettergreep.
par pari refer'tur (of respon'dere), (Lat.) met gelijke munt
betalen, leer om leer.
par pistolet', (Fr.)
uit de losse hand gestoten door een
prikstoot zonder de hand of de keu op het biljart te
par préféren'ce, (Fr.) bij voorkeur. [leggen.
parquete'ren, inleggen (een vloer).
par raillerie', (H'r.) uit scherts.
par ration, (Fr.) naar gelijke verhouding.
par renommée', (Fr.) bij gerucht, van naam.
parrici'dium, (Lat.) o. vader - of moedermoord, bloedverparr'ig, (Hebr.) v. T hoofdzeer. [wantenmoord.
para adver'sa of contra'ria, (Lat.) tegenpartij.
pars domi'nii, (Lat.) v. deel van de eigendom.
Par'seval, m. bestuurbaar luchtschip van het slappe stelsel
(naar den uitvinder zo genoemd).
Par'si, m. afstammeling der oude Perzen in Voor -Indic
woonacntig, aanhanger van de leer van Z o r o a s t e r,
vuuraanbidder.
Parsis'me = Zoroastris'me (z. d. w.).
parsje, (Hebr.) afdeling uit de T h o r a te lezen door een
13 jarigen jongen, die kerkelijk meerderjarig wordt.
pars pro to'to, (Lat.) een deel voor liet geheel.
partage'ren, delen, verdelen, elk zijn (aan)deel geven.
Partai Kits, (Mal.) Onze Partij, titel v. h. clublied der
P. N. I.
[stem, hoofdstem.
par't,e, (It.) v. f afdeling v. e. toonstuk; rol in een opera;
parten, v. rnv. streken, poetsen; kuren, grillen.
parter're, (Fr.) o. 1 verdieping gelijkvloers; 2 tuin- of
bloembed; 3 gelijkvloers gedeelte der schouwburgzalen, vroeger „bak" genoemd; een — maken, F een val
doen, de grond kussen.
par'tes, (Lat.) v. mv. delen; deelhebbers; ,,, gen ita'les,
teeldelen;posterio'res, zitvlak, achterste.
parthenocarpie', (Fr.) v. maagdelijxe vruchtvorming, d. i.
den,
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zonder voorafgaande bevruchting, waarbij de vruchten
geen pitten hebben als bv. bij komkommers en BonneLouise appels.
parthenogene'se, v. voortplanting zonder voorafgaande bevruchting (bij lagere dieren en planten).
Par'thenon, (Gr.) o. Pallas' tempel o. cl. burg te Athene.
partiaal', deelswijze; afzonderlijk; partijdig.
partialiteit', v. partijdigheid.
par'ticeps cri'minis, (Lat.) medeplichtige.
participant', m. deelnemer, deelhebber, deelgenoot.
participatie, v. deelneming, deelachtigheid; deelhebbing
van aandeel in de winst (v. arbeiders).
participe'ren, deel nemen (aan) of deel hebben (in), delen (in).
partici'pium, (Lat.) o. deelwoord (in de spraakkunst).
particularise're n, op zich zelven plaatsen of beschouwen;
omstandig met alle bijzonderheden vertellen.
particuiaris'me, o. zelfzuchtig stellen van het bijzonder belang boven het algemeen belang; streven om afzonder lijk zelfstandig te blijven en niet op te gaan In een
[heden.
groter lichaam.
particularitei'ten, v. mv. bijzondere, nadere omstandig particulier', bijzonder, eigenaardig; eigen, persoonlijk;
afzonderlijk, omstandig; apart, onder vier ogen;, m.
ambteloos levend persoon, privaat persoon, ambteloos
,

burger.

partje', (Fr.) partij; deel, stuk; — blan'che, iemand wien
de keuze tussen twee zaken onverschillig is; ,.., carrée',
gezelschap van vier personen inz. van twee dames en
twee heren; ,.., remi'se, onbeslist spel.
partieel', gedeeltelijk; bij gedeelten; enkel.
parti'kel, o. rededeeltje.
par'tim, (Lat.) gedeeltelijk; (Ook:) in gelijke delen.
partimen'to, (It.) o. f becijferde basstem.
panti- pris', (Fr.) m. vooropgestelde mening, bij voorbaat
aangenomen gevoelen, vooringenomenheid.
partisa'ne, partizaan', v. soort piek met tweesnijdende bijl
onder de punt, hellebaard.
parti'tie, v. verdeling, indeling; f p a r t 1 t till r.
partituur', It. part:itu'ra, V. f alle stemmen of partijen v.
een compositie, regelsgewijze boven elkander geplaatst.
partner, (paat'ne) (Eng.) m. deelhebber, handelsvennoot;
partout', (Fr.) overal; P volstrekt. [dans- of speelgenoot.
partu'riunt mon'tes nasce'tur ridi'cuius mus, (Lat.) bergen
zijn in barensnood, er zal een bespottelijke muis ter
wereld komen.
par'tus, (Lat.) m. baring, geboorte, bevalling; pasgeborene.
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partuur', m. evenknie, gelijke.
[weinig gelegen.
pa'rum re'fert, (Lat.) dat maakt weinig uit, daaraan is
paru're, (Fr.) v. opschik, tooi; pronkgewaad; stel of garnituur met diamanten; stel bijeenbehorende kraag en
manchetten. [vergelijken.
par'va compo'nere mag'nis, (Lat.) kleine dingen met grote
parvenu', (Fr.) m. opkomeling; iemand, die van laag (arm)
tot hoog (rijk) opgeklommen is.
par'vum par'va de'cent, (Lat.) kleine dingen passen voor
kleine mensen.
pas, m. schrede, tred; nauwe doortocht (bergpas) ; vrijbrief, geleibrief, reisbrief; — de charge, < stormpas;
— de gëant', reuzenstap.
pasanggra'han, (Jay.) V. van regeringswege gebouwde
logeergelegenheid voor reizigers en ambtenaren op in
pa'sar, m. zie passer. [spectie in Ned.- Indië.
Pascha, o. Israëlietische Pasen.
Pas'coe, (Papiaments) Kerstmis.
Pas'cuas, (Sp.) Kerstmis.
pasicrisie', v. verzameling van alle rechterlijke beslissingen van een bepaald land.
pasigraphie', V. algemeen, voor ieder verstaanbaar schrift.
Pa'eja, m. zie pacha.
paskwil', o. schotschrift, lasterschrift (zonder naam des
schrijvers) ; iets bespottelijks, zots.
paso-doble, (Sp.) lett. dubbele pas, een Spaanse dans.
paspoort, o. Vrijgeleidebrief ontslagbrief.
pasporte'ren, X een paspoort geven, met een p a sp o o r t wegzenden, ontslaan. [pas.
pas redoublé', (Fr.) m. muziekstuk in looppasmaat, looppassaat', passaat'wind, m. naam der twee winden, die tussen de keerkringen in bepaalde jaargetijden geregeld
waaien.
passabel, draaglijk, er mee door kunnend, tamelijk goed.
passacail'le, (Fr.), passaoa'glia, (It.) langzame dans.
passage, v. plaats, uitdrukking, volzin uit een geschrift;
plaats, gedeelte van een muziekstuk, dichtstuk enz.;
(ook:) doortocht, doorvaart, overvaart; het voorbijgaan of doortrekken van mensen en rijtuigen in een
straat of op een bepaalde plaats; met glas overdekte
straat voor voetgangers met winkels en koffiehuizen.
passag le'ren, 1 aan de wal uitgaan (van zeelieden).
passant', (Fr.) m. doorreizende, voorbijganger; X schouderbedekking aan uniform; lus voor gordel, riem e.d.
passantenhuis, o. doorgangshuis.
pas'sar, (Mal.) m. zie passer.
passa'to, (It.) $ van of in de verleden maand.
;

,
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pas'se, (Fr.) v. door een magnetiseur uitgevoerde strijkbeweging met de hand(en). [spel), passediesje.
passé', (Fr.) voorbij, boven; r---dix, boven de 10 (dobbel passéis'me, (Fr.) A. kunst die vastzit aan de overleveringen
van het dode verleden, in tegenstelling met het futurisme, de kunst v. d. toekomst.
passement', o. boordsel, snoeren, tressen.
pas'se-partout', (Fr.) m. 1 loper (sleutel) ; 2 horloge -sleuteltje met stiften van verschillende wijdten; 3 pasraam
(lijst) van karton om photo's en platen; 4 perskaart tot
elke voorstelling, uitvoering enz, toegang gevende.
passepied', (Fr.) nt, f oud-Franse dans.
pas'ser, (Mal.) m. markt; overdekte marktplaats; ,-.,, gam'bin, jaarmarkt Batavia; ,-.Akan, vismarkt; , ma'lem,
avondjaarmarkt gedurende enige dagen of zelfs weken.
passeren, 1 voorbij- of doorreizen, doorgaan, doorvaren
enz.; overschrijden, te boven gaan; voorbijgaan, geen
acht slaan op, afwijzen, weigeren te aanvaarden; voor
gebeuren; aangenomen worden; door de beugel-valen,
kunnen, aangaan; 2 doorbrengen, verdrijven (de tijd) ;
een akte —, een akte verlijden; ~ voor iets, voor iets
gehouden worden, gelden.
vagebond.
passe-rou'te, (Fr.) m,.
passe-temps', (Fr.) o. tijdverdrijf.
passet'-moi le mot', (Fr.) vergeef mij de uitdrukking, neem
mij (het woord) niet kwalijk.
passi'bel, lijdelijk; gevoelig; onderhevig aan.
passibiliteit', v. lijdzaamheid; gevoeligheid.
pas'sie, v. 1 hartstocht, hartstochtelijke liefde; 3 hartstochtelijke liefhebberij, tot hartstocht geworden zucht;
3 het lijden, inz. het laatste lijden van Jezus; •---preek, v.
lijdenspreek; ,..,-week, V. lijdensweek (vóór Pasen).
passief', 1 aj. lijdend, lijdelijk, zich niet in daden uitend;
passie've handel, m. handel met ingevoerde- producten;
passie've schuld, V. schuld die men te betalen heeft; passieve tegenstand, m. lijdelijke tegenstand; 2 o. p a s s ie v e s c h u t d, uitschuld, zie: passiva.
passim, (Lat.) overal, op vele plaatsen.
passiona'to, (It.) f hartstochtelijk.
passione'ren (zich), in hartstocht, drift of vuur geraken,
zich door iets geheel laten innemen.
Passionist', m. R.K. geestelijke orde door S. Paulus a
Cruce gesticht.
passi'va, (Lat.) o. mv. zie passieve schuld.
passiviteit', v. lijdelijkheid; lijdelijke toestand.
passus, (Lat.) m. schrede; voorval; plaats in een boek,
[zinsnede.
pasta, o. deeg; vaste zalf.
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pastel', o. droge verfstift, gekleurd krijtje, kleurstift;
schilderij of tekening in pastel uitgevoerd.
pasteurisa'tie, V. het pasteuriseren.
ppasteurise'ren, (wijn. melk enz,) koken of verhitten ter
doding van cie gistingskiemen (volgens de methode van
pasteus', deegachtig, vettig, week, gezwollen. [Pasteur).
pastiche, (Fr.) V. namaak van schilderwerk, namaak a nt i q u it e it; muzikaal lapwerk; bedrieglijke naboot
-sing.
pastii'le, (Fr.) v. flikje uit meel, vruchtensap en suiker;
reukballetje, reukkaarsje. [bare wortel.

pastinak', V. & witte peen, pinksternakel; plant met eet pas'tor, (Lat.) m. herder; geestelijk leraar, predikant; ,..,
lo'ci, geestelijke van de plaats.
pastoraal', 1 aj. herderlijk; landelijk, vreedzaam; zielen herderlijk; (ook:) tot de p a s t or i e behorende; 2 V.
herderslied, zie pastorale; pastora'le brief, m. R.K. herderlijk schrijven van een bisschop aan de gemeenteleden

bij bijzondere gelegenheden.

pastoraat', o. ambt van een predikant of pastoor.
pastora'le, (Fr.) v. herdersdicht, landelijk toneelspel.
pastora'lia, (Lat.) v. 1 predikantszaken, pastorie- aangelegenheden; 2 herders-, pastoriegoederen.
pastorie', pastorij', v. woning van een geestelijke, hetzij
van een pastoor of predikant.
[pastorale.
pastourel'le, (Fr.) v. figuur uit de q u a d r ill e; zie ook
pastrycook, (ppeei„sOtrikoek) (Eng.) m. pasteibakker.
pat, toestand van den koning in 't schaakspel, waarbij hij,
niet in 't schaak staande, gespeeld moet worden, en dit
niet kan, zonder zich zelf in 't schaak te zetten.
patakon', patacon', (Sp.) m. voor Brazilië aangemunte Por
rijksdaalder.
-tuges
pataraf'fe, V. onleesbare haal met de pen, onduidelijke
handtekening, (ge)krabbel, krabbelschrift.
patat', (V1.) ti. aardappel.
[gebezigd.
pat'choeli, v. sterk riekende etherische olie, als reukwerk
paté', (Fr.) v. pastel; — de foie gras, ganzeleverpastei.
pa'te d'Italie', (Fr.) v. Italiaanse vermicelli, macaroni enz.
pateen', V. zie patena.
patel'la, (Lat.) v. eig.: offerschotel; knieschijf.
patellair'-reflex', V. knieschijfreflex : het opspringen van
het loshangende onderbeen, indien vbór juist onder de
knieschijf met een klopper wordt getikt.
patel'len, m. Chinese hoedjes: weekdieren met kegelvormige schelp levende aan lage kuststroken.

pa'tena, (Gr.) V. R.K. gouden of verguld schoteltje, waarop
In de Mis de H. Hostie wordt nedergelegd.
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o. open brief; acte van aanstelling; vergunningsnewijs ter uitoefening van een beroep, bedrijf of hand-

spatent',

werk; vrijbrief, waarbij aan een uitvinder zekere voor-

rechten worden toegestaan (octrooi).

2patent', aj. F naar behoren, naar de eis, uitstekend,

degelijk, in alle opzichten betrouwbaar.
patente'ren, een p a t e n t uitreiken of p a t e n t verlenen; gepatenteerd', patent hebbend voor; een gepatenteerde ..., iemand die doorkneed is in het ....
pa'ter, (Lat.) m. vader; kerkvader; ordesgeestelijke; r-fami'lias, huisvader; — pa'triaa, vader des vaderlands; r-pecca'vi, vader, ik heb gezondigd.
pa'tera, (Lat.) drinkschaal.
paterniteit', v. vaderschap; vaderlijke waardigheid.
paternos'ter, o. het Onze Vader; rozenkrans der R.K.;
versiering aan kozijn in de vorm van een rozenkrans;
F ketting zonder eind; de tis, r& de handboeien.
paternos'terwerk, o. emmerketting aan baggermachine.
pate'tico, (It.) , zie pathetisch.
[zonder naald.
pathephoon', v. soort g r a m o p h o o n met weergever
pathetisch, f aandoenlijk, gevoelvol, vol gevoel; hartroerend.
[voor de gezondheid.
pathogeen', ziekmakend, ziekte veroorzakend, schadelijk
pathogenie', v. leer van het ontstaan der ziekten.
pathognomie', v. kennis der gemoedsaandoeningen uit de
gelaatstrekken en gebaren; (ook:) leer v. d. ziekteteke[nen.
pathognomo'nisch, kenmerkend voor een ziekte.
pathologie', V. ziekteleer. ziektekunde.
patholo'gisch, tot de ziekteleer behorend;laborato'ri um, o. werkplaats, waar de uitwerpselen, braakstoffen,
enz. van zieken met het microscoop of langs scheikundige weg onderzocht worden.
patholoog', m. ziektekundige.
pa'thos, (Gr.) o. hartstochtelijke verhevenheid, hartroeren
toon of zegswijze ; vurige gezwollenheid.
-de
patience, (paasiaans') (Fr.) v. geduld; (ook :) geduldspel
[kranke,
zieke.
met kaarten.
patiënt'(e), m. en v. onder doktershanden zijnde lijder(es),
patiën'tia vin'cit om'nia, (Lat.) geduld overwint alles.
patiën'tie, v. zie patience.
pa'tih, (Jay.) m. plaatsvervanger of vertegenwoordiger van
den vorst of regent, hoofd van een regentschapsafdeling.
pa'tina, pati'ne, V. schaal, schotel; bruine korst op oude
munten, antiek brons enz.
[geven.
patiine'ren, kunstmatig het uiterlijk van de p a t i n e
pa'tio, (Sp.) m. (in Spanje:) binnenplaats der woonhuizen.
patisserie', (Fr.) v. pasteigebak; banket.
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patissier', (Fr.) m. pasteibakker, banketbakker.
patjakker, m. P ploert, smeerlap.
pat'jèt, (Mal.) tn. kleine land- of springbloedzuiger.
pat'jo(e)I, (Jay. en Mal.) v. schoffel, schop, landbouwers
landspraak, boerenspraak.
[hakschop.-patois',(Fr.)
pa'tres, (Lat.) m. mv. vaders; kerkvaders; erenaam v. d.
oud - Romeinse senatoren.
pa'tria, (Lat.) v. vaderland; pro —, voor 't vaderland.
patriarch', m. 1 stamvader, aartsvader, familiehoofd; 2
opperbisschop, inz. in de Gr. kerk.
patriarchaal', aartsvaderlijk.

patriarchaat', o. 1 stamvaderschap; 2 opperbisschopsambt;
3 stelsel, waarbij den vader de overheersende plaats
in de familie toekomt (tegenover matriarchaat).
patriciaat', o. de gezamenlijke patriciërs.
patri'ciër, m. 1 adellijk burger in het oude Rome en in de
voormalige Duitse rijkssteden; 2 (in 't alg.:) aanzien li jke van oude familie, van de eerste stand.
patricisch, adellijk; aanzienlijk, voornaam.
patrijs', V. 2 stempel voor de matrijs.
patrl js'poort, V. 4 klein rond venster in scheepshutten.
patrimoniaal', tot het vaderlijk erfdeel behorend, van de
ouders geërfd of meegekregen.
patrimo'nlum, (Lat.) o. vaderlijk erfgoed. (aangeërfd) vermogen; Petri, het erfdeel van Petrus, het gebied van
den paus.
Patrimo'nium, naam v. e. tot de anti-revolutionnaire partij behorende arbeidersvereniging.
patriomanie', v. overdreven liefde voor 't vaderland.
[zindheid.
patriot', m. vaderlandsvriend, vaderlander.
patriotis'me, o. vaderlandsliefde, vaderlandslievende gepatristiek', v. kennis van de leer en de geschriften der
kerkvaders.
patrocina'tie, v. bescherming, het in bescherming nemen.
patrocine'ren, beschermen, in bescherming nemen.
patrologie', v. zie patristiek.
patronaat', o. 1 beschermheerschap; waardigheid v.
schutsheer, v. schutsvrouw; 2 R.K. beschermende vereniging v. jongens en meisjes gewoonlijk onder het
bestuur v. e. priester. [Vreemdelingenverkeer.
Patronato Nacional del Turismo, (Sp.) Staatsbureau voor
patrones', V. beschermster, scbutsvrouwe ; schutsheilige;
vrouw v. d. patroon of meester. [naam.
patrony'micum, (mv. patrony'mica), vader- of geslaclitspatroon', m. beschermer, schutsheer; beschermheilige;
heer, meester; koopvaardijkapitein, schipper; (ook wel:)
man, kerel, vent; ~, o. monster, model, voorbeeld; ~,
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v. huls van bordpapier, messing (geel koper) of ander
metaal, waarin kogel(s), kruit en slaghoedje tot een ge-

heel verenigd zijn.
U soldaten - loopwacht, wachtronde, op
speurtocht of verkenning uitgezonden kleine afdeling
soldaten of klein troepengedeelte uitgezonden om te
velde of bij volksbewegingen zo nodig op te treden.
patrouille'r en, X de loopwacht, de ronde (leen, in p at r o u i 1 1 e s aflopen; F heen en weer lopen.
pau'ca eed bona, (Lat.) weinig maar goed.
pau'ke, v. j keteltrom.
[een orkest.
paukenist', m. f muzikant, die de p a u k e (n) slaat in
paula'tim long'ius i'tur, (Lat.) zachtjes aan komt men
Paulia'na, (Lat.) zie actio Pauliana. [verder.
Pauli'ner of Paula'ner monniken, zie Minimen.
Paulinisch, van (den apostel) Paulus.
pauper, (Lat.) t aj. arm; 2 sb. arme.
pauperis'me, o. armwezen; toestand van blijvende algemene armoede; leer van de verarming, hare oorzaken
[en geneesmiddelen.
pauperteit', v. armoede.
pau'per ubi'que ja'cet, (Lat.) de arme telt nergens mee.
pau'se, (Fr.) pau'sa, (Lat.) pau'ze, v. rust; rustpunt; stil[poos zwijgen.
stand; , rustteken.
pause'ren, ophouden, rusten, zich even verpozen; een
pau'vre honteux', (Fr.) m. huisarme, die zich schaamt te
[bedelen.
pava'ne, (Fr. ► v. statige oude (pauwen)dans.
pavane'ren (zich), pronken, als een pauw stappen.
paviljoen', (Fr. pavilion'), o. tentdek; tentbed; bij- of zij gebouw, vleugel, aan een paleis, hotel enz.; zomer- of
tuinhuisje; (ook:) elke vaan met de nationale kleuren,
inz. vlag, scheepsvlag.
[deren.
pavoiseren, met vlaggen versieren of tooien.
pa'vor noctur'nis, (Lat.) het nachtelijk schrikken van kinpax, (Lat.) V. 1 vrede; 2 R.H. het zogenaamde „pelsbord"
de van ivoor, metaal of edelgesteente vervaardigde kus plaat met kruisbeeld of een of andere voorstelling;
genii um, wereldvrede; ~ intran'tibus! vrede zij met de
binnentredenden! — vobis'cum ! vrede zij met U!
paying guest, (peei'ing Kest, Ic: zacht) (Eng.) m. en v. betalende gast of logé, als gast inwonend persoon, die
echter voor zijn kost en inwoning betaalt, deftiger dan
commensaal.
pays, (Fr.) m. land; — de coca'gne, luilekkerland.
paysagis'te, (Fr.) m. landschapschilder.
peach-brandy, (Eng.) een uit perziken gestookte likeur.
peacock, (pie'kolk) (Eng.) pauw; pauwblauw.
pe'an, (Gr.) zie pae'an.
patrouille, v.

,
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peau de suède, (Fr.) kalfsvel, op de leerzijde zodanig behandeld, dat een fluweelachtig oppervlak is ontstaan.

peccabiliteit', v. zondigheia.
peccadil'le, (Fr.) v. kleine zonde, vergeeflijk foutje.
pecca'tum, (Lat.) o. zonde, vergrijp, misslag.
pecca'vi, (Lat.) Ik heb gezondigd, ik heb een fout begaan.
pecce'ren, zondigen, een fout begaan.
pec'co, pec'co-thee, v. fijne Chinese theesoort.
Pech, (D.) o. ongeluk, tegenslag, wanbof.
Pechblen'de, (D.) V. ` pikbiende.

Pech'vogel, (D.) m. ongeluksvogel, wanboffer.
pectoraal', 1 aj. op de borst betrekking hebbende, borst-;

2 o. R.A. borstkruis der abten en Disschoppen.
pectorale, V. borststuk; borstlap van de joodse priesters.
pee'tus carina'tum, (Lat.) kippenborst.
pec'tus eat, quod diser'tum facit, (Lat.) het is het hart,
dat welsprekend maakt.
peculaat', o. kasbesteling, verduistering van 's lands gelpecu'iium, (Lat.) o. zelfverworven vermogen. [den.
pecu'nia, (Lat.) v. geld, vermogen; ...,e causa, terwille
v. h. geld; ,-., ner'vus bel'li, geld is de zenuw v. d
oorlog; ." non o'let, het geld stinkt niet.
pecuniair', pecunieel', geld betreffend; uit een geldelijk
oogpunt; geldelijk, baar, in of met geld, geld-.
pe'cus, (Lat.) o. vee; dom, ruw mens -eh (ook ~ cam'pi).
pedaal', o. 1 f voetklavier, voetregister van het orgel; één
der verstemtreden van een harp; een der twee krachttreden aan de piano: de rechtse ter versterking, cie
linkse ter verzwakking; 2 trapper (van fiets).
pedaal'harp, v. f harp met verstemtreden.
pedagogiek', pedagogisch, pedagoog', zie pasdag -.
pedant', 1 aj. verwaand, schoolvossig, waanwijs; 2 m.
schoolvos, waanwijze, opgeblazen met zich zelf ingenomen betweter.
pedanterie', V. schoolvossige aanmatigende verwaandheid;
aanmatiging; belachelijke neiging om alles te minachten,
behalve wat men zelf kent en uitoefent.
peda'ti, (Jay.) v. Javaanse buffelkar.
pedel', m. voetknecht; dienaar, bode (van hogescholen, bij
rechtbanken).
pe'de pae'na clau'do, (Lat.) de straf volge met hinkende
voet (d. 1. langzaam) op de misdaad.
pederastie', v. zie paederastie.
pedes', (Mal.) scherp v. smaak.
pedestal', o. voetstuk, zie piedestal.
pedee'trisch, te voet, voet -.
pédicu're, (Fr.) m. en v. voetverzorger, voetverzorgster,
22e dr.38
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persoon, die eksterogen uitsnijdt, nagels der tenen
verzorgt enz.

pedigree, (ped'digrie) (Eng.) m. (sp.) stamboom.

pedometer, m. passenteller (instrument).
edelman, 1 o r cl; tegenwoordig is het woord beperkt tot
de leden v. h. Hogerhuis, en tot Schotse en Ierse edelen,
die, na door 't volk gekozen te zijn, zitting i. h. Hoger huis kunnen nemen, lid V. d. hoge Eng. adel; (vgl. pair).
peerage, (pier'fdzj) (Eng.) pairschap; adelsboek d+ -rp a i r s van Engeland.
pee'ress, (pier'is), (Eng.) vrouw van een pair;
in her
own right, (oon rait), adellijke dame, die krachtens
erfrecht baar adellijke rechten bezit.
Pega'siden, de muzen.

peer, (pieë) (Eng.) m. gelijke in talent, kunde enz.; Eng.

Pe'gasus, m. dichterros, fabelachtig gevleugeld paard; het
grote paard (sterrenbeeld) v. h. Noordelijk halfrond) ;
zijn ," bestijgen of berijden, gedichten maken, a. h.
dichten gaan. [mantel; ochtendjapon.
peignoir, (penjwaar') (Fr.) m. kap -, poedermantel; bad-

pei'ne, (Fr.) V. moeite, verlegenheid, angst, nood; straf.
peintu're, (Fr.) v. wijze van schilderen.
peis, v. vrede.
pejera'tie, v. meineed.
pejora'tie, V. verergering, verslimmering.
pe'jor a'vis ae'tas, (Lat.) de tegenwoordige tijd is slechter
dan die van onze voorvaderen.
pejore'ren, verergeren.
pekan, Canadese marter.
peia'gia, V. lichtkwal.
Pelagiaan', m. aanhanger van Pelagius (5e eeuw), die de
erfzonde loochende en beweerde, dat de mens uit eigen

kracht zalig kan worden.

pela'gisch, In de zee gevormd, In de diepzee zwevend.

pelagoecoop', m. diepzee - kijker.
Pelas'gen, m. mv. volksstam van het oude Griekenland.
pole-mole, (Fr.) door elkander gemengd, verward, overhoop.
[mantel.
pèleri'ne, (Fr.) v. pelgrimskleed; schoudermanteltje, kraag
-peigrma',v.
bedevaart.
pelikaan', m. 1 ,^ kropgans; 2 2 kiezentrekkerstang; 3
glazen distilleervat; 4 U soort verouderd geschut.
peiis'se, (Fr.) V. pels, pelsrok; lange met bont gevoerde
vrouwenovermantel, pelses.
peli'ta, (Mal.) v. olielampje, nachtlichtje.
pel'Iagra, o. r moederkoorn- vergiftiging, Milanese roos.
peiieterie', v. pels- of bontwerk.
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Peloponne'sisch, van de Peloponnesus, het tegenwoordige
Morea (Zuid - Griekenland).
peloton', (Fr.) m. X afdeling voetvolk of ruiters van
20--80 man onder een luitenant.
pel'vis, V. het menselijk bekken.
pemali, het Polynesische t a b o e.
[vlees.
pem'mican, o. Amerik. verpoederd en tot koeken geperst
penaal', (Fr. pénal), de straf betreffend; lijfstraffelijk.
penaliteit', v. strafwetgeving, strafbepaling; straf, bestraf[bij het voetbalspel.
1

penalty, (pen'netfi) (Eng.) straf, boete; -klok, strafschop

penant', o. muurstijl; tussenmuurvak.
penarie, V. geldelijke zorgen, verlegenheid, nood.
pena'ten, m. mv. huis- en beschermgoden van de Romeinen fig, eigen huis en haard.
pen'ce, (Eng.) mv. van penny.
penchant', (Fr.) o. neiging, lust, trek, voorliefde.
pendant', o. tegenstuk, tegenbeeld, tegenhanger.
Pendel, (D.) m. slinger.
pendelo'que, (Fr.) m. 1 kristallen hanger aan een kroonluchter; 2 oorhanger.
penden'te li'te, (Lat.) hangende (gedurende) het proces,
terwijl de zaak nog niet uitgemaakt is.
pendentief', o. hangjuweel voor dames.
pendop'po, (Jay. en Mal.) v. open hal aan inlandse of
soms aan Europese woning. [uurwerk.
pendu'le, (Fr.) v. slinger; slingeruurwerk; (ook:) staand
Penelope, v. een om huwelijkstrouw en huiselijke kunst werkzaamheid beroemde vrouw (de gade van Ulysses).
penetra'bel, doordringbaar.
penetrant', doordringend, uitvorsend, scherp(zinnig).
penetra'tie, V. doorgronding, scherpzinnigheid.
pénétration' pacifi'que, (Fr.) v. vredelievende binnendringing.
[zien.
penetre'ren, doordringen, indringen; doorgronden, doorpen'gá, v. Hongaarse munteenheid, ± 36 Ct.
pengoe'loe, (Mal.) m. hoogste moskeebeambte (in Indië).
peni'bel, pijnlijk; moeilijk, bezwaarlijk; lastig.
penicil'lum, (Lat.) o. penseel; (ook:) soort van schimmel.
penin'sula, (Lat.) V. schiereiland.
pen i nsu lai r', tot een schiereiland behorende.
pe'nis, (Lat.) m. mannelijke roede.
penitent', m. boeteling.
penitentia'rie, V. R.K. geestelijk college te Rome dat de
aan den Paus gerichte verzoekschriften om vrijspraak of
vrijstelling behandelt.
penitentia'ris, m. R.H. hoofd der p e n i t e n t i a r 1 e.
;
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peniten'tie, v. boetedoening, boete; straf, pijn, marteling.
pen'na, (Lat.) V. veder, pen.
Pennaaf, (D. studententaal:) m. nieuw aangekomene,
penny, (mv. pence), V. Eng. penning= 3 centen. [groen.
penny-a-liner, (pen'nt elai'ner) (Eng.) m berichtgever
voor couranten, r e p o r t e r, oorspronkelijk met een
penny per regel betaald.
pennyweight, (Eng.) afk. dwt. zie ald.
penny wise and pound foolish, (Eng.), zuinig op nietigheden en verkwistend in grote zaken.
pensée, (Fr.) 1 v. gedachte, mening, inval; 2 & drie
-kleurig
viooltje; 3 aj. bruinviolet, bruinpaars.
pensief', peinzend, nadenkend, geneigd tot zwaarmoedig
mijmeren.
pension', (Fr.) o. 1 jaargeld, pensioen; 2 kosthuis; en —,
in de kost, inwonend met kost enz.
pensionaat', o. kostschool.
pensiona'ris, m. raadgevend advocaat bij de stedelijke regeringen onder de Republiek v. d. Verenigde Neder landen; raad,..,, m. opperste staatsdienaar van de Algemene Staten; van 1805-1806 titel V. h. hoofd v. 0.
Bataafse republiek.
pensionnai're, (Fr.) V. in pension op kamers wonend persoon of kostganger; kostleerling; kostschoolmeisje.
pensionne'ren, (iemand) een pensioen, jaarlijks rustgeld
geven of toekennen.
pen'sum, (Lat.) o. (mv. pen'sa), taak, de aan een school
pentagoon', m. vijfhoek. [opgelegde taak.
pentagram', o. vijfhoeksvoet, D r u d e n v o e t, vijfhoek
In één trek getekend, uienteken der M. E. bouwmeesters.
pentameter, (Lat.) m. vijfvoetig vers.
pentarchie', v. regering van vijf machthebbers.
pentateuch'(us), (Lat.) m. B de vijf boeken van Mozes.
pentathlon, (Gr.) m. vijfkamp bij de Olympische spelen.
Pentecos'tals, godsdienstige secte in Canada.
pentho'de, V. radiolamp met 5 electroden.
pen u iti è'me, (Fr.) v. op een na de laatste, voorlaatste;
voorlaatste lettergreep van een woord.
penum'bra, pénom'bre, (Fr.) V. halfschaduw die zich onmerkbaar in 't licht verliest.
pen u'rie, V. nijpend gebrek, grote behoefte.
peon, (Spa.) boerenknecht; in Argentinië elk los werkman.
pép i n i è're, (Fr.) V. boomkwekerij; fig. kweekplaats,
kweekschool.

pe'plon, (Gr.) pe'plum, (Lat.) o. vrouwenkleed zonder mou-

wen, dat met een soort gesp op de schouder gesloten
werd, later ook door mannen gedragen.
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pepsine, V. lebfermentstof, die de spijsvertering bevordert
(bestanddeel van het maagsap).
pep'ton, o. de door vertering veranderde eiwitstoffen ;
kunstmatig bereid, licht verteerbaar eiwit; vlees--..,
o. uit vlees bereid p e p t o n voor zieken.
per, (Lat.) door, doorheen, wegens, voor, bij, uit; r...
abu'sum, (Lat.) bij vergissing; ~ ac'cidens, (Lat.) bij
toeval; , amba'ges, (Lat.) met omwegen, met draaierijen; — angus'ta ad augus'ta, (Lat.) door lijden tot
heerlijkheid; , ar'dua liber'tas, (Lat.) door moeilijkheden tot de vrijheid; ~ as'pera ad as'tra, (Lat.) door
ongebaande wegen naar de sterren, door lijden tot heerlijkheid; cas'sa, (It.) $ met gereed geld, contant; cau'sam, (Lat.) onder het voorwendsel; contant', $
tegen baar of gereed geld; con'to, (It.) $ op of door
rekening; - of par couvert, (p. c.), onder omslag
(op brieven) ; — cru'ce yn ad lu'cem, (Lat.) door het
kruis naar het licht; , di'em, (Lat.) per dag, dagelijks;
,.^ expres'sum, (Lat.) door een afzonderlijken bode;
— fas et ne'fas, (Lat.) door recht en onrecht, langs
rechte en slinkse wegen; ," gover'no, (It.) tot naricht,
tot richtsnoer; -.indirec'tum, (Lat.) door tussenkomst v. e. derde; r.., Jo'cum, (Lat.) voor de aardigheid;
Jo'vem, (Lat.) bij Jupiter; ~ majo'ra (vo'ta), (Lat.)
bij meerderheid v. stemmen; mil'le, (p. m.), per of
v. d. duizend; ," ne'fas, (Lat.) onrechtmatig, wederrechtelijk; ~ occa'sie, lij gelegenheid; — os, (Lat.)
mondeling; r-.' pe'des, . pe'des apostolo'rum, (Lat.)
te voet; — procu'ra, ,--. procuratio'nem, (Lat.) door of
bij volmacht, door een gevolmachtigde of zaakwaarnemer; ,,, rec'tum, (Lat.) in de rechte (endel - )darm;
res'to, als overschot, nog; ~ sal'do, $ als te goed,
als overschot v. d. vorige rekening, tot slot v. rekening,
ten slotte; sal'tum, (Lat.) door een sprong; ~ se',
(Lat.) op zich zelf, van zelf, uit zijn aard, met alle
geweld; ,,, se'des, (Lat.) door de stoelgang; ,., stir'pes, (Lat.) naar de stammen (b.v. erven); r ter'tium,
(Lat.) door een derden persoon; ~ vi'am, (Lat.) langs
de weg, door middel van; ," vo'ta majo'ra, (Lat.) bij
meerderheid v. stemmen.
perac'tie, t , . voleinding.
perac'ti labo'res jucun'di,

(Lat.) na gedane arbeid is het
[effening.
zoet rusten.
peraequa'tie, V. gelijkmaking, gelijkmatige verdeling, ver voleindigen,
volbrengen;
afhandelen.
perage'ren,
perambula'tie, V. doorwandeling, bereizing, bezichtt igsreis.
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peran'akan, (Mal.) m. zie: perenakan.
perceel', o. pand; (ook:) lastig —, lastig persoon.
percent', o. (afk. pot. of %), ten honderd.
[een geheel.
percenta'ge, o. percentsgewijze uitgedrukt gedeelte van
percepteur', (Fr.) m. ontvanger der belastingen, accijnzen
perceptibel, (be)merkbaar, waarneembaar.
[of tollen.
percep'tie, v. ontvangst, Inzameling, inning (van gelden) ;
waarneming, voorstelling met bewustzij n.
Percheron', (Fr.) m. Normandisch stamboek-trekpaard uit
de Perche in Frankrijk.
[morrisdans.
Perch'ten, een soort carnavalsfiguren in Oostenrijk, zie
percipië'ren, ontvangen, innen; vatten, waarnemen.
percola'tie, V. doorzijging, filtratie.
percus'sie, V. 1 stoot, slag, schok; 2 botsing van twee
lichamen; 3 T onderzoek door beklopping.
percus'sie-geweer, o. ouderwets geweer, dat door een
slaghamer, die op een slaghoedje neerslaat, wordt afgepercus'sie-slot, o. slaghamerslot.
[schoten.
percussion', (Fr.) V. f harmonium-register, dat door percusie of de slag van een hamertje op de tong deze
reeds doet klinken, vóór ze door de wind in trilling
wordt gebracht.
percuteren, kloppen, stoten; een geneeskundig onderzoek houden (bv. van cie borst) door middel van beklop ping.
[nemend.
perden'dosi, perden'do, (It.) r zich verliezend, allengs afperdi'tie, V. eeuwige verdoemenis.
perdu', (Fr.) verloren.
per'eat ! (Lat.) hij verga! hij mag doodvallen! weg met
peregrina'tie, v. omzwerving in een vreemd land. [hem!
peregrine're n, in vreemde oorden rondzwerven; ter bede
-vart
gaan.
père-Lachai'se, (Fr.) kerkhof te Parijs, genoemd naar den
eersten dode, die er begraven is.
peremp'tie, V. (eig. vernietiging, doding) verjaring, ongeldigwording (in rechten) ; eindbescheid.
perem(p)to'risch, peremptoir', een strijd opheffend, beslissend, afdoend; — uitstel, a onherroepelijk laatste
uitstel.
perenakan, (Mal.) kind v. e. inlandse moeder en een
vader v. ander ras;TJina, perenakan- Chinees, in
Indië uit inlandse moeder geboren Chinees.
perenne'rend, overblijvend; —e plant, v. plant die het
gehele jaar voortduurt, overblijvend gewas.
pè're no'bie, m. vaderrol (op 't toneel).
perfect', volkomen, volmaakt, geheel; volkomen in orde,
best, uitmuntend!
,
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perfecte'ren, voltrekken (een koop).
perfecti'bel, volmaakbaar.
perfectibilis'me, o. leer van de vervolmaking van het men[schik geslacht..
perfectibiliteit', v. volmaakbaarheid.
perfectie, v. volkomenheid, volmaaktheid.
perfection(n)e'ren, 1 volkomener maken, meer en meer
volmaken, voltooien; 2 voltrekken (een koop).
perfec'tum, (Lat). o. Gram. volmaakt verleden tijd.
per'fer et obdu'ra, (Lat.) draag en duld.
perfide, (Fr.) trouweloos, valsch, verraderlijk.
perfidie', (Fr.) v. trouweloosheid, trouwbreuk, valsheid,

verraderlijkheid.
perforateur', (Fr.) m. machine om iets te p e r f o r e r e n.
perfora'tie, v. het p e r f o r e r e n.
perfore'ren, doorboren; gaatjes in papier slaan, ten einde
het afscheuren langs een bepaalde lijn gemakkelijk te
maken.
performance, (puf'(ormens) (Eng.) v. verrichting, toer,
kunstoefening, prestatie. [verpakking.
perga, o. reuk- en smaakloze papiersoort voor duurzame
pergola, (It.) v. prieelachtige wandelweg met op palen,
stokken, trajiewerk enz. geleide klimplanten in een tuin.
pergument', o. soort geëmailleerd bordpapier.
pe'ri, m. lieflijk, fee-achtig wezen, beschermengel van den
mens (in de Perzische fabelleer).
peribronchiaal', nabij de luchtpijp.
hartvliesontsteking.
pericardi'tie, v.
pericardium, o, hartzakje, hartvlies.
[staan, tuimelen.
perichon'drium, o. kraakbeenvlies.
periclite'ren, gevaar lopen, in gevaar zijn; op vallen
perico'pe, V. afdeling uit de evangeliën en brieven van de
apostelen, bestemd om in vaste orde op Zon- en feestdagen voorgelezen en verklaard te worden.
periculeus', gevaarlijk, hachelijk.
peri'culum, (Lat.) o. gevaar; waagstuk; ~ in mo'ra, drinperidot', o. bastaardsmaragd. [fiend gevaar bij dralen.
periga^'um, o. aardnabijheid, dichtste stand van een planeet bij de aarde.
perihe'Iium, o. dichtste stand van een planeet of komeet bij
peri'kel, o. gevaar. [de zon.
pe'ri meter, m. omvang, omtrek; instrument om het gaperime'trisch, in omtrek. (zichtsveld te meten.
perin'de ac cada'ver, (Lat.) als een lijk, leuze van de Jezuieten, om de blinde gehoorzaamheid aan te duiden, die
de orde van haar leden vraagt.
perineum, o. middelvlees, bilnaad.
periode, v. tijdruimte, tijdvak; cijfergroep v. e. repete-
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rende breuk, die telkens weerkeert; grotere uit zinsneden bestaande volzin. [zekere tijdruimten.
periodiciteit', v. geregelde of regelmatige terugkeer na

periodiek', op zekere tijden regelmatig terug- of wederkerend; ,- e geschriften, o. mv. met geregelde tussen
verschijnende tijdschriften; ^.en, o. mv. p e --pozen
r i o d i e k e geschriften; -..e winden, m. mv. op gezette

tijden waaiende wisselwinden.

periodon'titis, ontsteking v. het periodon'tium.
periodon'ti um, vlies om de tandwortel.
periost', o. beenvlies.
periosti'tis, v. beenvliesontsteking.
periosto'se, v. beengezwel, zwelling van het beenvlies.
peripateticus, (Lat.) m. aanhanger van de leer van Aristoteles; (ook:) liefhebber van wandelen.
peripetie', v. plotselinge ommekeer in 't lot; onverwachte
verandering; omslag in de handeling, beslissende wending in toneelspelen.
peripheer', zich a. d. buitenzijde v. h. lichaam bevindende.
peripherie', v. buitenomtrek, cirkelomtrek; buitenzij,
periphra'se, v. omschrijving. [uiterste rand.
periphras'tisch, omschrijvend.
peripneumonie', v. longontsteking; longziekte van vee.
periscoop', m toestel (aan duikboten) om, onder water
zijnde, over het wateroppervlak te kunnen rondkijken;
of om over de bovenkant van muren en loopgraven

heen te zien zonder zich bloot te geven.

perissa'bel, vergankelijk, broos.
peristal'tisch, wormsgewijze (zoals de darmbeweging).
peristy'le, (Fr.) v. peristy'lium, (Lat.) o. zuilenhof, open
perito'neum, o. buikvlies. [plaats met zuilen omgeven.
peritonitis, v. buikvliesontsteking.
pe'ritus ar'tis, (Lat.) deskundige, kunstkenner,
perityphii'tis, v. ontsteking in en om de blinde darm.
perjurieus', meinedig.
perju'rium, (Lat.) o. meineed, valse eed.
perka(a)l', o. katoenbatist.
perkament', o. dun schrijfleder of vlies voor boekbanden,
trommelvellen enz. van geiten -, bokken- of kalfsvel.
perka'ra, (Mal.) v. zaak, rechtszaak, geschil, moeilijkheid.
perkinis'me, o. de behandeling van ziekten met een metalen staafje.

perkoen'paal, m. eiken of dennen paal, die dient tot af
-sluitngof
steun van een vak steenglooiing.
perkoe'toet, (Jay.) v. 1 soort tortelduif.
per'les de Nizan', (Fr.) „parels van Nizan", soort sago.
perliet', o. fijnkorrelige mengkristal v. Ijzer en koolstof.
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perloe', (Mal.) dringend (nodig).
periustra'tie, v. nauwkeurige beschouwing.
perlustre'ren, nauwkeurig doorzien, doorsnuffelen.
Permalim, heidense secte i. d. Bataklanden, gesticht door
G o e r o e Somalaing, een volgeling v. d. god -vorst Si
Singa Mangaradja; een reactie tegen de Christelijke
zending.
permanent', voortdurend, blijvend, vast, steeds doorgaand.
permanent wa'ving, (Eng) het door middel van electrische of stoomverwarming aanbrengen van een enige
maanden blijvende golf in het hoofdhaar.
permanen'tie, v. het voortdurend aanblijven (bv. van een
wetg' verrile of uitvoerende vergadering).
permane'ren, voortduren, blijven.
[een base.
permanganaat', o. verbinding van overmangaanzuur met
permanga'nas ca'licus, (Lat.) V. overmangaanzure kali.
permea'bel, doordringbaar (voor vocht).
permeabiliteit', v. doordringbaarheid.
permis', (f r'.) o. verlofbriefje, geleibriefje ; (ook:) verkorting van s'il est permis, als 't geoorloofd is, zoveel als:
ik vraag (bij 't oinberspel, quadrillespel enz.).
permis'sie, v. verlof, vergunning.
permit, (pucm'mit) (Eng.) vergunningsbiljet, pas, toelatingskaa rt.
permitte'ren, vergunnen, veroorloven, toestaan.
permove'ren, ergens toe brengen, bewegen.
permuta'tie, V. verwisseling, omzetting, verplaatsing.
perm ute'ren, verwisselen, omzetten, verplaatsen.
pernicieus', verderfelijk, schadelijk, kwaadaardig; ~e
anaemie', v. hevige bloedarmoede, die de dood veroorzaakt.
[de wijnstok.
peronospo'ra, v. door schimmels veroorzaakte ziekte van
perora'tie, Tv. slatrede, pakkend slot van een redevoering.
peror e'ren, een lange en hoogdravende redevoering houden.
perpendiculair', loodrecht, in 't lood, rechtstandig; ,, v.
loodlijn, verticale lijn.
perpetra'tie, v volvoering, het bedrijven of begaan v. e.
perpetre'ren, volvoeren, bedrijven, begaan.
[misdaad.
perpetueel', eenwig -, altijddurend, levenslang.
perpetue'ren, vereeuwigen; tot het oneindige onderhou den of voortzetten, altijd doen voortgaan; tot in het on[het oneindige.
eindige rekken.
perpetuïteit', t). onafgebroken voortduring of duur tot in
perpe'tuum mobile, (Lat.) o. toestel, dat eeuwigdurend in
beweging blijft, zonder dat daarop krachten van buiten
Inwerken.
perplex', onthutst, verlegen, verslagen, versteld, paf.
,
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perplexiteit', v. onthutstheid, verwardheid, verslagenheid.
perquire'ren, onderzoeken, uitvorsen. [zoeking.
perquisi'tie, v. onderzoek, nasporing; gerechtelijke huisperron', (Fr.) o. stoep, optred, b o r d e s; lange zijstoep
of verhoogde vrije stoep aan een station om uit en in te
stappen (in het Frans q uai genaamd).
perscribe'ren, optekenen; overschrijven.
persecute'ren, vervolgen.
persec u'ti e, v. vervolging.
Perseï'den, V. mv. groep v. vallende sterren, uit de richting v. h. sterrenbeeld Perseus, uit het ruim neerval
stenen afkomstig v. een of andere langverdwenen-lend
komeet, die door wrijving met de lucht gloeiend worden.
perseveran't ie, v. het vol -, aanhouden, volhar-ding, doorzettingsvermogen.
persevere'ren, vol -, aanhouden, volharden, dóórzetten.
persia'ner, o. fijnste Astrakanbont van de rug der lam[wijn.
meren.
per'sico, V. op perzikpitten getrokken en verzoete brand©persien'ne, (Fr.) V. 1 fijn Perzisch sits; 2 buitenzonneblind
van schuin in een raam gezette dunne houtstroken.
persifla'ge, (Fr.) v. fijne bespotting, bespottende lof van
het verhevene.
persifle'ren, fijn belachelijk snaken, op geestige wijze
spotten met of in het zonnetje zetten.
pereing'gaän, (Mal.) v. eig. aanlegplaats, tijdelijke verblijfplaats: tehuis voor Ned.- Indische bedienden •(in Den
Haag), die tijdelijk zonder werk zijn of wier werkgevers
hen willen uitbesteden.
persistentie, v. het vol -, aanhouden, blijven aandringen,
volharding; het vasthouden aan eigen mening.
persiste'ren, blijven aanhouden of aandringen, volharden,
[op iets blijven staan.
persolve'ren, geheel afbetalen.
perso'na, (Lat.) v. persoon; — gra'ta, (Lat.) iemand, dien
men gaarne ziet; bemind, gewild persoon; ,- ' misera'bilis, (Lat.) medelijdenswaardig persoon, beschermde
persoon, b.v. een wees; ~ mora'lis, (Lat.) rechtsperstan'di in judi'cio, (Lat.) bevoegdheid om in
soon;
rechten op te treden.
persona'ge, v. en o. persoon, inz. belangrijk, aanzienlijk
persoon; (Ook:) zonderling mens, heerschap.
persona'lia, (Lat.) mv. persoonlijkheden; mededelingen
omtrent personen (krantenrubriek).
personaliteit', v. persoonlijkheid, eigenschap van een persoon; ~en, v. mv. persoonlijkheden; persoonlijke beledigingen, hatelijkheden of zinspelingen.
personeel', 1 aj. persoonlijk, in eigen persoon, zelf; , -,ele
,
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belasting, belasting, die men voor zijn levensstandaard,
zijn woning, paarden, rijwielen enz. moet betalen, hoofd
crediteur, wie voor zijn schuldvordering-geld;,.
geen onderpand heeft; 2 o. aantal personen, waaruit
een college, bureau, werkplaats enz. bestaat; iele unie,
v. de vereniging van twee of meer, overigens zelfstandige staten onder eenzelfden vorst.

personifica'tie, v. voorstelling van een zaak als persoon,
persoonsverbeelding.

personifl®' ren, verpersoonlijken, persoonlijk maken, leven loze zaken sprekend Invoeren en als handelende per-

sonen voorstellen.
perspectief', 1 o. vergezicht; vergezicht-schilder- of tekenkunst; uitzicht In de toekomst; 2 V. doorzichtkunde,
onderdeel der beschrijvende meetkunde.
perspectivisch, volgens de perspectief.
perspicaciteit', V. scherpzinnigheid, scherpe, heldere blik.
perspiratie, v. onmerkbare huiduitwaseming.
persuade'r en, overreden, overtuigen; overhalen; bepraten.
persua'sie, v. overreding, overtuiging; overredingskracht.
persuasief', overredend, overtuigend.
pertinaciteit', V. hardnekkigheid, verstoktheid.
pertinent', tot de zaak behorend, ter zake dienend; stel
uitdrukkelijk, met klem; — en conciudent, r& ter-lig,
zake dienende en afdoende.
pertinen'tiën, v. mv. het ter zake dienende, de bijstukken.
pertine'ren, op iets betrekking hebben, dat betreffen.
pertjoe'ma, (Mal.) om niet, tevergeefs; voor niets, nutte
,

-los.
perturba'tie, v. storing, beroering, onrust, ontsteltenis.
perturbe'ren, storen, verontrusten, verwarren.
pertus'eis, v. kinkhoest.
Perubalsem, m. verzachtend middel tegen hoest, kort
huidwonden, V. e. boom van San Sal--ademighn
Peruviaans', van Peru. [vador.
pervers', (Fr.) verdorven, Inslecht; verkeerd, tegen -, onnatuurlijk, belust, behagen scheppend In abnormale lustbevrediging. [dorvenheid.
perversie, v. verandering ten kwade, verslechtering; ver perversiteit', v. verdorvenheid, inslechtheid. [verleiden.
perverte'ren, verdraaien, vervalsen, ten kwade veranderen;
pel, (Lat.) m. voet; — equi'nus, paardevoet; ~ pla'nu•
of val'gus, platvoet; ~ va'rus, horrelvoet.
pesach, (Hebr.) paasfeest.
pesa'ge, (Fr.) v. afgesloten ruimte op het wedrenterrein.
waar de j o c k e y's voor en na de ren gewogen worden, slechts voor een gedeelte v. h. publiek toegankelijk.

pesant
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pesant', zwaar, zwaarwichtig; bezwaarlijk, drukkend.
pesan'te, (It.) f zwaar, zeer langzaam en met waardigheid.
pese'ta, V. grondslag van net Sp. muntstelsel = 100 een timos = 1 franc.
peso, m. (Sp.) gewicht, zwaarte, last; (ook:) Zuid -Amerik.
muntstuk van ongeveer f 2.50 waarde, ook: - du'ro.
pessa'rium, o. baarmoederkrans.
pessimis'me, o. zucht om van alles slechts de zwarte zijde
te zien, zwartgalligheid.
pessimist', m. iemand, die alles donker inziet en voor
slecht houdt en van de zwarte zijde beschouwt.
pessimis'tisch, behept met de zucht om alles slechts van de
zwartste zijde te zien, weinig hoopvol gestemd.
pestifere'ren, verpesten.
pestilent', pestilentieei', pestaardig; verpestend; hoogst
schadelijk of gevaarlijk, verderfelijk.
pestilentie, (Lat. pestle), V. pestziekte; fig, pest, verderf.
pétar'de, (Fr.) v. springbus, voetzoeker; klapbus, zwermer.
peteh', (Mal.) V. Ind. stinkboon.
petent', m. aanzoeker, vrijer.
petillant', knetterend, knapperend; paarlend, schuimend,
opbruisend; jig. tintelend (van geest), guitig; fonkelend (van het oog).
peti I le'ren, knetteren, knapperen; paarlen, schuimen, opbruisen; tintelen (v. d. geest), fonkelen (v. h. oog).
petinet' glas, o. draadglas.
peting'gi, (Jay.) m. dorpshoofd.
petis' oe'dang, (Mal.) v. extract van garnalen, die afgekookt zijn, waarna het afkooksel tot een dikke stroop
[uitgedampt is.
petit', (Fr.) klein, gering, kort.
petit-four', (Fr.) m. klein gebakje, fijn taartje.
petit-granit', (Fr.) o. zie Escauzijnse steen.
petit-gris', (Fr.) o. bont v. d. grijze Siberische eekhoorn.
petitie, v. verzoek, verzoekschrift, smeekschrift.
petitionnair', petitiona'ris, in. verzoeker, degene, die een
verzoek bij het hoger gezag indient.
petitionnement', o. door velen getekend verzoekschrift.
petitionne'ren, een p e t it i o n n e m e n t indienen.
peti'tio princi'pii, (Lat.) het aanvoeren van iets als bewijsgrond, dat zelf eerst bewezen moet worden of wat

juist de vraag is.
petit-mat'tre, (Fr.) m. pronkertje, modegek, fatje.
petit mal', (Fr.) o. lichte aanval van vallende ziekte.
petitoi're, (Fr.) eis, waarbij men de erkenning v. eigendomsrechten vordert.
petit-salé', (Fr.) m. klein pekelvlees.
peti'tum, (Lat.) o. n het gevorderde (inhoud v. d. eis).

pe'tor
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pe'tor, m. assistent -resident, controleur in de buitenbezit
verstening. [tingen V. N.-I.-petrfac',o.
petrifica'tie, v. verstening.
petrifice'ren, verstenen, in steen veranderen.
petrissa'ge, v. het kneden, m a s s a g e.
petrografie', v. beschrijving, kennis der gesteenten.
petroleur', (Fr.) m., petroleu'se, (Fr.) v. m met petroleum
werkende brandstichters te Parijs in 1871.
petulant', dartel, opbruisend, uitgelaten druk.
petulan'tie, V. dartelheid, opbruisendheid, uitgelatenheid.
peu á peu, (Fr.) langzamerhand, allengs.
peu de chose, (Fr.) niet veel zaaks.
peu de gens sa'vent être vieux, (Fr.) weinig mensen ver
bevolken. [staan de kunst oud te zijn.-peul'rn,
peut - être, (Fr.) misschien, wellicht; een ,-.,, spottend
voor met benzine gevulde sigarenaansteker.
pewter, (pjoe'ter) (Eng.) zie piauter.
pez'zo, (lt.) stuk.
Pfen'nig, (D.) m. Duitse munt ter waarde van 0,6 cent.
pheenologie', v. leer van de anorganische, d.z. in hoofdzaak
klimaats- en bodeminvloeden, die op de dierenwereld
en op de plantengroei inwerken.
[bij de individuen.
pheenomeen', o. zie phenomeen.
phae'notype, v. geheel der uiterlijk zichtbare kenmerken
Pha'ëton, (Gr.) m. zoon van den zonnegod, bekend door

zijn val; zeker sterrenbeeld.

pha'ëton, m. 1 keerkringsvogel; 2 hoge, lichte, onbedekte
wagen met twee banken achter elkaar.
phagedae'na, V. T voortschrijdend koudvuur.
phagocyt', m. bacteriënetende cel in het menselijk lichaam
inz. een der witte bloedlichaampjes.
phalangist', m. Spaans f a s c i s t.
phalanstè're, v. algemene werkinrichting, zoals zij door
den Fr. socialist Fournier werd ingesteld.
pha'lanx, V. dicht aaneengesloten troep krijgslieden bij de
Ouden (van 4, 8 of 16 duizend man) ; keurbende.
phal'los (Gr.) of phallus, (Lat.) m. mannelijke roede, bij
de Ouden en thans nog bij sommige volksstammen het
godsdienstig zinnebeeld v. d. teelkracht der natuur.
phaneroga'men, v. mv. ,£ zichtbaar bloeiende planten.
phantasie' enz., v. zie fantasie enz.
phantoom', o. zie fantoom.
Pha'rao, m. Oud - Egyptisch koning.
pha'rao, in. zeker hazardspel met kaarten.
pharizee'ër, m. 1 (eig. afgezonderde) schijnheilige, pilaar
-bijter;2,
soort theeroos.
phar'maca, (Gr.) o. mv. van pharmacon.

pharmaceut
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pharmaceut', m. artsenijbereider, apotheker; student in de
pbarmae1e.
pharmaceutiek', v. kunst van de artsenijbereiding.
pharmaceu'tisch, de artsenijbereiding betreffend.
pharmacie', v. kunst der artsenijbereiding; (Fr.) apotheek.
pharmacognosíe', v. kennis van de artsenijmiddelen.
pharmacologie', v. leer van de geneesmiddelen.
phar'macon, (Gr.) o. geneesmiddel.
pharmacopae'a, v. wettelijk vastgestelde wijze van artsenij -

bereiding; apothekershandboek, receptenboek.

pharmacopo'la, m. artsenijverkooper.
pharmacotheek', V. medicijnkist, reisapotheek.
pha'ros, (Gr.) pha'rus, (Lat.) m. vuurtoren, vuurbaak, kust
V. keeiontsteking. [licht.-pharyngi'ts,
pharynx, v. keel.
pha'se, (Fr.) V. lichtgestalte, schijngestalte, inz. van de
maan; afwisseling van gedaante, van toneel, van lot;
overgangstijdperk;
s t a d i u m, ontwikkelingstrap.
Phe'be, v. beter Phee'be, de maan(godin).
Phe'bus, m. beter Phae'bus, (Lat.) zonnegod; (Fr.) de zon;
hoogdravende spreek - of schrijftaal, bombastische onzin.
phelloplastiek', V. beeldsnijden uit kurk.
phenaceti'ne, v. een kristalachtig, geneeskrachtig poeder,
dienende tot verlaging der lichaamstemperatuur.
phe'nix, beter phoe'nix, m. fabelachtige vogel met schitterend gekleurde vedertooi, die na 500 jaar geleefd
te hebben, zich op een brandstapel van welriekend
hout, door de zon ontstoken, liet verbranden, maar uit
de as verjongd herrees; (vandaar: iets zeldzaams, voortreff e l jks, onvergankeli jks ; (ook:) naam o.a. van ver
ook: zinne--schilendbrawogmtschpijen;
[nebeeld van Christus.
phenol', o. carbol(zuur).
phenomeen', o. pphenome'non, (Gr.) o. verschijnsel, inz. na-

r

tuur-, luchtverschijnsel; zonderling voorval, vreemde

gebeurtenis; (ook:) bijzonder begaafd persoon, g e n 1 e.
phenomenologie', V. verschijnselenleer.
philaleeth', m. waarheidsvriend.
philantroop', m. mensenvriend.
philanthropic', v. mensenliefde; liefdadigheid, mensliephilanthro'pisch, menslievend, liefdadig. [vendfein.
philatelie', v. het met kennis verzamelen van postzegels.
philatelist', m. postzegelverzamelaar.
philharmo'nisch, de toonkunst beminnend.
philhelle'nen, m. mv. Grieken-vrienden.
philigraaf', v. toestel, waarmee men met behulp van
radio- installatie en electr. gramofoon, zelf op gramofoonplaten geluiden kan opnemen.

philigram
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philigram', o. een door middel v. d. philigraat opgenomen
gramofoonplaat.
philip'pica, (Lat.) V. hevige strafrede; krachtige redevoering, waarin iemand er erg doorgehaald wordt (naar do
redevoeringen van Demosthenes tegen Phílippus van
Macedonia).
philippi'ne, v. dubbele amandel; (ook :) aan het gezamenlijk eten daarvan verbonden weddenschap.
Phille'ter, (D.) m. Philistijn; ploert: ieder niet -student;
mens van platburgerlijke denkwijs.

phili'te, o. kunstharssoort, in de handel gebracht door
Philips, Eindhoven.

philogenie', v. ontwikkeling der rassen.
philogy'ne, rn. vrouwengek.
philologie', V. taalliefde; taal- en oudheidkunde.
philolo'gisch, taalkundig.
philoloog', m. taalvriend; taal- en oudheidkundige.
philomeel', v. zanglustige, nachtegaal.
[voeding.
phílopme'die, V. liefde voor kinderen; zorg voor hun opphilop^e'disch, kinderlievend; een goede opvoeding toephiloposie', V. drinklust.
[gedaan.
philoristie', woordenzifterij.
philosemiet', m. jodenvriend.
philosoof', m. wijsgeer.
philosophas'ter, m. schijnwijsgeer.
ph ilosophe'r en, wijsgerige bespiegelingen houden, wijsgerig behandelen, door- of overdenken; F nadenken,
prhilosophie', V. wijsbegeerte. [peinzen.
philoso'phisch, wijsgerig.
philosophist', m. schijnwijze, waan -wijsgeer.
[niet.
phibo'sophus non cu'rat, (Lat.) een wijsgeer geeft daarom
philotech'n lach, kunstlievend; (ook:) de kunstnijverheid
phi lox-on ie', V. gastvrijheid. [begunstigend.
phil'trum, (Lat.) o. liefdedrank, tooverdrank.
phiool', V. buikvormig glazen flesje.
phlebectasie', v. opzwelling der bloedvaten.
phlebi'tis, v. aderontsteking.
phlebotomie', v. aderlating.
phiebo'tomus, m. zandvliegkoorts, driedaagse koorts.
phiebotoom', o. laatlancet, laatvlijm, snepper.
phlegmo'ne, V. f pijnlijke ontsteking van het onderhuid
brandbaar; ontstekingachtig. [se celweefsel.-phlogis'tc,
phlogoscoop', m. de hittegraad aangevend instrument.
phlox, V. ,j vlambloem.
phobie, V. het onderhevig zijn aan aanvallen v. angst, die
onder bepaalde omstandigheden ontstaan, b►.v. pleinvrees
(agoraphobre'),, angst voor onweer (keraunophobie').
,

,

phobophobie
phobophobie', v. angst
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voor het ontstaan v. angst (bij som-

mige zenuwlijders).
enz. zie phe~.
Phohi, Philips' Omroep Holland Indië.
Phon, (Amerik.) = decibel.
phonendoscoop', m. instrument, waarmede men door 't gehoor de inwendige organen van het menselijk lichaam
onderzoekt.
phone'ticus, m. beoefenaar of meester der phonetiek.
phonetiek', V. klankleer, zie ook phonetisme.
phone'tisch, de klank betreffend, klinkend;
schrift,
o. schrijfwijze, die door het gebruik van afzonderlijke
tekens voor elke bijzondere klank nauwkeurig de uitspraak aangeeft.
phonetis'me, o. afbeelding v. d. klanken, schrijfwijze
waarbij de klanken door letters of lettertekens voor gesteld worden, zódanig, dat elke klank zijn afzonder
V. stemverbetering. [lijk teken heeft.-phoniatre,
phoniek', V. kunst van de klankvereniging volgens de
geluidsleer.
pho'n i kon, o. f koperen blaasinstrument met baritontoon.
pho'nisch, van de klank, klank -.
phonograaf', m. toestel om geluiden op te nemen en later
weer voort te brengen.
[bericht.
phonogram', o. door de p h o n o g r a a f voortgebracht
phono'la, v. toestel tot het werktuigelijk bespelen v. e.
piano, met behulp van geperforeerde bladrollen; zie ook
phonometrie', v. het meten v. d. geluiden.
[pleyela.
phonoecoop', m. geluid- of klankschouwer, instrument om
gezongen of gespeelde muziek op te nemen.
pho'rometer, m. draagkrachtmeter.
phosgeen', o. chloorkooloxyde, een gevaarlijk stikgas.
phosphaat'steen, m. blaassteen, bestaande uit phosphor[zuurzouten.
phospha'ten, o. mv. phosphorzure zouten.
phos'phor, o. zie phosphorus.
phosphorescen'tie, v. het vanzelf licht geven in het duister
(als eigenschap van vele lichamen).
phosphoresce'ren, in het duister vanzelf licht geven, zonder dat er gloeiing of verbranding mede gepaard gaat.
phosphoriet', o. een grotendeels uit phosphorzure kalk
bestaande delfstof.
phosphornecro'se, v. afsterven van de kaakbeenderen ten
gevolge van phosphorusvergiftiging.
phos'phorus, (Gr.) m. (eig. lichtbrenger) morgenster;
een kleurloze, ontvlambare, vergiftige, in het duister
lichtende en naar knoflook riekende stof, die men meest
uit beenderen verkrijgt.
phce'bus, phae'nix,

photo
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pho'to, V. lichtbeeld, photographisch portret, kiekje;
bacte'riën, V. mv. lichtende bacteriën; .-..chemie', v.
(leer der) scheikundige werking v. h. licht; .,..chromie',
v. het maken van lichtbeelden in natuurlijke kleur;
r ..geen', lichtgevend; -.,graaf', m. lichtbeeldenmaker;
gram', v. lichtbeeldopname om de grootte van een voorwerp te bepalen; (ook:) langs telegrafische weg over-

gebrachte p h o t o g r a p h i e, zie telephotographic;
.,,grammetrie', V. meting van hoogten, afstanden enz.

met behulp der photograph ie; ,,,graphie', v. kunst
om lichtbeelden voort te brengen, hetzij op metalen
platen (daguerrotypie), hetzij op papier (tal
b o t y p i e) ; (ook:) lichtbeeld, kiek; ,.,gra'phisch, door
middel van p h o t o g r a p h i e; .-. gravu're, v. gravure

door photographic; -. lithographie', v. het overbrenge n van p h o t o g r a p h i e ë n op steen; .,,logie',
v. leer van liet licht; ,meter, m. lichtmeter; ,—.metrie',
v. meting der sterkte van lichtbronnen; -..phobie', v.
lichtschuwheid; ,,,phoon', m. lichttelefoon, draadloze
telefoon, waarmede met behulp van lichtstralen gesproken wordt; ,..,psie', V. het vonkenzien; ,,.scoop', err,. zie
photometer; ,,,spheer', V. lichtkring, die de zon omgeert;
,,,techniek', V. verlichtingskunst ; ..,therapie', v. toepassing in de geneeskunde van de werking van de
scheikundige stralen van het licht; ,..,tropis'me, o. net
zich richten naar of gericht worden door het licht van
organen enz. in de levende natuur; ,^ty'pe, (Fr.) o.
lichtbeeld door de d a g u er r o t y p i e voortgebracht;
,,,typie', (Fr.) v. lichtdruk. Het door p h o t o g r a p h i e
verkregen beeld wordt door zonlicht op een laag chroom zure gelatine overgebracht, waarvan na verharding en
preparering afdrukken worden gemaakt; ,^zincographie', v. het overbrengen van een p h o t o g r ap h i e
op een zinken plaat.
phrase, (Fr.) v. spreekwijze, uitdrukking, zin; f muzikale

volzin; (ook:) bol gezegde, zinledig praatje.

p h rase'ri n g, v. muzikale i n t e r p u n e t 1 e, afdeling in
muzikale volzinnen, naar de bedoeling van den toon
-dichter.
phraseologie', v. verzameling van spreekwijzen.
phraseur', (Fr.) m. Ijdele mooiprater, praatjesmaker.
phrene'tisch, phrenetiek', waanzinnig.
phreni'tis, V. hersenontsteking, krankzinnigheid.
phrenologie', V. schedelleer.
phre'nometer, m. instrument tot meting v. d. schedelvorm.
phry'gische muts, v. rode muts van bijzondere vorm als
zinnabeeld van de vrijheid.
22e dr.

3
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Phry'ne, (Gr.) v. beroemde (Griekse) hetaere (z. d. w.).
phthiri'asis, v. T luisziekte.
phthi'sis, V. T tering.
phthi'sisch, teringachtig.
phycologie', v. , leer der wieren.

phylacte'rion, m. wachtpost, schutswacht; behoedmiddel,
a m u 1 e t; naam van een Protestantse vereniging, die
de fnuiking van de R.K. invloed ten doel heeft.
phy'lax, (Gr.) m. wachter, beschutter.
phyilophaag', m. bladereneter.
phylloxe'ra, V. druifluis.
[stamming berustend.
phylogene'tisch, de afstammingsleer betreffende, op afphylogenie', V. ontwikkeling der stammen of soorten.
physia'ter, m. natuurarts.
physíatrie', V. natuurgeneeswijze.
phy'sica, (Lat.) V. natuurkunde, natuurwetenschap.
physical culture, (ftz'zikkel kut'tsje) (Eng.) v. veredeling
der lichaamsvormen door middel van massage, oefeningen enz.
physical research, (1iz'zikkel ri'sutsj) (E.) natuurwetenschappelijk onderzoek. [lijk geleerde.
phy'sicus, (Lat.) m. natuurkundige, natuurwetenschappephysiek', natuurkundig; natuurlijk; naar het lichaam,
lichamelijk; volstrekt (bv. dat Is ~ onmogelijk); •--, V.
natuurleer; (ook :) lichaamsgestel, gesteldheid of bouw
V. h. lichaam.
physiocratie', v. heersende kracht van de natuur; kennis
van de natuurkrachten.
physiocra'tisch systeem', o. stelsel In de staathuishoudkunde, volgens hetwelk de landbouw de gewichtigste
bron van 's volks welvaart Is.
physiognomie', v. gelaatsuitdrukking, voorkomen, uiterlijke gedaante; zie ook physiognomonie.
physiognomist', m. gelaatkundige.
physiognomonie', v. kunst om iemands karakter uit de gelaatsbeschouwing te leren kennen.
physiologie', V. leer van de natuurlijke gesteldheid der
bezielde lichamen, leer der levensverrichtingen en -ver schijnselen. [bezielde natuur.
physioloog', m. onderzoeker of kenner van de wezens der
physionomie', physionomist', zie physiogn-.
phy'sisch, zie physiek.
phytogeen', uit planten ontstaan, door planten gevormd.
phytograaf', m. plantenbeschrijver.
phytographie', V. plantenbeschrijving.
phytologie', V. plantenkunde.
phytono'se, v. ziekte veroorzaakt door aanraking niet plan-

phytopalaeont.
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ten of plantendelen, zoals b.v. brandneteluitslag, hooi
[ten.-korts.
phytopalaeontologie', v. kennis der voorwereldlijke planphytopathologie', v. leer van de plantenziekten.
phytophaag', planteneter.
phytophili'ne, V. verdelgingsmiddel van bladluizen, schimmels enz. op planten.
phyto'pthora, (Lat.) V. soort parasietische zwammen, zoals
bijv. die van de aardappelziekte.
phytotomie', v. plantenontleedkunde.
pi, (Gr.) het getal n

3.1415826 enz., de omtrek van een

cirkel uitgedrukt In de op 1 gestelde middellijn.
pi'a, (Lat.) vrwl. enkv. of onz. mv. v. pi'us, vroom; —
cau'sa, (Lat.) voor een weldadig doel; deside'ria,
(Lat.) vrome wensen; ,,, fraus, (Lat.) vroom bedrog,
leugentje om bestwil;
ma'ter, (Lat.) zacht hersen
-

vlies; ,r memo'ria, (Lat.) zaliger nagedachtenis; —
vo'ta, (Lat.) vrome wensen.
piace're, (It.) welgevallen; a ~, f naar welgevallen.
piace'vole, piacevolmen'te, (It.) f bevallig, lieftallig.
piani'no, V. kleine opstaande piano.
pianissimo, (It.) f zeer zacht.
pia'no, (It.) ^ zacht (te spelen).
pianola, V. r = phonola z. a.
Pias'ten, m. mv. afstammelingen van de eerste Poolse
koningsfamilie, die sedert hun stamvader Plast van de
9de eeuw tot 1386 heersten.
pias'ter, m. rekenmunt van verscheiden landen; in Spanje
pl. nl. f 2.50; in Turkije f 0.11.
piat'ti, (It.) m. mv. r Turkse bekkens.
plau'ter, o. mengsel v. lood en tin voor kannen enz.
piauw', een in Suriname veel gespeeld hazardspel.
piaz'za, (It.) v. plaats, plein, marktplein in Italië.
picador', (Sp.) m. lansvechter (te paard bij 't stierengeploanterie', v. zie pikanterie.
[vecht).
picareske, pica'rische roman, m. schelmen- of roversroman.
[toespijs in mosterdsaus.
piccaiil'li, (Eng.) v. zuurtjes, gesneden groentesoorten als

picchiata in candela, (It.) = Immelmannturn.
Picco'le Italia'ne, (It.) fascistische organisatie voor meis
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jaar.
piccolo, (It.) klein;, m. dreumes, inz. kleine bediende;
—(fluit), V. f kleine of octaaffluit.
pickanin'ny, (Eng.) Amerik. klein neger- of mulattenkind.
Pick'elhaube, (D.) v. Duitse militaire punthelm; Duits
militair.

[toespijzen.

pickles, (Eng.) o. mv. in azijn ingemaakte, sterk gekruide

pickpocket
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pick'pocket, (Eng.) m. zakkenroller.
plo'-nic, picknick, (Eng.) m. uitstapje naar buiten, waar
deelnemers de eetwaren zelf meenemen om die in-bijde
de open lucht te verorberen.

pick - up', (Eng.) weergever a. e. gramofoon, waardoor

mogelijk gemaakt wordt, het geluid door een luidspreker te reproduceren.

het

pv'cot', (Fr.) o. omoogje, tandje aan kantwerk
picrinezuur, o. verbinding van salpeterzuur en carbol als
springstof gebezigd. [ering der schilderkunst.
p^ctomanie', v. overdreven aan waanzin grenzende ver pictu'ra, (Lat.) v. schilderkunst, het schilderen.
pic'tures, the —, (Eng.) de bioscoop.

picturaal', schilderachtig.
pidgin English, (pid'zjin) (Eng.) o. verbasterd Engels,
verkeerstaal in Oost -Azie, de Stille Zuidzee en Californi8
tussen blanken en gelen.
pidjitten, zie pietjitten.
pièce, (Fr.) o. en v. stuk; ti a tiroir', onsamenhangend,
uit losse tonelen bestaand toneelstuk; de milieu',
v. en o. middenstuk V. e. tafelversiering; ,.., de résistan'ce, hoofdschotel, voornaamste artikel.
pied à ter're, (Fr.) o. optrekje, verblijf, waar men slechts
van tild tot tijd komt.
pie'destal', (Fr.) pédestal', o. voetstuk van een zuil, van
een standbeeld enz.; als voetstuk dienend hoog tafeltje.
piekeren, (na)denken, voortdurend zitten peinzen.
pieno, (pjee'no) (It.) f vol, volstemmig; ~ or'gano, met
vol werk; con suo'no ., met volle toon; co're , vol
pien'ter, (Ind.) slim, bijdehand, vlug, gewiekst.
[koor.
pier, (Eng.) V. op pijlers rustend havenhoofd, steiger.
pieremagog'gel, P roeiboot.
pierement', o. P draaiorgel.
piërrot', (Fr.) m. de onnozele, altijd gefopte, vaak afgeroste, in het wit geklede hansworst van 't Fr. toneel;
pierrotkostuum: wijde witte broek en loshangende witte
jas met te lange mouwen met grote platte zwarte knopen en grijsvilten punthoed. [pierrotcostuum.
pierrot'col, m. halskraag aan damesblouses, zoals aan een
Piëtà', (It.) v. afbeelding (geschilderd of gebeeldhouwd)
van Maria met het lijk van Jezus op haar schoot rustend

in haar armen.
piiteit', v. vroomheid, kinderlijke liefde en eerbied vooral
jegens overledenen, of ook jegens oude instellingen,
gebruiken, gebouwen, enz. [lieken voor den Paus.
Pie'terspenning, m. R.K. offerbijdrage der Rooms-Kathopiëtis'me, o. door Spencer (17de eeuw) i. h. leven geroe-
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pen beweging om I. d. Lutherse godsdienst de daadwerkelijke vroomheid meer op de voorgrond te plaatsen.
piëtist', m. aanhanger van het p 1 8 t 1 s m e; pilaarbijter,
[kwezelaar,
piétisterij', V. fijnvroomheid, kwezelarij.
piet'jitten, op Indische manier knijpend masseren.
Piet van Vliet, m. Ind. vogel, wiens geluid doet denken
aan de naam: Piet van Vliet.
pious', vroom, godvruchtig.
pië'zochemie', v. bestudering v. d. invloed v. e. hoge

druk op het verloop v. chemische reacties.
pië'zometer, m,. werktuig ter bepaling of meting v. d.

samendrukbaarheid

V.

vloeistoffen.

piffera'ro, (It.) m. schalmeiblazer.
Pig (The green), (Eng.) het groene varkentje, naam
(wegens omvang en kleur) van de jaarlijkse boeken
uitgevers.
-lijstderAm.
pigment', o. kleurstof, verfstof, inz. de zwarte of bruine
kleurstof in het dierlijk weefsel.
pignora'tie, v. verpanding.
pigno re'ren, verpanden, in pand nemen.
pikant', stekend, prikkelend, stekelig; jig. hatelijk; de
nieuwsgierigheid of de belangstelling prikkelend, puntig
of geestig leuk; ook: gewaagd.
pikanterie', v. i verholen wrok; 2 stekeligheid, bitsheid;
,

(ook:) stekelig gezegde.

pik'biende, v. vooral in Bohemen gevonden pikzwart mineraal, hoofdzakelijk uit u r a n i u m o x y d e bestaande, doch ook rad i u m en polo n i u m bevattende.
piké', o. zie piqué.
pike'ren, 1 uitzetten in een tuinbed (v. jonge plantjes);

2 jig steken, prikkelen, krenken.
kleine afdeling of legerwacht tot
piket', o. piketpaal;
ondersteuning der veldwacht; brandwacht; kaartspel
met 32 kaarten tussen 2 personen.
piket'ten, p i k e t spelen.
pikeur', m. 1 jager te paard; voorrijder; paardenafrichter;
2 S meisjes- of vrouwenjager.
pi'koel, pi'kol, o. handelsgewicht op Java, Madras, China
enz., doorgaans op 61,5 kilo gerekend.
pi'koelan, (Mal.) v. draagjuk van bamboe, draagbamboe om
over de schouder te leggen met de last aan de twee
uiteinden gehangen.
pilaff, Turks gerecht, rijst m. gebraden kippenlever.
pilas'ter, m. 1 uit de wand naar voren komende vierkante
pilaar van hoogstens één steendikte; 2 hoofdstijl aan
[trapleuning.
pil'chard, (Eng.) soort grote sardine.
pilaus', harig, behaara.
,

pillow
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pl flow, pl'lo, (Eng.) o. gekeperde grove bruine stof, half
linnen half katoen, voor werkbroeken.
piloot', (Fr. pilote), m. 1 loods; X vliegtuigbestuurder,
vlieger.
pilositeit', V. harigheid, behaardheid, ruigheid.
pilota'ge, (Fr.) V. stuurmanskunst; loodsgeld; paalwerk.
pilote'ren, loodsen (een schip) ; begeleiden van een locomotief door personeel, dat met de weg bekend is, doen
niet met de bediening van de locomotief is belast.
Piitdownmens, vroeg - diluviale mens, waarvan overblijfselen gevonden zijn te Piltdown in Essex, ook genoemd:
EQanthropus Dawsoni.

piment', o. Jamaica peper; specerij-mengsel.
pinacotheek', V. schilderijverzameling, kunstkabinet.
pina'kel, m. klein torentje in Gothische stijl ter versiering
aan vensters, altaren enz.
pl'nang, (Mal.) m. & palmboom, die de betelnoot levert.
pinas', v. 1 soort sloep met 6 riemen; lang en smal postschip; spiegelschip.
pincé', (Fr.)
getokkeld in plaats van met een strijkstok
pince-nez', (Fr.) m. knijpbril, lorgnet.
[aangestreken.
pincet', o. kleine tang van den chirurg; tangetje.
pinch'beck, (Eng.) zie pinsbek.
pin'cher, (Eng.) m. soort Eng. hond met scherp gebit.
pindakaas, v. kaas van apennootjes.
pin'danootJe, o. apennootje.
Pin'dus, m. muzenberg, berg van de zanggodinnen.
pine-apple, (pain'eppl) (Eng.) ananas.
pine'tum, o. verzameling coniferen i. h. arboretum, z. d. w.
ping'-pong, (Eng.) o. tafeltennis(spel).
p i n'g u ï n, v. &. vetgans uit de zuidpoolstreken ; duiker.
pink(colour), (Eng.) bleekrood.
pinochle, Amerik. kaartspel, soort bézique.
pins'bek, o. koperlegering bestaande uit 3 delen koper
pin'ter, zie pienter. [en 1 deel zink.
pin'xit, (Lat.) hij heeft (het) geschilderd.
Piombi, (It.) m. mv. (loden daken) gevangenis in Venetië.
pion', m. boer in 't schaakspel; schijf op het dambord.
pioneers, (paienieëz') (Eng.) m. mv. eerste kolonisten in

het verre westen van N.- Amerika; baanbrekers.

pion ier', V m. geniesoldaat, schansgraver; (ook:) baanbreker op een of ander gebied.
pi'pa, (Lat.) v. 5 . Surinaamse pad.
pi'per, (Eng.) doedelzakspeler.
pipet', v. zuigbuis, steekhevel.
pi'que, (Fr.) v. heimelijke haat, bedekte nijd; piek; spies;
schoppen (op speelkaarten).

piqué

615 pithecanthropus

piqué', (Fr.) 1 katoenen stof, welker weefsel gestikt schijnt;
2 door piqueren gemaakte biljartstoot.
steil dalen met de vliegmachine; 2 ) door
pique'ren, 1
bovenwaarts raken de stootbal naar een bepaald punt
piraat', m. zeerover. [doen teruglopen.
pirami'de, V. spitszuil, zie pyra-.
piraterie', (Fr.) v. zeeroverij, zeeroof.
piro'po, (Sp.) galant woord, compliment.
pirouet'te, (Fr.) v. draaisprong (bij dansen en paardrijden).
pirouette'ren, een cirkelzwenking of draaisprong maken,
ziel) op eén hiel geheel oinclraalen.
pis-aller', (Fr.) o. (het) ergste geval; iets dat men neemt

pi'sang, (Mal.) v. banaan. [uit gebrek aan beter.
pis'cem nata're do'ces, (Lat.) gij leert een vis zwemmen.
Pis'ces, (Lat.) v. de vissen (sterrenbeeld v. d. Dieren
Canadese lynx.
[riem).-pischoe,
piscicultuur', v. kunstmatige visteelt.
pisci'ne, (Fr.) V. vijver voor visteelt; waterbekken; R.K.

nis voorde ampullen.

pisé', (Fr.) m. stampaarde, gestampte aarde tot bouwen.
pisoliet', m. grotparel, gevormd door het vallen v. druppels
water, waarin calciumcarbonaat Is opgelost.
pissas'phait, o. bergteer, bergpik.
pissoir', (Fr.) o. waterplaats.
plsta'che, v. 1 groene amandel; 2 klapper -, knalbonbon.
ple'te, (Fr.) V. 1 spoor (van paarden en wild); 2 renbaan;
3 vliegbaan.
pisto'le, (Fr.) v. bijzondere kamer in de gevangenis, waar
arrestanten tegen betaling in hun eigen kost konden

voorzien.

pistole'ro, (Sp.) gehuurde moordenaar.
pistolet', (Fr.) ni. tekenmal in S -vorm, waarlangs lijnen
van allerlei kromming getrokken kunnen worden; (Fr.)
pistool; gouden munt; (in België) broodje ongeveer
Nederl. kadetje. [,,,s, z. d. w.
piston', (Fr.) m. pompzuiger;. stempel; afk. v. cornet 1
piston i st', m. f pistonblazer.
pistool', o. en v. gouden munt van verscheiden landen, ter
waarde van 01 à 10 gulden; (ook:) bekend vuurwapen.
pitch pine, (pitsj'pain) (Eng.) o. harsrljk, sterk geaderd
Amerik. wit grenenhout.
piteus', jammerlijk.
pithecanthropus erec'tus, m. op Java gevonden voorwereldlijke aap, die zeer dicht bij de mens stond, had
een schedelinhoud 2 x zo groot als die van de meest
ontwikkelde der thans levende apen en -I- 2/3 van die
v. d. gemiddelde mens.

pitj itten
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pit'jitten, op Ind. wijze knijpend masseren.
Pitotbuis, v. X stuwbuis, naar voren gerichte open buis
die de energiedruk levert (de som v. statische en stuurdruk). De buis, waarmee de stuwdruk wordt gemeten is
een samenstelling v. e. stuwbuis en een statische buis,
genaamd: Pitot-statische buis. [zalig.
pitoya'ble, erbarmelijk, jammerlijk, deerniswaardig, armpitsjaar', m. (Eng. pitch-yard, uitgestoken steng), witte
seinvlag om de passagiers of de sloep aan boord te
roepen.
pitsja'ren, met de pitsjaarvlag seinen geven; voor één dag
pittoresk', schilderachtig mooi. [aan wal gaan.
pityri'asis, V. schubuitslag.
plu, (pjoe) (It.) f meer; - ada'glo, wat langzamer; .-tor'te, wat sterker; - pia'no, wat zachter; - pres'to of
stret'to, nog sneller.
pi'um deside'rium, (Lat.) o. vrome wens.
Pi'usvereeniging, v in 1848 opgerichte Katholieke vereniging, die waakt voor de onbeperktheid van 't kerke
V. zie pyxis.
[lijk gezag.-pi'xs,
pizzican'do, pizzica'to, (It.) f met de vingers getokkeld
vioolsnaren).
Pjotiletka, (Russ.) het vijfjarenplan.
plaats, (Z.A.) V. boerderij.
placa'bel, verzoenlijk, vergevingsgezind.
placabiiiteit', v. verzoenlijkheid.
place kick, (Eng.) m. schop, waarmee een der spelers bij
het Rugby- voetballen de door een ander op de grond
geplaatste bal over de dwarslat van het doel tracht te
trappen.
placen'ta, v. moederkoek, nageboorte. [velt.
placer', (Sp.) plaats, waar stofgoud gevonden wordt; goud piace'ren, plaatsen; uitzetten (van geld), beleggen.
pla'cet, (Lat.) tiet behaagt, wordt toegestaan, wordt goed
-gekurd.
pla'cet, pla'citum, (Lat.) o. 1 koninklijke toestemming, inwilliging van de landsregering, inz. tot bekendmaking
en uitvoering van pauselijke verordeningen; (ook:) kort
verzoekschrift; 2 stoeltje zonder leuning.
placeu'se, (Fr.) V. medeverhuurster, houdster v. een adres
rustig, kalm, vreedzaam. [kantoor.-piac'de,(Fr.)
placiditeit', v. gemoedelijke kalmte, onverstoorbare gepia'cido, piacidamen'te, (It.) f rustig. [latenheid.
plafond', o. zoldering; dekstuk; dekschilderstuk; wettelijk maximum v. uitgifte v. bankbiljetten; y hoogste
punt dat een vliegtuig bij een bepaalde belasting en normale atmosferische toestand bereiken kan; hoogtegrens.

plaf onneren
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plafonne'ren, de zoldering van een kamer aanbrengen.
plafonniè're, v. lamp (meestal electrische) aan de zoldering
van een vertrek aangebracht.
plagiaat', o. onrechtmatige toeëigening van eens anders
geestelijk eigendom of geestesvoortbrengselen, letterdieverij.
plagia'ris, plagiator, m. bedrijver van p 1 a g i a a t, letterdief.
plagiëren, p l a g i a a t plegen.
plaid, (plaed, pleeid) (Eng.) V. schots-geruite wollen omslagdoek; reisdeken.
plaide'ren, pleiten; een rechtsgeding voeren.
plain-chant', (Fr.) o. eenvoudig koraalgezang.
plain'te, (Fr.) V. klacht;
aanklacht, aangifte.
plaisant', (Fr.) vermakeliji, grappig, aardig.
plaisante'ren, schertsen, gekscheren.
plaisanterie', (Fr.) v. scherts, kortswijl, boerterij; „ a
part, scherts ter zijde, alle gekheid op een stokje.
plait'-il? (Fr.) wat belieft u? wat zegt gij? (ook euphe-mistisch voor:) beste kamer, W.C. (p let le').
plakkaat', o. openbaar afgekondigde en aangeplakte
of bekendmaking van de regering; plakbrief;
w bevelschrift.
plamuren, de oneffenheden van hout of doek met p 1 am u u r volsmeren.
plamuur', o. gekookte lijnolie vermengd met pijpaarde en
wat lood- of zinkwit om hout of schilderdoek in te
smeren.
plan, o. vlakte; ontwerp; platte grond.
plan'che, (Fr.) v. plank; metalen plaat; kopergravure.
planchet', o. 1 meettafel; tekenplank op poot of drievoet,
en voorzien van een vizierliniaal voor terreinopnemers;
2 plat baleinstuk In een korset.
planchet'te, (Fr.) v. schrijftafeltje bij spiritistische séances.
planconcaaf', vlakhol; .-.-glas, glas, dat aan de ene zijde
plat en aan de andere hol-geslepen is.
planconvex', vlakbol; .-.-glas, glas, dat aan de ene zijde
plat en aan de andere bol-geslepen is.
plan de campa'gne, (Fr.) o. veldtochtplan; vooruit opgemaakt plan ter bereiking van een bepaald doel.
plané, zie planeren.
planeer'hamer, m. plethamer van de goud- en kopersmeden.
planeet', V. hemelbol, die zijn licht van de zon ontvangt,
om welke hij zich in een meer of minder elliptische
baan beweegt.
plane'ren, 1 effenen, gelijk- of gladsnaken; 2 drukpapier
lijmen, het door niet aluin gekookt lijnikvater (planeer'-

planeta
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water) halen; 3 bij het vliegen een v o 1 p 1 a n é maken
met het vliegtuig, met afgezette motor zweven; 4 van
plan zijn te doen (houden, maken enz.).

plane'ta, plane'te, v. het lange
planeta'risch, planeten -.

miskleed v. d. priester.

planeta'ri um, o. lijst van de planeten; kunstwerktuig, dat
de loop van de planeten om de zon voorstelt.
planetoï'den, v. mv. kleine planeten tussen Mars en Ju
[piter.-planigo'be,
V. zie planisfeer.
pla'nimeter, m. werktuig om de inhoud van vlakke figuren te meten door de omtrek der figuur met een stift
[te volgen.
planimetrie', v. vlakke meetkunde.
planisfeer', v. afbeelding van een halfrond van de aard of hemelbol op een plat vlak, wereldkaart, hemelkaart
met de twee halfronden op een vlak blad.
plank'ton, o. In het open water zwevende microscopische
organismen, zowel van dierlijke als van plantaardige

natuur.
pla'no, vlak; in ,, niet gevouwen, in gehele bladen.
planologie', v. leer v. d. stedenbouw.
plan-plan, (Mal.) langzaam, kalmpjes aan.
planta'ge, v. beplanting, plantsoen; terrein van zekere
omvang door de Europeanen in tost- en West-Indlê
met tabak, katoen, rijst, suikerriet, rubber enz. beplant.
plan'ta pe'dis, (Lat.) voetzool.
planta'tion song, (Eng.) plantagelied, meestal weemoedig
lied der negers, ontstaan i. d. tijd der slavernij.
pl ante'ren, planten, stellen, zetten.
planteur', (Fr.) m. planter; (ook:) soort fijne sigaar bestaande uit een aantal ineengedraaide bladeren.
planton', m. < als wachtpost dienstdoende soldaat, korporaal, sergeant of wachtmeester.
plantureus', weelderig, overvloedig, vol.
Planwirtschaft, (D.) economisch stelsel, waarin de leidende gedachte is de productie door reglementering
van hogerhand volgens een uniform plan te organiseren en te leiden.
pla'que, (Fr.) v. ridderordeborstster.
plaquet'te, (Fr.) v. kleine metalen gedenkplaat.
plas'ma, o. beeldwerk, beeld; l bloedwel, het vloeibare,
stofvormende deel van het bloed.
plasmochi'ne, v. een middel tegen malaria.
pplasmon', o. $ handelsnaam voor c a s e ï n e.
plasticiteit', V. kneedbaarheid, vormbaarheid; beeldende
kracht, tastbaar aanschouwelijke voorstellingswijze.
plastiek', plas'tische kunst, v. boetseerkunst In gips, leem,
was enz.; figuren of beelden vormende kunst, de beeld,
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gieterij omvattende; kunst der geneesheren om mis
verloren gegane lichaamsdelen te herstellen-vormdef
of aan te vullen door zekere operaties.
plastigraphie', v. kunst om een gipsmasker te maken.
plas'tisch, tastbaar aanschouwelijk, vormend, gedaante gevend, boetserend; scheppend; .-.e chirurgie', v. heelkunde tot verbetering of aanvulling van huid -, been[gebreken enz.
plastograaf', m. schriftvervalser.
plastographie', v. nagebootst schrift; schriftvervalsing.
plastron', (Fr.) o. borststuk. borstlap van schermers; (ook-)

brede das, die de gehele ruimte tussen vest en boord
opvult.
plat, (Fr.) v. schotel; - du Jour', dagschotel (in restaurants enz.) ; , du soir', avondgerecht, zijnde één scho-

tel van het menu (in restaurants).
plateau', (Fr.) o. hoogvlakte, verheven vlakke plaats;
tafelplank; theeblad; draaischijf (op spoorwegen); grote
schaal (van een weegbrug of weegtoestel).
plate- bande, (Fr.) v. smal tuinbed langs een heining of
muur of om een bloembed, rabat, grasrand.
plateel', o. aardewerk.
plated, zie pleet.
[overdekken.
plate'ren, ook plaqueren, met goud- of zilverblaadjes
platform', o. 1 plat huisdak, plat op een huis; terras;
trambalkon; 2 (Eng.) programma van beginselen, inz.
pla'tina, o. wit zwaar edel metaal. [voor verkiezingen.
platiniri'dium, o. allooi of mengsel van platina en iridium.
platitu'de, (Fr.) v. gemene uitdrukking; platheid, afgezaagde laag - bij -de-grondse opvatting.
plat-menage, (Fr.) v. toestel met klein vaatwerk voor zout,
peper, mosterd, olie, azijn enz.
platoek, (Mal.) specht, geeft vruchtbaarheid volgens het
inlands volksgeloof.

plato'nisch, wat Plato of zijn leer betreft; ~e liefde, v.
louter geestelijke, van al het zinnelijke ontdane liefde;
~e republiek, V. voorbeeld van een volkomen staatsInrichting, gelijk Plato die ontwierp.
platonise'ren, Plato navolgen; zich in de liefde van alle
zinnelijkheid onthouden, geestelijk liefhebben.

platonis'me, o. leerstelsel van Plato.
platte'ren, zie plateren.

plau'dite ! (Lat.) klapt in de handen! juicht toe!

plausibel, toejulehenswaard; schoonschijnend, aanneme[lijk, geloofwaardig.
play, (plees) (Eng.) spel.
plebaan', m. pastoor aan een bisschoppelijke kerk.
plebe'jer, m. burger, niet - patriciër in het oude Rome;
man uit het volk, proleet.

plebejisch
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plebe'jisch, niet - patricisch; tot het gewone volk behorend ; aan het gepeupel eigen, gemeen.
(besluit.
plebisciet', plebisci'tum, (Lat.) o. volksstemming, volks piebocratie', v. volksregering (beter ochlocratie').
plebs, (Lat.) o. laagste volksklasse, min gepeupel.

pleo'trum, (Lat.) o. f ivoren. houten of metalen staafje,
waarmede de Ouden een snareninstrument bespeelden
en thans de mandoline getokkeld wordt.
pleet, o. met een laagje zilver overtrokken koper.
Pleia'den, v. mv. het zevengesternte; rig, beroemd zevenpleidooi', o. verdedigingsrede.
[tal.
plein -pouvoir', (Fr.) o. volledige macht, onbepaald gezag,
(schriftelijke) volmacht.

pie (I) siosa u'rus, m. voorwereldlijke zwaanshalshagedis.
pleistoceen', o. zie diluvium.
piei'te, van peleito, (Hebr.) vlucht;
zijn, failliet zijn
plemuur', o. zie plamuur.

plenair', voltallig (vergadering).
plenipotentia'ris, (Lat.) m. gevolmachtigd gezant of minisplenipoten'tie, v. zie plein -pouvoir. [ter.
ple'no ju're, (Lat.) met volle recht.
pien'ty, (Eng.) volheid, overvloed; veel, volop.
pie'num, (Lat.) o. gezamenlijkheid; volle vergadering, de
gehele commissie, het gehele college.
pie'num domi'nium, (Lat.) de volheid van de eigendom,
alleen-eigendom. [studeert niet graag.
pie'nus ven'ter non stu'det liben'ter, (Lat.) een volle maag

pleonas'me, o. woordenovervloed, bijeenplaatsing van
gelijkbeduidende woorden of uitdrukkingen, hetzelfde
met andere woorden herhalend; b.v. oude grijsaard.
pieonas'tisch, overtollig.
ples'eimeter, m. klopplaatje in gebruik bij de p e rpletho'ra, v. volbloedigheid. [c u s s i e.
pletho'risch, volbloedig.
pletie', (plait-ii). V. plee, bestekamer, W.C.

pleu'ra, v. borstvlies.

pleuresie', v. zie pleuris.
pleureu'se, (Fr.) v. treur- of rouwband, rouwfloers, zwarte
rouwrand aan papier; (ook) treurveer, grote neerhangende veer, geknoopte veer (voor dameshoed).
pleu'rls, pleuri'tis, v. borstvliesontsteking.
pieuropneumonie', v. ontsteking van long en borstvlies.
ple'xus, (Lat.) m. vlechtsel, weefsel; zenuwvlecht.
pleye'la, v. (naar Pleyel, een der uitvinders) toestel, dat
op een piano geplaatst wordt en dient om werktuigelijk een muziekstuk weer te geven met behulp van ge
-nerfod
muziekrollen; p h o n o 1 a (z. d. w.)
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621

plus-f ours

pli'ca polo'nica, v. Poolse vlecht (haarziekte).
plië'ren, plooien, vouwen; (fig.) zich, X (terug)wijken,

afdeinzen.

plimsoll -merk, o. waterlijn van een bevracht schip, een
cirkel m. e. horizontale rechte lijn door het midden
aan weerskanten buiten de cirkel uitsteekt. -punt,die
plioceen', o. nieuwere tertiaire aardvorming met het
grootste aantal soorten versteningen van planten en

dieren.

plio-pi'thecus, m. mensaap.

[vouwdoek.

plisse', (Fr.) o. geplooid belegsel aan vrouwenklederen;

plisse'ren, fijnplooien (een muts, een rok).
plock'worst, v. soort Duitse metworst.
[(van een taná).
plomb, o. plombe, V. plombeerloodje, zegellood; vulsel
plombe'ren, met lood stempelen, verzegelen; met een

plombe vullen (holle tanden).

plombiè'res, (Fr.) v. ijs met geconfijte vruchten.
plongee', o.
hellende bovenkant van een borstwering.
plonge'ren, indompelen, doen zinken; duiken, onderduiplongeur', (Fr.) m. duiker.
[ken.
ploye'rren, plooien, samenvouwen, buigen.
plu'che, o. wolfluweel, halffluweel.
plug, (Eng.) v. kleine schroefbout met vierkante kop
voor het dichten van openingen in buizen enz.
plum, (Eng.) pruim; rozijn.
[stoffer.
plumeau', (Fr.) m. vederdek, licht veren dekkussen; veren
plum'pudding, (Eng.) v. pudding met rozijnen.
plura'Ie tantum, (Lat.) woord, waarvan alleen het meervoud bestaat; b.v. hersenen.
pluralis, (Lat.) m. meervoud; ~ majesta'tis, meervoudsvorm, waarvan vorsten zich bedienen, bv. Wij Wilhelmina enz.;modes'tiae, bescheidenheidsmeervoud,
wij voor ik, waarvan een schrijver zich bedient.
pluraliteit', V. meervoudigheid, meerderheid; de meeste

stemmen.

pluriformiteit', v. véélvormigheid, gebrek aan éénheid.
plu'rima vota va'lent, (Lat.) de meeste stemmen gelden.
plus, (Lat.) meer; en, geteld bij, vermeerderd met (+) ;
een ,,., een overschot, te veel, hoger bedrag; .,, ae'quo,
meer dan nodig of wenselijk is; ,. mi'nus, meer of
minder, omtrent, ongeveer; — peti'tio, r& het ie veel
vragen door den eiser, het overvragen.
plus ga chan'ge, plus c'est Ia méme cho'se, (Fr.) hoe meer
het verandert, hoe meer het hetzelfde blijft.
plus de'ficit quam pro'ficit, (Lat.) het doet meer kwaad
dan goed. [den de knie reikend.
plus'-fours, (Eng.) wijde sportbroek tot ± 20 cm. bene-

plusquamperf.
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plusquamperfec'tum, (Lat.) o. meer dan volmaakt ver-

leden tijd.

plus royalis'te que Ie rol', (Fr.) meer koningsgezind dan
de koning, overdreven Ijverig voor een zaak.
Plu'to, m. (Lat.) 1 hellegod, god v. d. onderwereld; zie
Hades; 2 een in 1929 ontdekte planeet.
plutocratie', V. geldheerschappij, overheersing of oppermacht v. - d. rijkdom.
pl uton i st', m. aanhanger v. h. stelsel, dat de vorming v.
de aardkorst a. d. werking v. h. onderaardse vuur

toeschrijft.
Plu'tus, (Lat.) m. geldgod, god van de rijkdom.
pluviale, v. R.A. kostbare priestermantel, die het ganse
lichaam omhult bij plechtige gelegenheden.
plu'viometer, m. werktuig om de hoeveelheid gevallen
regen te bepalen, regenmeter.
pluvio'se, (Fr.) v. regenmaand, 5de maand van de Fr.republ. kalender (20 Jan.-18 Febr.).
Piu'vius, (Lat.) m. god van de regen, regengever (bijnaam van Jupiter).
[Amerikaanse oorsprong.
Plymouth Rock, (plim'mes rok) (Eng.) m. soort kip van
pneumatic, (najoemaet'tik) (Eng.) m. luchtband.
pneumatiek', v. luchtbewegingsleer; (ook :) geestenleer.
pneuma'tisch, tot de leer van de drukking en beweging van
de lucht behorend, door luchtdruk gedreven, luchtaar dig; op de geestenkunde betrekking hebbend ; (ook:)
het ademen betreffend; ~e band, m. luchtband (van een
fiets) ; ~e machine, v. luchtpomp; ~e telegraaf, v.
schietblaasbalg, inrichting waardoor berichten op rolletjes in luchtledige buizen van de ene plaats naar ae
andere geschoten worden.
pneumatologie', v. leer van de lucht en de gassen; ook:
leer van de geestenwereld, inz. van de Heilige Geest.
pneumometrie', v. meting van de ademhalingsgrootte of
van de bij het ademen gebezigde spierkracht.
pneumonie', (Fr.) pneumoni'tis, v. longontsteking.
pneumorrhagie', V. longbloeding.
[Zionisten.
Peale Zi'on, V. lett. de werklieden v. Zion; de social.
Pö'bel, (D.) o. gemeen volk, gepeupel, plebs.
pocaal', m. zie bokaal.
pocha'de, (Fr.) v. vluchtige schets, omtrek.
pochet', (gekleurd) zakdoekje 1. d. linkerborstzak.
pochetti'no, (It.) f een klein weinig.
Pocket Testament League, (Eng.) zakbijbelbond, zie
pochis'simo, (It.) f zeer weinig. [Z.B.B.
po'co, (It.) f weinig; , alle'gro, een weinig vrolijk;
for'te, enigszins sterk; . len'to, wat langzaam; -

poculeren
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pia'no, enigszins zacht; ,r a .,,, langzamerhand, ge
bekeren, lustig drinken. [leidelijk.-pocule'rn,
po'culum, (Lat.) m. b o k a a 1, beker.
po'dagra, (Gr.) o. voeteuvel, voetjicht, pootje.
podagreus', met de voetjicht behept.
podagrist', m. voetjichtlijder.
[meester in Italië.
podesta', podestaat', m. machthebber; landvoogd; burgepo'dex, (Lat.) m. achterste, aars, stuit.
po'dium, (Lat.) o. voetstuk, optrede; toneelverhoging,
houten verhevenheid om op te staan.
po'dometer, m. weg- of afstandmeter voor voetgangers.
poea'sa, (Mal.) v. zie poewasa.
poed, (Russ.) zie pud.
poëet', m. dichter.
poe'koel boem, (Mal.) borreluur (uur v. h. avondschot).
poe'loe, (Mal.) o. eiland.
poë'ma, (Gr.) o. dichtstuk, gedicht.
po»'na, (Lat.) v. straf, boete.
poenaal', de straf of boete betreffend (zie penaal).
poena'le sanctie, v. N.I. eig. strafsanctie, waarbij inlandse arbeiders in onze overzeese bezittingen bij verbreking v. h. contract met den planter of i. h. alge
werkgever door dezen in geld en goed-mentd
aangesproken en zelfs lichamelijk gestraft kunnen worden
of gevangen gezet.
po^naliteit', V. strafbeding, straf.
pwniten'tie, v. zie penitentie.
pce'nitet, (Lat.) o. boetedronk (bij maaltijden).
poen'ka, v. zie punka.
poepoe'tan, op Bali of Lombok, massaopoffering v. vorsten,
vrouwen en allen die bij het hof behoren, als de vorst
geen uitweg meer ziet.
poera, (Bali) heiligdom of tempel.
[huisheld.
poe'ra-poe'ra, (Mal.) voor de schijn, niet gemeend, gesluier,
waarmee
in Br. Indië de vroupoer'dah, (Br. Ind.)
wen het gelaat bedekken; ook: gordijn dat haar aan
het oog v. d. mannen onttrekt. [zit.
poer'dah-nashin', (Br. Ind.) vrouw, die achter het gordijn
poe'rem, (v. Hebr. purim), m. 1 Maart- of Hamansfeest,
feest v. d. loten; 2 P drukte.
poe'ri, (Mal.) V. vorstelijk binnenpaleis op Bali en Lombok,
poesa'ka, (Mal.) (familie)erfstuk.
[burcht.
poe'sing kepa'Ia, (Mal.) draaierig in het hoofd, duizelig.
poes'ta, v. droge grasvlakte in Hongarije. steppe.
poestin, pustin, lange mantel v. geitenvellen (Afghanistan).
poe'ta Iaurea'tus, (Lat.) m. gelauwerd dichter, hofdichter.
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poe'ta na'scitur, non fit, (Lat.) de dichter wordt (als
geboren, niet (door studie) gemaakt.
poëtas'ter, m. pruldichter, rijmelaar, verzensmid.
poëtiek', a. leer der dichtkunst.

zo

-danig)

pooetih, (Mal.) adj. wit; subst. borrel, zuivere jenever, in

tegenst. met pait.
[hullen.
poë'tisch, dichterlijk; in versmaat.
poëtise'ren, dichterlijk voorstellen, in een dichterlijk waas
poewa'sa, (Mal.) V. Mohamed, vasten, vastenmaand.
poëzie', poëzij', v. dichtkunst; dichtmaat; gedicht; dichterlijkheid.
[seerde jodenvervolging en moord.
pogrom', (Russ.) o. verwoesting, plundering; geórganipoids, (Fr.) o. gewicht; zedelijk overwicht.
[en katoen.
poignant, (Fr.) grievend, ontroerend.
poil de chè'vre, (Fr.) o. (eig. geitenhaar) stof uit wol
poi 1 u', (Fr.) m. X S mannetjesputter, Frans soldaat.
point, (Fr.) m. punt; steek, stoot; oog op dobbelstenen.
op kaarten; ~ d'appui', steunpunt; — d'honneur', punt
van eer, eergevoel; — d'or'g ue, f rustpunt, fermaat;
de vue', gezichtspunt, oogpunt; doelwit; ~ lacé, op-

gelegde kant.

point d'argent', point de Suis'ses, (Fr.) geen geld, geen
point du tout', (Fr.) in 't geheel niet. [Zwitsers.
point to point race, (Eng.) wedren op een rechte baan.
pointe, (Fr.) v. de punt inz. het fijne, de aardigheid van

een geestigheid; geestige zet. [jachthond.

poin'ter, (Eng.) m. patrijshond, gladharige staande D.
pointe'ren, stippelen, besprenkelen; richten (geschut);
mikken; tonen, wijzen; (in hazardspel:) op één kaart
zetten, wagen; $ vaststellen (v. d. betaaldag) ; ook:
de overeenkomende posten aanstippen bij vergelijking
van de koopmansboeken.
pointeur', (Fr.) m. X geschutrichter.
pointille'ren, bestippelen; met puntjes schilderen op schil
(ook:) beuzelen, zich met nietigheden ophou--derijn;

den, haarkloven; stekelige zetten geven.
lichtgeraakt, kittelorig, gauw op zijn teentjes
getrapt
pointillis'te, (Fr.) m. schilder, die de kleuren niet met het
penseel op het doek legt doch ze stippelt.
point-lace, (point' feels) (Eng.) o. naaldkant.
poissar'de, (Fr.) v. viswijf.
poisson' d'avrii', (Fr.) m. Aprilgrap.
poi vra'de, (Fr.) v. soort sterk gepeperde wildsaus.
poker, (poo'ke) (Eng.) o. soort Amerk. kaartspel; — face,
(lees) (Eng.) een pokergezicht, een gezicht zonder uit drukking, waarop geen aandoening te lezen staat.
pointilleus',

polair
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polair', de pool betreffend, pool-: tegenovergesteld.
polai're, V. y vleugelkromme, vliegtuigkromme.
Polak', m. Pool.
[2 of 3 masten uit één stuk.
polak'ker, m. 1 schip voor de Middellandse zeevaart met
polarisatie, v. wijziging in de eigenschappen (Ier lichtstralen, zodanig dat zij na terugkaatsing of breking
niet andermaal in bepaalde richtingen kunnen worden
teruggekaatst of gebroken; g het proces dat bij e 1 e ct r o 1 y s e plaats grijpt.
[ontstaande.
polarisa'tiestroom, m. tegenstroom bij e l e c t r o l y s e
polariteit', v. neiging van vrij zwevende magneten naar

de magnetische polen der aarde.
pole'micus, m. in de polemiek gewikkeld of bedreven
polemiek', v. pennestrijd; twistgeschrijf.
[persoon.
pole'misch, twistend;
geschrift, o. twistgeschrift.
polemise'ren, wetenschappelijk twisten, in twistgeschrijf
treden, een pennestrijd voeren.
polemist', in. twistvoerder met de pen, deelnemer aan of
liefhebber van p o 1 e m i e k.
polemoscoop', m. veldkijker; oorlogskijker; operakijker.
polen'ta, (It.) v. dikke pap van maïsgrutten met gekookte
melk.
poleographie', v. stadbeschrijving.
pole'ren, polijsten; kanon- of geweerlopen glad uitboren.
policeman, (polies'maen) (Eng.) m. agent van politie.
polichinel', m. hansworst, Jan Klaassen.
policiair', van de politie.
poliep', v. veelvoet, straaldier (op een plant gelijkend) ;
(ook:) gesteeld gezwel (in neus enz.).
poliet', beschaafd, beleefd, welgemanierd, glad, blinkend.
polikliniek', v. inrichting aan hospitaal of verplegingsgesticht tot behandeling van zieken op een spreekuur,
somtijds mede tot onderwijs dienende kosteloze zie kenbehandeling.
poliomyeli'tis ante'rior acu't^a, V. kinderverlamming, ontsteking v. d. grijze stof in het ruggemerg met als gevolg verlamming van armen of benen (komt vooral bij
kinderen, doch ook bij volwassenen voor).
po'lis, V. verzekerings- of assurantie -bewijs.
polissop', (Fr.) m. guit, deugniet.
polissonnerie', (Fr.) v. guiterij, straatjongensstreek.
polites'se, (Fr.) V. beleefdheid, hoffelijkheid.
politicas'ter, m. beunhaas in de politiek.
poli'ticus, (Lat.) v. staatkundige. staatsman; man van de

politiek; handig manoeuvrerend, p o lit i e k mens.
politiek', 1 v. staatkunde; geslepenheid In het bereiken
van zijn doel; 2 o. burgerkleding; 3 aj. staatkundig;
22e dr.
40
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(ook:) handig kunnende manoeuvreren tot het bereiken
van zijn doel, slim berekenend, sluw.
politiek'je, o. X S burgerboterham, witbroodje (tegenover
,,kuch"); een gemeubeld, een met kaas of vlees
belegd broodje; burgerkleding (tgr. uniform).
politioneel', op de politie betrekking hebbend of daarmede
in verband staand, van de politie.
politise'ren, over staatszaken redeneren; den staatsman
uithangen, tinnegieten; op slim berekenende wijze te

werk gaan.
politoer', o. glanzing; glans; glansmiddel, smeersel, waarmee men politoert; fig. vernisje van beschaving.
politoe'ren, met p o l i t o e r glanzig maken.
polytonaliteit', v. de volgens dit stelsel gecomponeerde
muziek is opgebouwd op het beginsel V. het gelijktijdig
naast elkaar doen optreden van verschillende melodieën
[Polacky (Polen).
in verschillende toonaarden.
Polk, m. polack, Jood afkomstig uit Oost- Europa, n.l. de
polka, v. bekende dans in 4/4 maat.
pol'kapols, v. r na 3 slagen 1 slag overspringende pols.
polke'ren, de polka dansen.
pol'ien, o. & stuifmeel der bloemen.
pollicita'tie, v. eenzijdige belofte, gelofte.
poilu'tie, v. bezoedeling, bevlekking; onwillekeurige nachtelijke zaadvloeiing.
po'lo, o. soort balspel, dat in de regel te paard wordt gespeeld, doch opk op schaatsen, rijwielen en te water.
polonaise, (Fr.) v. 1 Poolse wandeldans; 2 zekere vrouwenmantel; 3 korte jas met b r a n d e b o u r g s; 4
schuimtaart.
polo'nium, o. in 1910 ontdekt zeer sterk r a d i o-a e t i e f
metaal, dat evenals radium in p a k b l e n d e voorkomt, doch in 5000 maal kleinere hoeveelheid.
polowidjo, (Mal.) pálAwidjá, (Jay.), tweede gewas (na
de rijst).

poltron', (Fr.) m. bloodaard, lafaard.
[beid.
poltronnerie', (Fr.) v. blohartigheid, lafhartigheid, bangpoly-, in samenstellingen, veel; ,...adenie', v. gelijktijdige
aandoening, waarschijnlijk door infectie, van alle lymphklieren, veel voorkomend bij kinderen van 4-12 jaar;
.,.,andrie', V. veelmannerij; het hebben van veel
meeldraden; ,,,archie , ^cratie , V. heerschappij van
velen; ,,,chroma'tisch, uit verschillende spectrale kleuren samengesteld; ,-.. chr ome'ren, veelkleurig beschilderen van beelden, zuilen, gewelven of muurvlakken in
kerken enz.; ,,,chromie', v. het p o 1 y e h r o ni e r e n;
veelkleurigheid ; ,.,dactylis'me, o. veelvingerigheid; ^.-

-

,
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e'der, o, veclvlak: .......,gamie', v. veelvoudlge echt, veelmannerlj, veelwljverlJ; .......,genia'me, o. leer nat de mens
ztch van meer dan een plaats nit ontwtkkeld heert;
.......,glot'(te), v. een in vele talen geschreven boek; m. en
v. persoon die veel taien kent; .......,glot'tisoh, veeltalig;
.......,goon', m. veelhoek; (ook:) schtetterrem voor arnnerte : .......,graaf', m. veelschrtjver : toestet waarmee men
door draanng een aantal tekeningen kan verkrijgen;
____gram', o. door vete ztlden bexrensde tiguur : .......,g ..aphie', v. veelscl1rijverij;
his'tor, m. veetweter :
.......,interp'reta'bel, op vele wijzen uitlegbaar;

merie',

v. ontplootlng in velerlet richting van netzeltde kenmerk;
metriek', v. het gelijktijdig optreden v. verschillende maatsoorten;
mor'phisoh, veelvorrntg, van
velertet g'edaante (bv. van bijen en mtereu) : .......,ophthalmoscoop', m. oogsptegel, die negen waarnemers tegel1jk
in staat stelt het oog v. e. patient te bezien; .......,neuri'tia,
v. verzamelnaarn voor ztekten als de b e r i-b e r i en de
Westlnd. zwelztekte : .......,phonie', v. .r veelstemmtgtietn,

waarbij elk der stemmen gel1jkwaardig is aan de andere
en niet enkel tot begelelding dient; .......,phoon', l' veelstemmig :
phyle'tisch, zlch nit meerdere stammen ontwtkkeld hebbende; .......,rhythmiek', v. net gel1Jktljdig optreden van verschtllende rhythmen : .......,sem'ie', v. het nenben van meer betekentssen, veelztnnignetd (van een
woord) ; .......,syn'deton, o. veelverbindlng : veelvuldtge
voegwoordenherhaltng : .......,teohniek', v. leer van de kunsten en tndustrtele verrtchttngen : .......,tech'nisoh, vele
kunsten en wetenschappen omvattend; .......,e school, v.
hogere beroeps- of ambachtsscnool : .......,theis'me, o. veelgodendom, verering van vele goden; .......,theist', m. sanhanger van het pol y t h ei s me; .......,tonaliteit', V. het
gelijktijdig optreden van twee or meer toonaarden; .......,tri'chum, haarmos: .......,urie', v. ztekelljk vermeerderde
urtne-arschetdtng.
Polyhym'nia, (Lat.) v. muze v, h. godsdienstig gezang
en v. d. welsprekendhetd.
Polyne'sii, v. het vele-etlandenrtjk, het tot Austraue
behorende ellandenrijk 1. d. Stille Oceaan.
Polyne'sisch, van Polynesle.
pomerans', v. oranjeappel; (ten onzent ook:) dopje or
stootetnde aan de bllJart-keu (In 't Fr. pro c 6 d 6).
pomma'de, (Fr.) V. zaIrachtlg smeersel, haarzatr: uppensair.
pommade'ren, met porn mad e bestrijken, zalven,
pom'mes (de ter're) fri'tes, (Fr.) v. 'mv. rauw In kokend
vet gebakken aan uneaatvormtee stusjes gesneden aardappelen.
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pomologie', v. ooftkunde, leer van de vruchten.
pomolo'gisch, ooftkundig, de ooftkunde betreffend.
[tuinvruchten.
pomoloog', m. ooftkenner, ooftkundige.
Pomo'na, (Lat.) v. ooft- of tuingodin; beschrijving der
pompadour', (Fr.) m. brei- of modezakje van de vrouwen;
[sinaasappel.
o. gebloemde japonstof.
pom'pelmoes, v. Ind. vrucht, gelijkende op een grote
pom'pernikkel, m. grof, zwart Westphaals brood.
pompeus', statig, pralerig, deftig, pronkend, met praalvertoning gepaard gaand; hoogdravend.
pompier', (Fr.) m. brandweerman; brandspuitgast.
pom'pom, (Eng.) V. klanknabootsend woord; licht snelvuurkanon van klein kaliber (pl. m. 5 cm).
pompon', (Fr.) m. X wollen bolkwast op cie soldatensjako ;
bulkwastje (voor dameshoeden euz. ► .
pompo'so, (It.) , prachtig, plechtstatig.
ponceau', (Fr.) klaprozenrood, hoogrood.
ponce'ren, met puimsteen afwrijven of gladmaken; doorstuiven, doorgeprikte tekeningen met houtskoolstof
sponzen.
pon'cho, (Sp.) m. mantelkeep; vierkante lap met gat I. Ii
midden om het hoofd door te steken.
ponctueel', stipt, nauwgezet, nauwkeurig,
pondera'bel, weegbaar.
ponderabi'lién, V. mv. weegbare lichamen.
ponderabiliteit', v. weegbaarheid.
pon'dere, non n u'mero, (Lat.) naar 't gewicht, niet naar
't getal: men moet (deze) dingen wegen, niet tellen.
pondereus', zwaar, wichtig; zwaarwichtig.
ponderositeit', v. zwaarwichtigheid.
pondero'so, (It.) f zwaar te spelen.
pon'dok, (Mal.) v. hut voor tijdelijk gebruik; jachthut.
pond sterling, o. (afgek. L. st.), Eng. muntwaarde, pl. m.
pon'd us, (Lat.) o. gewicht. [f 12.
pond Vlaamsch, o. (afk. P. VI.), Ned. gefingeerde munt
po'nem, (Hebr.) V. T gezicht. [ = f 6.
pone'ren, stellen.
po'ney, (Eng.) m. klein paard, hit.
pong'ka, o. zie punka.
ponjaard, m. korte dolk.
[1 ct.
pon'n y, V. rekenmunt in Bengalen, Calcutta, Surate =
pons asino'rum, (Lat.) m. ezelsbrug, hulpmiddel voor minkundigen, onwetenden, zwakken.
ponsoen', m.
steekpriempje, doorslag; keurstempel.
Pon'sonby-actie, v. een op aanstichting van den Engelsen oud -minister Arthur Ponsonby gevoerde actie om
jongemensen, die de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben,

pont
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te bewegen tot liet voornemen om elke regering, die ten
oorlog drijft, de dienst te weigeren.
pont, v. 1 brug; 2 overzetvaartuig.
pontia'nak, (Ind.) bosspook, kwade geest, die het vooral
op kinderen en zwangere vrouwen gemunt heeft.
pon'te, (Fr.) zie ponto.
pon'tifex, (Lat.) m. priester; opperpriester, bisschop; .-ma'ximus, opperpriester, priestervorst, paus.
pontificaal', 1 aj. priesterlijk; hogepriesterlijk, bisschop
pauselijk of bisschoppelijk l lechtwewaad;-pelijk;2o.

fig. staatsiekleed; F beste pak.

[waardigheid.

pontificaat', o. opperpriesterschap; pausschap; pauselijke
pontifica'le, v. bisschoppelijk plichtenboek.
pon'to, V. Ode troef In 't omberspel, quadrillespel (in 't
rood: hartenaas of ruitenaas ; in 't zwart: schoppenheer
of klaverenheerl.
ponton', (Fr.) v. vlak Ijzeren schuitje voor aan verankerde
kettingen en uithouders vastgelegde schipbruggen (pontonbruggen); drijvende aanlegplaats bestaande uit één of
meer dichte plaatijzeren bakken, waarover een houten
dek.
[van schipbruggen belast.
pontonnier', m. schipbrugmaker, U soldaat met het maken
po'ny, in. zie poney.
pooien, Fl eten.
spool, v. aspunt v. d. aardbol, v. d. hemelbol; n elk der
beide punten of plaatsen, die de zetel v. d. tegenovergestelde krachten of eigenschappen zijn, bv. de polen V.
e. magneet. V. e. electrische batterij; elk der uiteinden
v. e. magneet. [het doel prijzen op te drijven.
2pool, (Eng.) in Amerika: vereniging van handelaars met
po'pans, m. bullebak, schrikgestalte. [woord:) Paus.
po'pe, m. priester van de Gr. kerk In Rusland; (als Eng.
popeli'ne, v soort glanzende halfzijden stof. [certen.
pops, (Eng.) v. mv. (van popular concerts), P volksconpopulair', volksmatig; algemeen door het volk verstaan
-bar;
bij het volk bemind, volks -.
popularise'ren, algemeen bevattelijk, voor het volk ver
maken; onder het volk ingang doen vinden of-stanbr
bemind maken.
populariteit', v. algemene verstaanbaarheid; getaptheid
bid het volk; volksgunst, volksliefde.
popula'tie, v. bevolking.
populeus', (dicht) bevolkt, volkrijk.
populisten, groep schilders, die zich ten doel stelt, het
onderwerp en het vertellende element i. d. beeldende
kunst te herstellen en tevens streeft naar een zo groot
mogelijke popularisering.

porche
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por'che, (Fr.) v. zuilengang, voorhal van kerken en andere
poreus', veel p o r i ë n hebbend. [grote gebouwen.
portier', o. purpersteen.
po'riën, po'ren, v. mv. openingen of kleine tussenruimten
in lichamen, lucht -, zweetgaatjes van planten en dieren.
pork, (Eng.) o. varkensvlees, spek.
Porko'polis, eigl.: varkensstad, Chicago In Amerika, centrum v. d. handel in varkens.
pornocratie', V. hoerenregering.
pornograaf', m. ontuchtig schrijver.
pornographie', V. vuilschrijverij, onzedelijke boeken, platen enz. [schilderend.
pornogra'phisch, van ontuchtige aard, ontuchtigheden
porositeit', poreus'heid, v. eigenschap der p o r e u s e
port, 1 o. zie porto; 2 m. portwijn. [lichamen.
portaal', o. de hoofdingang van een kerk of ander groot
gebouw vormende, in- of uitgebouwde afgesloten ruimte;
ruimte voor de gang bij de deur.
porta'bel, draagbaar.
[reis -schrijfmachine.
portable, (por'tebt) (Eng.) klein model schrijfmachine,
portage, v. kb vrijlast, vrije bagage, die de bemanning v.
e. schip met zich mag voeren; (ook:) draaggeld, draagloon.
portamen'to di vo'ce, (It.) f het zonder vernieuwd inzetten
overdragen v. d. stem v. d. ene toon naar de andere.
portan'do, (It.) ' dragend, gedragen.
Por'ta Ni'gra, v. de zwarte poort; de noordelijke stadspoort van het Romeinse Trier.
porta'ten, v. mv. $ lijsten van de dagelijks in de zeehavens
aankomende waren en van de ontvangers daarvan.
portatief', draagbaar.
portaio, (It.) f gedragen.
Por'ta Westpha'lica, de Westfaalse poort.
port d'ar'mes, (Fr.) m. vergunningsbrief om wapenen te
dragen, jachtakte.
Por'te, v. de ~, bet voorm. hof van Turkije.
porte-assiet'te, (Fr.) m. schotelring; tafelmatje.
porte-bonheur', (Fr.) m. (eig. gelukaanbrenger) platte
armband (met inscriptie) ; (ook:) klein sieraad om aan
het horloge te dragen.
[bloemen.
porie-bouquet', (Fr.) m. bloemvaasje, tafelvaasje voor
porte brisée', (Fr.) v. gebroken deur, vouwdeur (wier éne
helft bij het openen op de andere slaat) ; vleugeldeur,
dubbelopenslaande deur.
porte-clefs', (Fr.) m. sleuteldrager, gevangenbewaarder,
kerkerkneclit ; sleutelring.
porte-crayon', (Fr.) m. 1 potloodhouder; 2 tekenpen.

porte- drapeau
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porte- drapeau', (Fr.) m. vaandeldrager.
[strekking.
portée', (Er.) u. draagwijdte; dracht, bereik; lig. doel,
porte-épée', (Fr.) rn. W sabeldrager, degenriem.
portefe u i I'Ie, v. brieventas; (Ook:) ambt van staatsminis[ter.
porte-i u'pe, (Fr.) m. japonhouder, rokophouder.
porte-Iet'tres, (Fr.) m. zakbrieventas; omslag voor papieren, die men een chef ter tekening moet voorleggen.
porte- malheur', (Fr.) m. onheilsbode, ongeluksvogel.
porte-manteau', (Fr.) m. 1 mantelzak; 2 staande kapstok.
portemonnai'e, v. geldbeurs.
porter, (Eng.) m. sterk donkerbruin Eng, bier.

(zich voor iemand), voor iemand in de bres
springen, zijn belangen of zijn zaak verdedigen.
porteur', (Fr.) m. drager, brenger, toonder; witkiel;
houder van een wissel.
ports-voix', (Fr.) m. scheepsroeper, spreektrompet 2
por'ticus, (Lat.) V. zuilengang, gewelfde of overdekte gang,
galerij. [delen, spijshoeveelheid, spijsgift.
por'tie, V. deel, aandeel; erfdeel; toegedeelde of toe te
portiek', porti'que, v. zie porticus. [deur.
portier', 1 m. deurwachter, poortbewaarder; 2 o. rijtuig portiè're, (Fr.) V. portierster; gordijn voor deuren of
ramen. [land (Engeland) afkomstig.
portlandcement', o. cement van korrelige kalk, uit Portpo r' to , (It.) o. vracht -, voer- of draagloon ; brievengeld;
- fran'co of portvrlj, vrij v. frankeerkosten, vrachtvrij,
por'to-fran'co, (It.) m. vrijhaven. [franco.
Por'tori'co, naam van een W.-Ind. eiland en -, v. naam
van de rooktabak, die van daar komt.
portraiteur', (Fr.) portraitist', m. portretschilder.
portulaak', portula'ca, v. g posteleinpiant als tuinbloem.
portuur', o. tegenpartij, die ongeveer gelijkwaardig is.
po'rush, (Hebr.) m. eig. afgezonderde: iemand, die zijn
vrouw verlaat en zonder van haar gescheiden te zijn,
uitsluitend voor het bidden en de Talmudstudie leeft.
pose, v. aangenomen houding; aanstellerij.
posé', (Fr.) gezet; geposeerd; ook = posito, z. d. w.
Poseidon, (Gr.) m. opperste zeegod.
pose'ren, zitten voor zijn portret bij een schilder of photograaf; een gemaakte houding of bestudeerde houdingen
aannemen om gewichtig te doen of zich interessant te
poseur', (Fr.) m. aansteller, gewichtigdoener. [maken.
posi'tie, v. stelling, ligging, stand; gesteldheid, toestand;
voetplaatsing bij het dansen; plaats, stand (in de maat
zwangerschap; ~-geschut, o. mv. zwaar-schapij);P
geschut. [recht, o. stellig recht.
positief', vastgesteld; stellig, zeker, vaststaand, gewis; ,

po rte'ren
,

.
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positief', m. stellende trap (in de taalk.:) ; (ook:) kamerorgel; vóórorgel, klein orgel vbbr een groot; tegengestelde van negatief.
positie've('n), P in: tot zijn ,,, komen, tot bewustzijn

komen, uit de bezwijming, ontsteltenis bijkomen.
positivisme, o. wijsgerig stelsel van A. Comte, dat

het

weten bepaalt tot datgene wat met de zintuigen positief
waargenomen worden kan.
positivist', m. aanhanger van het p o s 1 t 1 v 1 s m e.
positi vis'tisch, wat op het p o s 1 t 1 v i s m e betrekking
po'eito, ondersteld, gesteld of aangenomen dat... [heeft.
positron, o. het positieve electron, bestanddeel v. d.
atoomkern
po'situm, (Lat.) o. het gestelde, de bewering (in een dag[gestalte.
vaarding).
posituur', V. stelling, stand of houding van het lichaam.
Posse, (D.) v. grof boertige klucht, kluchtspel.
possede'ren, bezitten, in eigendom hebben.
possessie, v. bezit, bezitting, eigendom; landgoed.
possessief', het bezit betreffend; bezitting aanwi jzen(1
(woord).
posses'sor, (Lat.) m. bezitter, eigenaar; — civi'lis, n bezitter; .-- natura'lis, r& houder.
possi'bel, possi'bile, mogelijk.
possibilis'me, o. socialistische leer, volgens welke het doel
v. d. partij zonder geweld moet worden bereikt.
possibilitelt', V. mogelijkheid.
post, (Lat.) na, later dan;a'lia, hier is iets weggelaten;
~ Chris'tum (na'tum), (Lat.) na Christus (geboorte,
^date'ren, een latere datum invullen; fac'tum,
(Lat.) na het felt, achteraf; , fes'tum, (Lat.) na het
feest, te laat, achteraan; ...,glaciaal', van latere datum
dan de ijstijd; — hoc, er'go prop'ter hoc, (Lat.) daarna,
derhalve daarom; ...,hu'me, na de dood v. d. vader
geboren, nagelaten (geschriften); ~humus, (Lat.) m.;
-.,hums, (Lat.) v. nakomende, na 's vaders dood geboren zoon, dochter; ," incuna'bel, werk gedrukt
tussen 1501 en i 1540; ..r interlocutoir', na het interlocutoir vonnis komend; ,...iu'dium, o. f naspel; ,- .mortaal', .,,mor'tem, na de dood; ,,, mor'tem nul'Ia volup' tas, (Lat.) met de dood eindigt het genot; nu'bila lux
(of Phoebus), r.., nu'bila ju'bila, (Lat.) na regen komt
zonneschijn; ,..,numeran'do, nabetalend, aan het eind v.
e. termijn te betalen; ,...numere're n, nabetalen; ,,., operatief', (van) na de operatie; pone'ren, uitstellen, verschuiven; ,..,posi'tie, achterstelling, achteraanplaatsing;
^.,scrip'tum, (P.S.), naschrift; te'nebras lux, (Lat.)
- -

,

postaal
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na de duisternis het licht;ver'ba ver'bera, (Lat.) na
woorden slagen: die niet horen wil, moet voelen.
postaal', van de post, de post betrerrenu.
postament', postement', V. voetstuk; onderstel.
postbox, (Eng.) v. postbus, aan een particulier of firma
verhuurde brievenbus In een postkantoor, waarvan de
huurder de sleutel bezit en waar de voor hem bestemde
poststukken dadelijk na aankomst geborgen worden.
post'cheque, v. cheque, die door de postdienst wordt uit- betaald.
poster, (poows'ter) (Eng.) aanplakbiljet, aanplakker.
poste'ren, plaatsen, stellen, op een bepaalde post stellen;.
een plaats aanwijzen; zich —, post vatten.
pos'te-restan'te, (Fr.) op het postkantoor te blijven (om
afgehaald te worden).
posterieur', jonger, later, volgend.
posterieur', (Fr.) v. posterio'ra, (Lat.) v. mv. achterdeel
zie a posteriori. [(en) ; F achterste.-posteri'(a),
posterioriteit', v. het later zijn, het later- komen, jonger
posteriteit', V. nakomelingschap. [zijn.
posti'che, (Fr.) bijgevoegd, eraangeflanst; nagemaakt,.
vals; ,.,s, mv. valse haarwerken.
posticheur', (Fr.) m. haarwerker, maker van valse vlech[ten enz.
postiek', o. X burgerkleding.
[ring.
postie'ker, m. X S burger.
postil'Ie, (Fr.) V. predikboek; kanttekening, randverklapostillon', (Fr.) m. postknecht, postrijder; ,—' d'amour',
liefdebode, tussenpersoon van een minnend paar.
postomaat', een combinatie v. e. brievenbus en een fran[keerautomaat.
postre'mo, (Lat.) ten laatste, eindelijk.
postulaat', o. 1 aan te nemen grondstelling, zonder bewijs
aangenomen stelling; eis, vordering, vooropgestelde
voorwaarde, conditio sine qua non ; verordening, opgave; 2 R.K. vraagtijd van 3 tot 12 maanden aan
de proeftijd voorafgaand.
postulant', in. aanzoeker om een post, bediening enz.;
persoon die In enige geestelijke orde wenst opgenomen
te worden; geestelijke die op zijn aanstelling wacht.
postule'ren, vorderen, als voorwaarde vooropstellen; naar
een betrekking dingen, vragen om iets; opname in
een geestelijke orde aanvragen; r& optreden, werkzaam
zijn bij.
postuur', o. aangenomen houding (ter verdediging enz.) ;
gestalte, lichaamsbouw.
pota'ge, V. (groente)soep; — à la reine, gebonden soep;
-- bis'que, krachtige kreeftensoep; ~ chasseur', wild-soep; — tortue', schildpadsoep.
,

,
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potas'sium, o. potasmetaal (de door Davy ontdekte metaal
pota'tor,

potas).
(Lat.) m. drinker, zulper, zuiplap.

-basivnde

pot-au-feu', (Fr.) m. vlees met bouillon en groenten (ge
spijs bij de Fr. burgerstand) ; vleespot, soep--liefkosd
vlees; burgerpot.

pot de cham'bre, (Fr.) m. kamerpot, nachtpot.
pot-de-vin', (Fr.) m. geschenk boven de bedongen prijs.
potent', vermogend, machtig.
potentaat', m. machthebber, gekroond hoofd.
potentiaal', 1 aj. voorhanden maar nog niet werkend (van
krachten enz.) ; niet dadelijk maar verborgen werkende
(van artsenijen) ; 2 v. kracht optredende In de lucht,
die een met electricitelt geladen geleider omringt.
potentie, v. macht, vermogen; graad van verdunning van
homceopatische geneesmiddelen.

potentieel', zie potentiaal.
potentiometer, m. toestel om het geluidsvolume bij een
klankfilm te regelen.
[een fort naar buiten te komen.
poter'ne, (Fr.) v. X bomvrije gang onder de wal om uit
potestaat', m. (Lat. potestas v.), kracht, macht, vermogen;
titel van een voormalig regent van Friesland.
potestatief', gezaghebbend, macht uitoefenend.
poti'che, (Fr.) V. beschilderd Chinees porselein.
potichomanie', v. liefhebberij om glazen vaten door opplakking van tekeningen enz. het voorkomen van Chin.
po'tio, (Lat.) v. drank.
[of Jap. porselein te geven.
po'tior credi'tor, (Lat.) m. bevoorrechte schuldeiser.
po'tius mo'ri quam foeda'ri, (Lat.) liever sterven dan zich
potomanie', v. drankzucht.
[onteren.
potpourri', o. gemengde spijs, hutspot, poespas; mengel
allegaartje; j muziekstuk uit allerlei melodisch-moes,
aanééngeregen brokstukken van een groter werk of van
verschillende werken.
Pott, ziekte van —, tuberculeuze wervelontsteking.
pou'chong, (Fr.) v. zwarte bloementhee.
pou-de-ciel, (Fr.) m. lett.: luchtluis, een soort klein, licht
vliegtuig; Eng.: flying flea.
pou'dre, (Fr.) V. poeder, fijn meelpoeder, haarpoeder;
(Ook:) buskruit; ~ dentifri'ce, tandpoeder; — de riz',
rijstepoeder, blanketsel.
poudret'te, (Fr.) r). mestpoeder, tot stof geworden mensendrek, die men als meststof gebruikt.
pouf, (Fr. ► m. ronde opgevulde lage stoel zonder leuning.
poulain', (Fr.) m. veulen; veulenbont; venerisch liespoular'de, (Fr.) v. vetgemest hoen. [gezwel.
pou'le, (Fr.) v. 1 biljartspel om een inzet; potspel; d
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fazantenhen, hen van vliegend wild; 3 groep van deel
-nemrs
aan een schermwedstrijd.
poulet', V. soepvlees van de kalfsborst; (Fr.) kuiken,
klaargemaakte kip (op het menu).
pound, (pauwnd) (Eng.) pond.
poundage, (Eng.) pondcijns (een Eng. tolgeld van alle
uitgaande waren) ; geheven recht van postwissels enz.
pour, (Fr.) om, voor, tot; --- acquit', voor ontvangst, als
bewijs van ontvangst, voldaan; ,,, acquit' de eonscien'ce, tot eigen geruststelling;
cau'se, niet zonder
,,.

reden; — fai're visi'te, oin een bezoek af te leggen;

féliciter', om geluk te wensen;
Ia bon'ne bou'che,
voor het laatste bewaard als het lekkerst; ,,, passer' Ie
temps, tot tijdverdrijf; ,,, pren'dre congé', om afscheid
pourboi're, (Fr.) o. drinkgeld, fooi.
[te nemen.
pourparler', (Fr.) o. onderhoud, bespreking; ~s, ook:
over- en weer gepraat, besprekingen, onderhandelingen.
poursui'te, (Fr.) v. vervolging, najaging, doorzetting.
poursuive'ren, vervolgen, najagen; aan- of volhouden.
pousse-café', (Fr.) v. glaasje likeur na de koffie: poesje.
pousse'ren, stoten, voortdrijven; doorzetten; bevorderen;
voorthelpen; zich , door eigen kracht en inspanning
er trachten te komen.
pouvoir', (Fr.) m. macht, kracht, vermogen; bewind.
pouzzola'na, v. zie puzzolana.
poverel'lo, II — (It.) de arme, Franciscus van Assisi.
poveri'no, (It.) m. arme drommel.
poviet', o. vitaminenextract voor soep, saus enz.
power-dive, (Eng.)
motorduikvlucht, duikvlucht met
geheel geopende gasklep.
[baar.
practica'bel, uitvoerbaar, doenlijk; aanwendbaar, brulkprao'tica est multiplex, (Lat.) de practijk is verschillend,
vele wegen leiden naar het doel.
prao'ticus, m. iemand, die ervaren is in de uitoefening of
toepassing van zijn vak of wetenschap.
practijk', v. vakoefening; uitvoering, werkdadige toepas
-singvade
kunstregels of de theorie.
prao'tisch, uitoefenend, werkdadig, op de uitoefening gegrond; doelmatig, voordeel, gemak of baat gevend in de
toepassing op het dagelijks leven.
prad'joerit, (Jay.) m. inlandse politiesoldaat in Ned. Indië.
pra'do, m. wandelweg, lusthof; groote diergaarde bij
Madrid; schilderijenverzameling in Madrid.
pree (of Fr. pré), voor, vooraan, vooruit; het (een) •hebben, de voorrang, de voorkeur hebben.

NB. de met pro samengestelde woorden zijn lifer
merendeels met pre gedrukt.

praecipuum
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prea'cipuum, (Lat.) o. p vooruitmaktng, vooruitgift.
pree'iegaat, o. r& vooruit(ver)making.
proeiegate'ren, vooruit(ver)maken.
praenataal', van voor de geboorte.
praeprocessueel', van vóór het geding.
prae'ses, (Lat.) m. voorzitter, president.

proes'to q uae's^i m us, (Lat.) m. R.K. geestelijke, die enkel
vergunning heeft om de Mis te lezen, doch verder geen
bevoegdheid tot het uitoefenen van enig kerkelijk recht,
zoals het biecht horen enz.
preesump'tio, (Lat.) v. vermoeden; - ju'ris, wettelijK ver
voorbijgaan. [moeden met tegenbewijs.-prmteië'n,
prae'ter prop'ter, ongeveer, min of meer.
pragmatiek', pragma'tisch, algemeen nuttig, leerzaam Goor
dadelijke toepassing op de practijk, leerrijke oplossing
gevend; pragmatieke sano'tie, v. besluit of landsverordening tot regeling van een gewichtige aangelegenheid
van algemeen belang of voor de openbare welvaart;
pragmatische geschiedschrijving, V. geschiedschrijving,
waarbij de gebeurtenissen in hun eigenlijke samenhang,

vooral uit een politiek oogpunt worden voorgesteld.

pra'(h)oe, (Mal.) v. bootje, soort kanoprauw.
prairial', m. weidemaand, 9de maand in de Fr.-republ.
kalender (20 Mei -18 Juni).

prai'rie, (Fr.) V. (weide, dreef) het boomloze, met welig
gras bewassen land in 't binnenland v. Noord-Amerika.
prakkeze'ren, F nadenken, peinzend piekeren.
praktijk', v. vakuitoefening ; beroepswerkzaamheden; ge
cliënten van een dokter enz.; men, mv.-zamenlijk
kunstgrepen, listige streken, draaierij.
praktize'ren, uitoefenen, zaken doen, inz. als geneesheer,
advokaat enz.; ook P = prakkezeren.
praktizijn', m. uitoefenend of praktizerend geneesheer,
advokaat, inz. procureur, zaakwaarnemer.

prali'nes, pralinés', (Fr.) v. mv. gebrande of in suiker geroosterde amandelen; (ook:) chocolade -bonbons, gevuld
met fondant, likeur of noten.
Prali'triller, (D.) m. f versieringsfiguur, die bestaat uit
de enkelvoudige wisseling van de hoofdnoot en de daar-

boven liggende noot. [niet-Mohammedanen).

prang, (Mal.) oorlog; ~ ea'bil, de heilige oorlog (tegen
Pra'ter, o. openbaar wandelpark te Wenen.
prauw, (Mal.) v. zie pra(h)oe.
pra'xis, v. zie praktijk. [Rusland.
Praw'da, v. officieel orgaan v. d. comm. partij in Sowjetpré, zie pree. [vóór Adam geleefd te hebben.
preadamie'ten, m. mv. mensen, die ondersteld worden
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precipitinen

pre'advies, o. voorlopig uitgesproken gevoelen of raad.
preala'bel, voorlopig, voorafgaand; ,-..e quaestie, V. vraag
die eerst moet uitgemaakt worden, eer omtrent de hoofdzaak kan worden beslist.

preambu'le, v. inleidende rede, inleiding; lange omhaal
van woorden.
preambule'ren, een voorrede of inleiding maken, vooraf
laten gaan of vooruitzenden, vooraf veel omhaal maken.
preben'de, V. p r o v e, jaarlijks inkomen van een geestelijke stichting, lijfrente. [ r& ter bede.
precair', i onzeker, ongewis, twijfelachtig, hachelijk; 2
precam'brisch, waarin nog fossielen van levende wezens
aangetroffen worden (v. aardlagen).
precario, recht, dat betaald moet worden voor het gebruik v. gemeentegrond, voor het plaatsen v. koopwaren of bouwmaterialen op de openbare weg e. d.
precau'tie, v. voorzorg; voorzichtigheid.
precautioneel', voorzorgen gebruikend; bij wijze van voor
-zorg,
voorzichtigheidshalve.
precave'r£,n, voorzien, zich in acht nemen.
precedent', v. besluit of beslissing, waarop men zich later
kan beroepen.

preceden'tie, V. voorrang, voortred.
precede'ren, voorafgaan, de voorrang hebben.
precept', v. voorschrift, richtsnoer.
precep'tor, (Lat.) m. leraar, leermeester.
preceptoraat', o. leraarsambt, leermeestersplaats.
precep'tum, (Lat.) o. voorschrift, regel, richtsnoer.
prêcher' pour sa paro is'se, (Fr.) voor eigen parochie preken: In zijn eigen voordeel iets aanprijzen.
,

precies', nauwkeurig, juist, stipt.
[stijl.
precieus', kostbaar, kostelijk; gekunsteld, verfijnd van
précieu'se, (Fr.) v. 17de-eeuwse gekunstelde strijdster
voor gekuiste taal, „belachelijke hoofse juffer "..
preciosa, (Lat.) o. mv. kostbaarheden.
precipië'ren, vooruitnemen; voorschriften geven.
precipitaat', o. (scheikundige) neerslag, bezinksel.
precipitan'do, (It.) f versnellend, haastig.
precipita'tie, v. afstorting; overhaasting, overijling; (schei
-kundige)
neerslag, nederploffing.
precipita'to, precipito'so, (it.

f roet overhaasting.

precipite'ren, overijlen, voorwaarts snellen, overhaast
handelen; neerslaan, nederploffen, bezinken (in de
scheikunde).

precipiti'nen, V. mv. stoffen in het bloed of in een serum
die de eigenschap hebben bacteriën te doen samenklonteren.
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précis', (Fr.) o. kort begrip, korte samenvatting of kort
overzicht van de zakelijke inhoud.
precise'ren, bepaalder of nauwkeuriger opgeven; uitdrukken ; nader omschrijven, scherper omlijnen; zich .,.,
zich minder vaag, juister, bepaalder uitdrukken of ver-

klaren.
preci'sie, v. juistheid, nauwkeurigheid, stiptheid; bondige
kortheid van uitdrukking.
preclude'ren, uitsluiten; voor altijd afwijzen, voor ver
vallen verKlarenl.
preciusief', uitsluitend, ten volle afwijzend.
precociteit', v. vroegrijpheid, ontijdige rijpheid.
preconisa'tie, V. aanprijzing, ophemeling, aanprekende
lofspraak; pauselijke bevoegdverklaring voor een bisdom, bekrachtiging van een door bet burgerlijk gezag
henoemden prelaat.
preconise'ren, aanprijzen, aanprekend ophemelen, voor
bevoegd (tot bisschop) verklaren, bekrachtigen van een
benoeming tot bisschop.
predeiibera'tie, v. voorlopige beraadslaging.
predelibere'ren, vooraf overleggen, vooruit overwegen.
predel'la, V. beschilderd altaarvoetstuk.
predestinatie, v. vooruitbestemming, voorbeschikking,
Gods genadekeus. [beschikken.
predestine'ren, vooruit bestemmen, vooraf bepalen, voor predetermina'tie, V. vooruitbepaling v. d. menselijke wil;
voorafgaand besluit.
predicaat', o. datgene, wat van een zaak gezegd wordt,
eigenschap van een onderwerp; eer- of ambtsnaam,
adellijke titel (vóór de naam).
predicament', o. eigenschap; c a t e g o r i e.
predicatie, v. preek.
predice'ren, voorzeggen, voorspellen; toekennen.
predic'tie, v. voorspelling, voorzegging.
predilec'tie, V. voorliefde, vooringenomenheid.
predispone'ren, voorbereiden, vooraf beschikken, inrichten; vooraf genegen of ontvankelijk maken.
predisposi'tie, v. voorlopige aanstalte; voorbeschiktheid,
aanleg (bv. tot een ziekte).
predom ina'tie, v. overheersing, opperheerschappij.
predomine'ren, heersen, de overhand of het overwicht hebben, het hoogste gezag hebben.
preëminent', uitstekend; voortreffelijk, uitmuntend.
preëminen'tie, v. vóórrang, voortreffelijkheid.
preëmp'tie, v. vóórkoop.
preëxisten'tie, v. vóóraanwezigheid.
preëxiste'ren, vooraf of vroeger bestaan.
-

,
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prefa'tie, V. (Fr. préfa'ce), 1 voorrede, Inleiding, voorbericht; 2 inleiding tot de consecratie bij de H. Mis.
prefect', rn. stadhouder, landvoogd, hoofd v. e. depar[bouw V. e. prefect.
tement (provincie) in Frankrijk.
prefectuur', V. stadhouderschap, landvoogdij; ambtsgeprefera'bel, verkieslijk, de voorkeur verdienend.
preferent', de voorrang hebbend, bevoorrecht; ,., aandeel,
o. aandeel In een vennootschap, waaraan zekere vu )rdelen zijn toegekend in dividend- uitbetaling of bi)
liquidatie; ~e schulden, m. mv. schulden, die bij een
,

bankroet ten volle moeten zijn uitbetaald alvorens kie

c o n c u r r e n t e schulden mogen aan de beurt komen
preferen'tie, (Fr. préféren'ce), v. voorkeur, voorreent,
voorrang; bij, bij voorkeur, liefst.
prefereren, verkiezen (boven), liever hebben, de voorrang, de voorkeur geven.
pre'fix, prefi'xum, o. voorvoegsel (in de taalk.)
preforma'ie, V. t . & . ( leer v. d.) voorafgevormdheid (in
zeer verkleine staat natuurlijk) v. d. planten en dieren
in de geslachtscellen.
preglaciaal', van vóór de ijstijd.
pregnant', (eig. zwanger) zinrijk, rijk aan gedachten of
denkbeelden.
prehisto'risch, voorhistorisch, voorwereldlijk.
[breuk, schade.
Prei'selbeere, (D.) v. rode bosbes.
prejudi'cie, v. voorbeslissing; vooroordeel; nadeel, af prejudicië'r en, voortijdig of vooraf oordelen of beslissen,
olp een oordeel vooruitlopen; benadelen, nadeel toebrenwen. schaden, schadelijk zijn.
prejuge'ren, vooruitlopen op.
prekam'brisch, primitief, ouder dan de Kambrische of
oudste fossielen bevattende aardlagen.
prelaat', m. kerkvorst, pauselijk hofgeestelijke, bisschop
of gemijterde abt (niet alleen in de R. K. kerk, maar
ook in de Protestantse landen Engeland, Zweden en
Denemarken).
preleve'ren, vooraf nemen, vooruit afnemen of heffen
(van geld), vóór de deling wegnemen.
preliminair', voorafgaand, inleidend, voorbereidend.
preliminai'ren, V. mv. inleidingshandelingen, voorlopige
stappen om te komen tot een overeenkomst, inz. bij een
te sluiten vrede.
prélu'de, (Fr.) zie preludium.
prelude'ren, een voorspel spelen; inleiden, voorbereiden.
pre i u'd i u m, o. voorspel; fig. voorteken, voorloper.
prematuriteit', V. on-, voortijdigheid, vroegrijpheid.
prematuur', on-, vóOrtijdig, vroegrijp, voorbarig, te vroeg.
,
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premedita'tie, V. voorafgaande overlegging; met —, met
voorbedachten rade.
premedite'ren, vooraf bedenken, beramen of overleggen.
prémi'ces, (Fr•.) in. en v. mu. eerstelingen.
pre'mie, v. buitengewoon loon, toelage; (jaarlijks te betalen) verzekeringsgeld; bijwinst, bijprijs in loterijen of
bij wedstrijden; — affai're, v. soort speculatie, waarbij
men tegen betaling van een zekere premie recht heeft
gedurende een bepaalde tijd een aandeel te verkopen,
terwijl als inkoopsprijs geldt de waarde van het aandeel op den dag, dat de affaire begon; ,plot, o. lot
waaraan de kans verbonden Is, dat men bij uitloting,
behalve de waarde van het aandeel, nog een zekere
toeslag uitbetaald krijgt.
premier', (Fr.) 1 aj. eerst; voornaamst; 2 m. de eerste,
voornaamste, het hoofd; eerste minister.
premiè're, (Fr.) v. eerste voorstelling van een toneelstuk;
.--s, mv. de 5 eerste trekken In sommige kaartspelen.
premier' jus, (Fr.) eerste smeltsel, de beste kwaliteit
uitgesmolten rundvet.
premisse, v. voorafgaande of vooropgeplaatste stelling
van een sluitrede, om daaruit een gevolg te trekken,
voor - onderstelling.
premis'sis premitten'die, (Lat.) voorop te plaatsen, wat
vooropgeplaatst moet worden.
premoni'tie, v. voorherinnering, waarschuwing.
Premonstraten'ser, Premonstreit', m. R.K. geestelijke van
de orde v. d. Witte Heren; ook Norbertijnen genoemd.
premortaal', aan de dood voorafgaande.
premune'ren (zich), bij voorbaat wapenen, goed bewaren of bewapenen, zijn voorzorgen nemen tegen.
pren'dre la iu'ne avec les dents', (Fr.) de maan met de
tanden willen vatten, het onmogelijke willen.
preneur', (Fr.) m. $ nemer of verkoper van een wissel.
prenumerando, $ door vooruitbetaling.
(een courant).
prenumera'tie, v. 'vooruitbetaling.
prenumere'ren, vooruit betalen (bv. het abonnement, van
preoccupa'tie, v. voorafbezetting; vooroordeel, vooringenomenheid ; afgetrokkenheid, het van iets vervuld zijn
in gedachten, bezorgdheid, zorgelijke gedachte.
preoccupe'ren, vooraf bezetten of innemen; de gedachten bezighouden of zorglijk In beslag nemen.
preopinant', m. die eerst stemt of zijn mening zegt.
preordina'tie, V. voorbeschikking.
preparaat', o. toebereide zaak, bereide artsenij enz.; inz.
kunstmatig toebereid lichaamsdeel, waarvan de spieren, zenuwen, aderen enz. blootgelegd zijn.
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preparan'dus, (Lat.) m. wie zich voorbereidt (tot een
examen).
preparatief', o. voorbereidende handeling, toebereidsel.
preparatoir', voorbereidend.
prepare'ren, voorbereiden, bereiden, klaarmaken.
prépondérant', (Fr.) overwegend, van overwegenden invloed of van overwegend belang, de doorslag gevend
[(van iemands stem).
preponderan'tie, v. overwicht.
prepone'ren, vooraan plaatsen.
preposi'tie, V. vooropplaatsing; (in de taalk.:) voorzetsel.

prepoten'tie, V. overmacht, hogere macht.
prepu'tium, o. voorhuid (van liet mannelijk lid).
preraphaëlis'me, o. richting, gesteldheid v. d. schilderkunst
vóór Raphaël ; (ook:) richting van hen, die het glanspunt van de schilderkunst stellen in het tijdperk onmiddellijk vOOr Raphael en de schilders van die tijd na
[streven.-preogatif',.(v)ch
pré saté', (Fr.) m. (gezouten weide) weide op net zoutige
schorland; vlees van schapen, die vetgemest zijn op
[lieden).
onmiddellijk aan zee gelegen schorland.
presbyopie', v., presbytis'me, o. verziendheid (van oude
pres'byter, m. oudste, aanzienlijk (niet priesterlijk) kerkbeambte; (ook:) priester.
Presbyteria'nen, m. mv. Protestanten in Engeland, die
geen bisschop erkennen, maar de kerk alleen door
p r e s b y t e r s of oudsten geregeerd willen hebben.
presbyte'rium, o. waardigheid van oudste; kerkeraad.
presciën'tia, v. voorweten, voorkennis.
prescribe'ren, voorschrijven, verordenen; ri voor ver
-jardof
vervallen erkennen, doen verjaren.
prescripti'bel, r& verjaarbaar.
prescrip'tie, v. voorschrift, verordening;
verjaring,
verlies v. e. recht, dewijl men niet ten behoorlijken
tijde daarvan heeft gebruik gemaakt; verkrijging V. e.
recht door zulk een verzuim v. e. ander.
préséan'ce, (Fr.) v. voorrang.
presen'ning, v. dekkleed v. geteerd zeildoek, ter overdekking V. scheepsluiken, goederen enz.
pre'sens (Lat.) o. (Gram.) tegenwoordige tijd.
present', o. 1 geschenk, gave; 2 aj. aanwezig.
presenta'bel, vertoonbaar, wat aangeboden kan worden;
toonbaar er uitziend.
presentant', m. toonder, aanbieder v. e. wissel; voorsteller,
voordrager (voor post) ; voorstander tot een post of ambt.
presenta'tie, v. aanbieding, indiening, vertoning (bv. van
een wissel) ; voorstelling (aan het hof enz.), vertoning;
recht van voorstelling tot een ambt; aanbod.
41
22e dr.
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presente'ren, aanbieden, tonen, vertonen; indienen; (iemand) voorstellen.
presen'tie, V. aanwezigheid, tegenwoordigheid, bijzijn; F
veel

hebben, zwaarlijvig zijn.

zitgeld voor het bijwonen van een ver
[gallering.-presn'tilj,v.
lijst van de aanwezigen.
preserva'tie, v. bewaring; beveiliging, (voor)behoeding
preservatief', o. voorbehoedmiddel.
preserve'ren, bewaren, beveiligen tegen, behoeden.
pre'ses, (Lat.) rn. voorzitter, president.
preside'ren, voorzitten, cle voorzitterszetel innemen, als
voorzitter de leiding hebben.
presidiaal', tot de waardigheid van voorzitter behorend,
van den voorzitter, voorzitters -.
presi'dio, m. Spaanse vesting op de kust van Marokko.
presi'dium, (Lat.) o. voorzitterschap.
presomp'tie, v. zie presumtie.
pressant', (Fr.) drukkend, knellend; dringend, geen uitpresen'tiegeld, o.

stel lijdende, spoedeisend.

pressenti ment', (Fr.) o. voorgevoel.
pres'se- papier', (Fr.) o. papierbezwaarder, voorwerp op
papieren gelegd om ze vast te houden.
presse'ren, drukken, knellen; pressen; dringen; met aan-

drang vragen, bij Iemand aandringen; haast hebben,
spoedeisend zijn, geen uitstel lijden, haasten, achter de
vodden zitten.
pres'sie, V. drukking; druk, drang, aandrang, geldelijke
pressure-baffle, zie baffle plate. [dwang.
pressuur', v. druk.
presswood, (pre,s'woed), (Eng.) geperst hout voor vloerbedekking gebruikt, meest door onderlaag v. gemalen
kurk geluiddempend gemaakt.
[registers.
prestamen'te, (It.) f haastig.
prestan'ten, m. mv. f de vooraanstaande hoofdorgel presta'tie, V. kwijting, vervulling, afdoening, betaling van
schuld, belasting enz.; aflegging (v. d. eed) ; verri chting , (stuk) verricht werk, tot stand gebracht door
een schrijver, ambtenaar, sports- of staatsman enz.; ook
door renpaard, motor enz.
preste'ren, vervullen, verrichten, uitvoeren, doen, afleg
(bv. een eed) ; tot stand brengen (van werk) ; ver-gen
schaffen.
prestidigitateur', (Fr.) m. (eigl.: vingervlugge), goochelaar.
prestige, o. ontzag, zedelijk overwicht.
prestis'simo, (It.) f zeer gezwind.
presto, (It.) r haastig, gezwind.
presuma'bel, te veronderstellen, vermoedelijk.
,
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presume'ren, onderstellen, vermoeden; zich vermeten.
presum'tie, V. onderstelling; inbeelding, waan; argwaan.
[verdenking.
presumtief', vermoedelijk.
presumtueus', aanmatigend, verwaand, waanwijs.
presuppone'ren, onderstellen, als waar aannemen.
[nen.
presupposi'tie, V. onderstelling.
prête'ren, medegeven, rekken; zich , zich lenen, verlepretendent', in. aanspraakmaker; kroonvorderaar; (ook :)
danger (naar de hand van een meisje), minnaar, vrijer.
pretende'ren, voorgeven, beweren; menen te mogen eisen,
aanspraak op iets maken, zich aanmatigen.
préte-nom, (Fr.) m. naamlener, stroman.
preten'sie, preten'tie, v. aanspraak, vordering; aanmatigende, als een recht gevorderde, min of meer brutale eis;
schuldvordering; aanmatiging; (ook :) voorwendsel.
pretentieus', aanmatigend, vol inbeelding; vol p r e t e npreter'itum, (Lat.) o. verleden tijd (in de taalk.). [t i e S.
pretext', o. voorwendsel, voorgeven. schl jngrond.
pretexte'ren, voorwenden, voorgeven, tot voorwendsel
nemen.
pretio'sa, (Lat.) o. mv. p r e C 1 o s a, kostbaarheden.
pre'tium affectio'nis, (Lat.) waarde, die iets niet op zich
zelf heeft, maar alleen wegens de liefdevolle gezindheid
v. d. gever.
pretoria'nen, m. mv. lijfwacht van de Rom. keizers.
preu've, (Fr.) v. bewijs, proef; levenslang onderhoud uit
een liefdadigheidsgesticht, zie prove.
prevale'ren, liet overwicht of de overhand hebben, meer
zijn of gelden; (in de handel:) zich —., zich doen terugbetalen, zijn uitzetgeld terugnemen; zich schadeloosstellen; zich — van (een bevoegdheid), zich bedienen
[van.
prevalent', de voorrang hebbend.
prevalen'tie, v. overwicht, overhand. [beheer, draaierij.
prevarica'tie, v. plichtschending, ambtsontrouw, ontrouw
prevenant', (Fr.) voorkomend, gedienstig.
prevenië'ren, voorkomen, verhoeden; vooraf berichten,
van iets verwittigen.
preven'tie, v. het voorkomen, verhoeden; vooroordeel,
vooringenomenheid; verwittiging, waarschuwing.
preventief', voorkomend, verhoedend; n voorlopig, ter
voorkoming (bv. preventieve hechtenis).
previ'sie, V. vooruitziendheid, het voorzien v. toekomstige
gebeurtenissen en daarop gegronde voorzichtigheid.
prévót', (Fr.) m. iemand, die een bepaald getuigschrift van
meesterschap of bedrevenheid in de schermkunst heeft
verworven; aan 't hoofd geplaatst persoon; inz. zoveel
als proost en provoost (zie die woorden).
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Priaap', m. zie Priapus.
pria'pisch, Priapus betreffend; jig. geil.
Pri'apus, (Lat.) m. tuin- en veldgod, god van de vrucht baarheid en geilheid; fig. geilbok; mannelijke roede.
Pries'nitzverband, o. verband van natte doeken, bedekt
m. e. waterdichte stof en vastgehouden d. e. zwachtel.
pries'nitzen, een Priesnitzverband omdoen.
pri'ma, 1 aj. eerste, beste, voornaamste; 2 v. de eerste,
hoogste klasse, stem of soort; $ eerste van twee of drie
gelijkluidende en achtereenvolgens afgegeven wissels;
balleri'na, (It.) v. eerste danseres; — don'na, r-.
par'te, (It.) v. eerste toneelspeelster of zangeres;
~ fa'cie, (Lat.) op het eerste gezicht, aanvankelijk,
schijnbaar; ~ vi'ce, (Lat.) voor de eerste maal;
vista, (It.) $ op zicht (v. e. wissel) ; a ,-' vis'ta, f op
het eerste gezicht, v. h. blad (iets spelen) ; — vol'ta,
(It.) v. de eerste maal; , wissel, m. zie prima 2.
primaat', m. eerste of voornaamste aartsbisschop van een

rijk; hoogste waardigheidsbekleder, zie ook primaten.
V. $ premiegeld voor den kapitein, kaplaken.
primair', eerste, v. d. eerste trap, niet afgeleid, oer -,
grond -, beginnend; ,"e kleuren, blauw, geel en rood;
,tee school, v. lagere school v. d. eerste beginselen.
prim a'rio, i. d. eerste plaats, ten eerste.
pri'mas, m. zie primaat.
prima'ten, m. mv. orde der zoogdieren, gevormd door de
apen.
pri'me, (It.) v. 1 eerste stem, eerste toon van elke klankladder; 2 eerste schermstelling of stand (houw van
boven naar het hoofd) ; 3 eerste drukzijde, schoondruk;
4 eerste biduur in een klooster; 5 premie.
pri meren, voorgaan, nummer één zijn, de eerste zijn.
primeur', (Fr.) v. het eerste, eersteling, eerste bericht;
.--e, mv. eerste voorjaarsgroenten, vruchten enz.
primi'tiae, (Lat.) v. mv. eerstelingen, eerste vruchten.
rimitief', 1 af. oudste, oorspronkelijke, allereerst; niet
kunstig, hoogst ruw of eenvoudig v. samenstelling, met
nog gebrekkige hulpmiddelen vervaardigd; de primitie'ven, m. mv. de sctillders V. h. voor de Renaissance
liggende tijdperk.
pri'mo, (Lat.) eerst; in de eerste plaats.
primoge'nitus, m. eerstgeborene.
primogenituur', v. eerstgeboorterecht.
pri'mo mi'hi, (Lat.) aan of voor mij het eerst.
pri'rno occupan'ti, (Lat.) aan den eerste, die er bezit van
primordiaal', oorspronkelijk, allereerst.
(neemt.
prima'ge, (Fr.)

,

primo uomo
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pri'mo uo'mo, (It.) in. eerste tenorzanger.
pri'mula ve'ris, (Lat.) v. & sleutelbloem.
pri'mum mo'bile, (Lat.) eerste beweeggrond, hoofddrijtpri'mum vi'tium, (Lat.) eerste fout, grondfout. [veer.
pri'mum vi'vere, dein'de philosopha're, (Lat.) eerst leven,
vervolgens philosopheren.
primus, (Lgt.) eerste; ~ in'ter pa'res, de eerste onder
zijns gelijken; — om'nium, de eerste van allen.
prin'ce charmant', (Fr.) m. Innemende vorst, bijnaam van
Hendrik III van Frankrijk; prin'ce char'ming, (Eng.)
bijnaam v. ex- koning Edward VIII v. Engeland, nu
hertog v. Windsor, toen hij nog kroonprins was.
prin'ceps, (Lat.) m. eerste, voornaamste, aanvoerder, vorst.
princes'se no'bie, (Fr.) v. soort fijne appel.
principaal', 1 m. hoofdpersoon, heer, meester, hoofd, baas,
werkgever, lastgever; hoofdzaak, hoofdpunt; ten principa'le, wat de hoofdzaak betreft; 2 aj. eerst; prirncipa'le
crediteur, m. eerste of voornaamste schuldeiser.
principaliteit', v. oppermacht.
principa'liter, (Lat.) hoofdzakelijk.
pri nci'pe, (Fr.) o. grondstof; grondslag, grondbegrip ;
grondbeginsel; beweeggrond van een handeling.
principieel', de grondbeginselen betreffend, in beginsel.
princi'piis ob'sta, (Lat.) wederstaat het begin, d.i. wacht u
voor de eerste stap op de verkeerde weg.
princi'pium, (Lat.) o. aanhef, begin.
pringit'tan, (Mal.) middengedeelte v. e. Oud-Javaanse
regentenwoning, waar wajangvertoningen plaats had
prinse(ma)rij', v. 171 politie. [den.
prin'tah a'Ioes, (Mal.) zacht bevel, zachte dwang; tegenst.:
prin'ted by..., (Eng.) gedrukt door... [prin'tah kras.
prin'ted mat'ter, (Eng.) drukwerk.
prints, (Eng.) env. gladde gedrukte katoenen stoffen.
Prinzipienrei'terei, (D.) v. doordraverij op of koppig vasthouden aan een beginsel, het voortdurend schermen met
zijn beginselen. [inz. i. e. klooster, kloostervoogd.
pri'or, 1 aj. eerste; voorgaande, vroegere; 2 m. opperste,
prio'ra, (Lat.) o. mv. vroegere dingen, voorafgaande feiten
en omstandigheden.
prioraat', o. ambt van p r i o r of p r 1 o r e s.
priores', priorin', V. kloostervoogdes.
priorij', v. klooster met als hoofd een p r i o r of p r 1 o r e s.
prioriteit', V. voorrang, ouder-zijn; vroeger of oudere
prioriteits'aandeel, zie: preferent aandeel. [dagtekening.
prioriteits'- recht, o. recht van voorrang.
prioriteits'-schulden, V. mv. schulden, die het eerst voor
betaling In aanmerking komen.

prise 646 prix
prise, (Fr.) v. vangst, buit, prijs, inz. veroverd schip;
(ook:) snuifje; — d'eau, ruimte voor 't opvangen van
water, winplaats van het water, watervang voor water-

leiding enz., plaats, waar het water voor een te stellen

inundatie vandaan komt.
prieeer'der, price up', m. schatter, waardeerder.
prise'ren, schatten, de waarde aanslaan; (ook:) snuiven.
pria'ma, o. kantzuil; driezijdig geslepen glas.
prisma'tische kleuren, V. mv. regenboogkleuren.
prismoï'de, V. de prismavorm benaderend lichaam.
privaat', niet openbaar, gezins -; ambteloos; in het bijzonder of aan één persoon toegestaan, verleend of gegeven
(vandaar — audiëntie, enz.).
privaat', o. bestekamer, W. C.
privaatcol lege, o. afzonderlijk college, college voor enkelen en niet aan alle rechthebbenden.
privaat'-docent, m. onderwijzer, die slechts privaatlessen
geeft; onbezoldigd leraar aan een hogeschool met vergunning om in een bijzonder vak lessen te geven of
voorlezingen te houden.
privaatpersoon, m. (germanisme) afzonderlijk persoon.
pri va'ti e, v. beroving; gemis, ontbering; verlies; gebrek;
afwezigheid v. e. eigenschap.
privatief', 1 aj. berovend, ontnemend; uitsluitend in
eigendom V. e. bepaald persoon; 2 o. spraakk.: werkwoord, dat een beroving, een ontdoen van, uitdrukt;
b.v. schillen.
pri va'ti m, (Lat.) onder vier ogen, in 't geheim; als par[ticulier.
privatis'eime, geheel alleen.
privatis'simum, (Lat.) o. les aan een beperkt aantal studenten, door een hoogleraar onverplicht gegeven.
privé', (Fr.) o. geheim gemak, W.C.; -. -beurs, uit zijn
eigen beurs; ~-kantoor, niet -publiek; ~-leven, o.
buitenambtelijk (bijzonder) leven; in mijn -, voor mij
zelf, afgezien van mijn betrekking.
pri ve'ren, in: van, beroven van, ontroven, ontnemen.
privile'ge, o. voorrecht; vrijheids- of verlofsbrief, vergun
-nigsbref.
privilegië'ren, bevoorrechten; verzekeren, beveiligen.
Privy Council, (priv'vi kaun'sel) (Eng.) m. geheime raad
(des konings) ; ongeveer onze Raad van State.

prix, (Fr.) m. prijs, waarde; ~ de Rome, m. (verwerver
v. e.) Rome -prijs: hulpgeld gedurende zekere tijd aan
kunstenaars enz. na prijskamp toegekend, waarmee zij
1. h. buitenland (Rome enz.) verder kunnen studeren;
.... d'excellen'ce, prijs van uitnemendheid; ... fi'xe,
vaste prijs; a tout ,,,, tot elke prijs, tot elk aanbod.
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prize-fight, (prafz'(ait) (Eng.) o. bokswedstrijd (om prij-

en).

pro, (Lat.) (in uitdr.:) voor, tot, ten; naar voren; te
voren, vroeger; liever, naar, krachtens; ten behoeve van;
op de hand van; -allié', (Fr.) m. op de hand der gealliëerden; ,,, a'ris et fo'cis, (Lat.) voor haardsteden en
altaren; ,.., ar'te, (Lat.) V. d. kunst; bo'no pu'bl ico,
(Lat.) v. h. algem. welzijn; contant', $ voor of tegen
gerede betaling; r., continuatio'ne, (Lat.) tot of als voort ,

zetting; ,,, De'o, (Lat.) om Godswil, kosteloos; ,,. do'mo
su''a, (Lat.) voor zijn eigen huis, voor of in zijn eigen
zaak; ,,.. eccle'sia et ponti'fice, (Lat.) V. Kerk en Paus
(pauselijke ridderorde in 1888 ingesteld) ; . eme'rito,
(Lat.) voor uitgediend (verklaren) ; ,_. et con'tra, (Lat.)
voor en tegen; ,,, for'ma, (Lat.) v. d. vorm, v. d. leus;
gra'du, (Lat.) ter verkrijging v. e. academische
graad; ,-r here'de, (Lat.) voor den erfgenaam, als erf genaam; ti hos'pite, (Lat.) als gast; , huc et nunc,
(Lat.) vooralsnog; , indivi'so (domi'nio), (Lat.) wat
betreft het onverdeelde (eigendom); ,,, justi'tia, (Lat.)
om der gerechtigheid wil; ,,, juventu'te, (Lat.) voor
de jeuga; li'bito, (Lat.) naar welgevallen; , memo'ria, (Lat.) — memo'rie, ter herinnering, in beginsel,
voorlopig; ,,, m i I'le, (p. m.), voor het of per duizend;

,i novita'te, (Lat.) als of bij wijze v. nieuwtje; ,r
nunc, (Lat.) voor het tegenwoordige, voorlopig; ,...,
pa'tria, (Lat.) voor het vaderland; ~ pa'tria- papier,
Hollandse papiersoort, zo genoemd naar het ingedrukte
watermerk: pro patria; ,,, perso'na, (Lat.) per persoon, per hoofd; prraesen'ti, (Lat.) voor het tegenwoordige; ,-.r primo, (Lat.) vooreerst, ten eerste;
pu'blico, (Lat.) voor de staat; ,.., quo'ta, (Lat.) naar
evenredigheid; , ra'ta, (Lat.) naar verhouding;
ra'ta par'te, (Lat.) voor een evenredig deel; ~ rato
tem'poris, (Lat.) naar gelang v. d. tijd; ," Re'ge, voor
den koning, naam v. e. nationale veren. ter behartiging
V. d. belangen v. d. prot.-christ. militair; ,.- re'ge, lege,
et gre'ge, (Lat.) voor koning, wet en volk; — re na'ta,
(Lat.) naar de aard der zaak, naar de eis der omstandigheden; r-.r ros'tris, (Lat.) v. h. spreekgestoelte,
in 't openbaar; sal'do, $ per slot v. rekening; ^.
saiu'te a'nimae, (Lat.) voor het heil der ziel; r-s secun'do, (Lat.) ten tweede; - senectu'te, (Lat.) voor áe
ouderdom; ,,. stu'dio et labo're, (Lat.) voor (gedane)
moeite en arbeid; ,..., sty'Io, (Lat.) voor de vorm;
tan'to, (Lat.) voor zover het gaat; ,,, tempo're, voor
het tegenwoordige, tijdelijk, naar de eis der tijdsom-
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standigheden; ..,, tempo're et pro re, naar tijd en om
-standighe.
probaat', beproefd, afdoend voor, goed helpend.

proba'bel, waarschijnlijk.

probabiliteit', v. waarschijnlijkheid.
probabilis'me, o. waarschijnlijkheidsleer, volgens welke er
alleen waarschijnlijkheid en geen volkomen zekere kennis te verkrijgen is.
proban'dum, (Lat.) wat bewezen moet worden.
proba'tie, v. beproeving, proefneming, proef; bewijs.
probatio'nis cau'sa, (Lat.) n ter wille van het bewijs.
proba'tum eet, (Lat.) het Is beproefd, gebleken proef houdend te zijn, op de proef goed bevonden.
probeer'steen, m. proefsteen, toetssteen.
probe'ren, beproeven, de proef nemen met iets; onder
-zoekin,
toetsen (metalen).
Probier'mamsell, (D.) V. pasjuffrouw, dame die nieuwe
mojaponnen of kledingstukken aantrekt in een grote
dezaak, om de klanten te laten zien boe ze staan; zie
mannequin.
probiteit', v. rechtschapenheid, goede trouw, eerlijkheid.
probleem', proble'ma, (Gr.) o. op te lossen stelling, opgegeven vraagstuk, voorgelegde strijdvraag of moeilijkheid ; twijfelachtige vraag, niet opgeloste zaak.
problematiek', problema'tisch, twijfelachtig, niet zeker,
betwistbaar.
problemist', m. dam- of schaakspeler, die speelt volgens
de regelen door de oplossing van problemen gevonden.
procédé', (Fr.) o. handelwijze, bereidingswijze, werk
-manier;
zie ook pomerans.
procede'ren, te werk gaan, handelen; een rechtsgeding
voeren; In een rechtsgeding gewikkeld zijn.
procedu're, (Fr.) v. werkwijze; bereidingswijze; handelwijs; rechtsgeding, rechtspleging.
procent', (pct. %), ten honderd, van 't honderd.
proces', o. voortgang, wijze van gebeuren, ontwikkelingsgang, vanzelf gaande werking (bv. chemisch proces) ;
bijzondere behandeling of bereidingswijze; handeling
inz. rechtshandel, (rechts)geding, p 1 e 1 d o o i, pleit.
processie, V. R.K. kerkelijke optocht of ommegang, plechtige bede- of kerkvaart.
proces' verbaal', o. V. ambtswege opgemaakt, schriftelijk
verslag of uiteenzetting v. e. voorval; akte v. bekeuring.
processueel', in (van) het geding.
proclama'tie, v. openlijke bekendmaking, afkondiging van
de overheid. [digen
proclame'ren, uitroepen; openlijk bekend maken, afkon-

proclisis 649 product
proclisis, v. aanleuning: het toonloos aansluiten van
een eenlettergrepig woordje aan een volgend beklemd
woord. [volgende beklemde lettergreep.
procli'tisch, aanleunend: zich toonloos aansluitend aan de
proconsul, m. (bij de Romeinen:) gewezen consul als
landvoogd in een wingewest, stadhouder.
procrastina'tie, v. verschuiving tot een volgende dag,
uitstel, verdaging. [len, talmen, dralen.
procrastine'ren, (eig. tot op morgen) verschuiven, uitstel procrea'tie, V. voortbrenging, voortteling, verwekking (van
kinderen) ; voortplanting. [planten.

procreë'ren, voorttelen, kinderen verwekken; zich voort Procrus'tesbed, o. willekeurige vorm, waarin men een
voorwerp met geweld besluit door Inkorting, uitrekking
of anderzins; op het leggen, pijnigen.
pro'cui ab'sit, (Lat.) het (hij) zij verre van hier!
pro'cul a Jo've, pro'cui a ful'mine, (Lat.) ver van Jupiter,
ver van de bliksem: een nederige staat is de veiligste.
pro'cul nego'tiis, (Lat.) zie beatus ille.
procurado'res, (Sp.) m. mv. leden van de 2de Kamer.
procu'ra-endossement', o. $ endossement ter inning.
procura'tie, v. $ schriftelijke volmacht om uit naam van
anderen te handelen; ~houder, gevolmachtigde.
[ter.
procura'tor, (Lat.) m. beheerder der financiën I. e. kloosprocure'ren, verschaffen, bezorgen, leveren, voorzien van,
procureur', m. zaakvoerder, gevolmachtigd zaakbeheerder;
rechtszaakvoerder, pleitbezorger, a v o u é; ~-generaal',
hoofd v. h. p a r k e t b. d. gerechtshoven en b. U.
Hogen Raad.
procureur'-bam'boe, (Ned. Ind.) m. naam van zaakwaarnemers zonder rechtsbevoegdheid en dikwijls ook zonder
rechtskennis. [niet, kosteloos procederende.
prodeaan', m. die p r o D e o rechtskundige bijstand geprod igaal', verkwistend, kwistig.
prodigaliteit', v. verkwisting, kwistigheid. [niet ontzien.
prodige'ren, verkwisten, kwistig zijn met, niet sparen,
prodi'giën, o. mv. wonderen, wonderwerken; gedrochten.
prodigious', wonderbaarlijk, verbazingwekkend. [waren.
prodot'to, (It.) rn. $ het zuivere bedrag van wissels en
prodr-omaal'- tijdperk, o. tijdperk v. d. voorboden v. e.
prodro'mos, (Gr.) m. voorloper, voorrede. [ziekte.
produce'ren, te voorschijn brengen, bijbrengen (bv. bewijzen, getuigen) ; op-, voortbrengen, verbouwen (bv.
vruchten) ; opleveren; vervaardigen, maken.

producent', m. voortbrenger.
product', o. voortbrengsel; vrucht; bedrag, uitkomst van
een vermenigvuldiging; rg in het geding gebracht stuk.
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produc'tie, v. voor- of bijbrenging (bv. van getuigen) ;
voortbrenging, teling; (ook :) = product.
productief', voortbrengend; vruchtbaar; winstgevend.
productiviteit', V. voortbrengende, scheppende kracht,
vruchtbaarheid.

proéminent', vooruitstekend, vooruitspringend.
proëminen'tie, v. het vooruitsteken; In 't oog vallend gedeelte van een zaak.
profaan', oningewijd; werelds; met het heilige spottend;
profane geschiedenis, v. algemene (niet -bijbelse of nietkerkelijke) geschiedenis.
profana'tie, v. ontheiliging, heiligschennis.
profane'ren, ontwijden, ontheiligen; met het heilige spotprofa'num vul'gus, (Lat.) het onbeschaafd gemeen. (ten.
profere'ren, uit- of voortbrengen, uiten, spreken, te voorschijn brengen. [betuigen.
professe'ren, openlijk belijden, in beoefening brengen;
profes'sen, ordesgeloften doen afleggen.
professeur', (Fr.) m. hoogleraar, leraar; (in Frankrijk en
België:) ieder, die van een kunst of kunstvaardigheid als
meester zijn beroep of bestaansmiddel maakt.
professie, v. belijdenis, openlijke verklaring; beroep;
handwerk; de — afleggen, R.K. de geloften doen.
professional, (proj'es'sjenel) (Eng.) m. iemand, die sport
als beroep beoefent, beroepssportsman; vgl. amateur.
professioneel', beroeps- of handwerkmatig, beroeps -.
professoraal', tot het hoogleraarsambt behorend; fig.
hooggeleerd, allerdeftigst of op hoge beslissende toon
als een professor.
professoraat', o. hoogleraarsambt, - stoel.
profete'ren, voorspellen, voorzeggen.
profetes', v. voorspelster, zieneres.
profetie', v. voorspelling.
profi'ciat, (Lat.) wel bekome het u! geluk gewenst!
profiel', o. tekening van een voorwerp van ter zijde,
zijdebeeld, half gezicht in doorsnede (en
profijt', o. voordeel, winst, nut; ten ~e van, a Ingevolge.
profijtelijk, 1 voordelig; 2 n geldig.
profij'tertje, o. zuinigje, dienende om kleine eindjes kaars
geheel op te laten branden.
profile'ren, de doorsnede van een gebouw, dijk enz. in
profiel tekenen of door latten aangeven.
profin'tern, v. „pan-pacific" internationale van zeelieden
en havenarbeiders.
profita'bel, voordelig, winstgevend, nuttig.
profite'ren, voordeel of partij trekken van, nut trekken
uit, een nuttig gebruik eiaken van; voordeel of winst
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afwerpen; goed bekomen, ten goede komen; veel opsteken, goed leren, vorderen.
profit' tout clair, (Fr.) zuivere winst.
proflue'ren, ontspringen, voortvloeien, uit iets volgen.
profundimetrie', v. dieptemeting.
profunditeit', v. diepte; grondigheid.
profu'sie, v. uitgieting; overvloed, overdaad.
profuus', overvloedig; verkwistend; wijdlopig.
progene'ren, (voort)telen, voortbrengen.
progenituur', v. nakomelingschap, kroost, kinderen; wel-

pen.

[prognathisme.

progna'ten, m. mv. scheeftandigen, mensen behept met
prognathis'me, o. het scheef vooruit staan der tanden,
waardoor het onderste gedeelte van het gezicht vooruit
-stek.
progno'se, (progno'sis), v. voorkennis, voorzegging, voorzegging omtrent de loop v. e. ziekte.
prognos'ticum, (Lat.) of prognos'ticon, (Gr.) o. voorteken,
[kenteken.
prognostiek', v. voorzeggingskunst.
program'(ma), o. werklijst; feestwijzer.
program'mamuziek, v. r schilderende muziek, die de
stemming v. d. tekst op de voet volgende vertolkt.
progredië'ren, voortschrijden, vorderen, vorderingen ma[ken.
progres'sen, v. mv. vorderingen, voortgang.
progres'sie, v. voortschrijding, voortgang, vordering, opwet
opklimt.
klimming; getallenreeks, die naar dezelfde
progressief', voortschrijdend, voortgaand, gelijkmatig toenemend of opklimmend; progressie've methode, methode
van renteberekening, waarbij de rente van alle posten
berekend wordt tot op de datum, waarop de rekening courant wordt afgesloten.
progressie'ven, m. mv. vooruitstrevenden (in de politiek).
progressist', m. voorstander v. d. vooruitgang.
progrom', o. zie pogrom.
progy mna'si u m, o. (hier te lande ) inrichting voor voorbereidend hoger onderwijs met de 4 laagste klassen van
een volledig gymnasium ; (elders:) voorbereidende
school tot een gymnasium.
proh, o, ach! — do'Ior, o wee! ~ pu'dor, o schande!
prohibe'ren, verbieden; verhinderen, beletten.
pr'hibi'tie, v. verbod; --systeem, o. verbodsstelsel, op
buitengewoon hoge rechten gegrondvest stelsel van inen uitvoerbeperking of wering.
prohibitief', verbiedend; terug- of afhoudend.
prohibitionist', m. voorstander v. verbodswetten of bepalingen; voorstander v. buitengewoon hoge rechten tot
wering v. d. invoer v. sommige goederen; -...en, In
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Amerika, aanhangers V. d. partij, die het maken en
verkopen v. sterke drank bij de wet wil verbieden.
project', o. ontwerp; plan; oogmerk, bedoeling.
pro jecte'ren, ontwerpen, plannen of ontwerpen maken;
in p r o j e c t i e brengen, neerslaan (van een voorwerp
in tekening) ; van plan or voornemens zijn.
projecteur', m. werptoestel; zoeklicht.
pro jec'tie, v. worp; het werpen; schets, tekening v. U.
schijnbare ligging en gedaante v. e. voorwerp, inz.
het ontwerp van landkaarten en I. d. beschrijv. meetk.
projectiel', o.
weggeworpen voorwerp, bom, kogel, graprojet' de lol', (Fr.) o. wetsontwerp,
[naai enz.
prol., zie 1 prolongatie; 2 proleet.
prolalie', v. tijdvak vódr de spraak.
prolap'sus, (Lat.) m. uitzakking of doorzakking van
lichaamsdelen.
prolegomena, (Gr.) mv. voorafgaande opmerkingen, inproleet', m. minne vent.
[leiding.
proleps', m. prolepsis, (Gr.) rhetot'ische figuur, waarbij
men te verwachten tegenwerpingen ontzenuwt.
prolepsis, (Gr.) het vroeger optreden v. ziektesymptomen,
vrnl. bij wisselkoorts.
prolep'tisch, vooruitlopend, voorkomend.
proletariaat', o. stand van de niets bezittenden; gezamenlijke niets bezittenden, vierde stand.
proletariër, m. 1 (in 't oude Rome:) arme burger, die de
Staat niet met geld, maar enkel met zijn p r o 1 e s of
nakomelingen kon dienen; 2 geheel onbemiddeld mens,
die van zijn arbeid moet leven.
proletarisch, van de proletariërs of van het proletariaat.
prolitera'tie, V. voortplanting.
prolifiek', teelkrachtig, zich sterk voortplantend; vrucht
-bar,vuchtmkend.
prolixiteit', V. wijdlopigheid.
pro'logos, (Gr.) m. voorafspraak; inleiding.
prolonga'bel, verlengbaar (van een termijn).
prolonga'tie, v. $ termijnverlenging, later gestelde termijn; geldverstrekking tegen rente op in onderpand
gegeven of gelaten effecten (wier waarde minstens 20 %
hoger is dan het verschuldigde) om meer effecten te
kunnen kopen, dan men dadelijk betaalt; ook die rente
zeer.
prolonge'ren, $ de betalingstermijn verlengen; uitstel (van
betaling) geven, een latere betalingstermijn bepalen.
proloog', m. zie prologos.
prolu'sie, v. voorspel, vooroefening.
[plaats,
promena'de, v. wandeling; (ook:) wandelweg, wandel-
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promenadedek, o. wandeldek.
promene'ren, wandelen.
promenoir', (Fr.) o. wandelgalerij in een schouwburg of
variététheater.
promes'se, v. belofte; schuldbekentenis met belofte om op
een bepaalde tijd te betalen; $ orderbriefje ; (Ook:) door
een naamloze vennootschap uitgegeven papier waarin
den houder een zeker aandeel wordt verzekerd.
Prome'theus, (Gr.) m. mythisch persoon, die aan de mensen het hun door Zeus ontnomen vuur terugbracht;
verstandig, bekwaam kunstenaar, inz. beeldhouwer,
[briefje.
boetseerder.
promettant', m. uitgever of ondertekenaar van een orderprominent', vooruitspringend, uitstekend; zie ook eminent.
promis'cue, (Lat.) vermengd, door elkander, verward.
promiscuiteit', V. aanstotelijke of minder gewenste vermenging (der seksen), niet door vrij of erkend huwelijk geregelde geslachtelijke omgang bij wilde volkeren.
promis'sie, v. belofte, toezegging.
promissoi r', 1 af. door of van een belofte; 2 o. belofte.
promittent', n i . belover, toezegger.
promitte'ren, beloven, toezeggen.
promonto'rium, (Lat.) promontoi're, (Fr.) o. voorgebergte.
promo'tie, v. bevordering tot hogere klasse, rangverhoging, bevordering tot de academische graad van doctor.
promo'tiewedstrijd, m. bevorderingswedstrijd, wedstrijd
voor voorbereiding tot een hogere klasse (b.v. van
voetbalclubs).
promo'tor, m. bevorderaar, inz. hoogleraar, die een student voordraagt voor de bevordering tot de academische
graad van doctor; iemand, die zich belast met het
plaatsen van aandelen voor op te richten maatschappijen ; (ook:) aanstoker, roervink, belhamel.
promotus, m. promota, V. (Lat.) bevorderde (tot de doctorsgraad).
promoven'dus, ire. promoven'da, V. (Lat.) die bevorderd
zal worden of een academische doctorsgraad verwerven zal.
promove'ren, bevorderen, verhogen; overgaan naar een
hogere klasse (ook van schaakspelers enz.) ; de academische graad van doctor verwerven; iemand .v, nem
een academische graad van doctor toekennen.
prompt, 1 af. onverwijld, vlug; stipt; gereed, baar (van
geld) ; 2 v. ontvangtijd den koper toegestaan voor ne
ontvangst der goederen.
promptitu'de, (Fr.) v. vlugheid, snelheid, stipte spoed.
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promulga't.ie, v. kondgevlng, arkondlg1ng, openbare bekencrnaktng : uttvaardtgfns ; verbretdtng.
promulge'ren, kond doen, atkondig en, uitvaardigen; verprona'os, (Gr.) m. voorhor van een temper.
[breiden.
prona'tie, v. voorwaarts draattng,
prong'horn, garrethoomantnope of garrelgems.
pro'nikgetal, o, de som van een vierkant en ztjn wortel.
prono'men, (Lat.) o. voornaamwoord; voornaam,
pronom inaal', voornaamwoordelijk.
prononoe'ren, uitspreken: uitspraak doen, besnssen:
sterk doen ultkomen : geprononoeerde trekken, m. mv.
duidelijk sprekende, sterk getekende gelaatstrekken.
prononoia'tie, V. ultspraak, wljze van unspreken : (ook:)
openbare bekendmaklng.
pronota'rius, m. optekenaar, g rIC r 1 e r.
prontamen'te, ogenblikkel1jk, vlug en nauwkeung.
pronunce'ren, pronuncla'tte, zte prononc ....
pronunctamlen'to, (Sp.) o. openbare verklarlng en bekendmaking, pro t est, ins, opennare opstandsverklarlns
(in spanje en Zuld Amenka).
pronunzia'to, (It.) r sterk uttkomend, sprekend,
proof, (proef) (Eng.) t v. proei, mz. proervel, proerdruk,
proerblad: 2 aJ. hestand tegen; t.he ,-....I of the pud'dlng II
in the ea'ting, net gebrutk is de beste maatstar ter be-

oorueung.

prool, m. S ark, voor proleet..
proosdIJ', v. ambt, wontng van een pro 0 s t.
proost., m. voorz. van een k a pit tel.
propmdeu'tica, propmdeut.lek', v. voorneretdende kundlgheden, voorberetdtngswetenschap.
propmdeu'tlsch, voorbereldend;
examen, o. onderzoek
naar de kundtg-heden, die als voorberetdtng voor verders
studle In een bepaa1d vak bescnouwd worden.
propagan'da, v. door pans Gregorius XV In 1622 verordende tnstelllng tot geloofsverbrelding onder de beldenen (congrega'tio de propagan'da fi'de); (ook:) (bet
streven naar) uttnretdtne van kerkel1Jke, pontteke or
maatscnappeltjke teerstentnsen: ~ maken, tjveren voor
de verbreiding van een menlng of aanhangers werven
voor een bepaa1de zaak.
propagan'da-colle'ge, o. R.K. prlesterltjke hog eschool te
Rome ter opletdtng van m Iss Ion 8 r 1 sse n.
propagandist', m. persoon, die aanhangers werrt voor een
zeker geloof, voor een poltneke partij of die ijvert voor
de verspretdtng v. zekere begtnsejen of leerstellingen
enz.
propaga'tie, v. uttbretdtng, voortplantlng, verspretdme,
,-.oJ
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propageren, uitbreiden, voortplanten, verspreiden (van
meningen).
propel'Ier, (Eng.) m. schroef v. e. stoomboot, luchtschroef
V. e. luchtschip of vliegtuig; (Ook:) schroefstoomschip.
propen'sie, propensiteit', v. neiging, geneigdheid, zucht.

prophylac'ticum, o. voorbehoed-, afweringsmiddel.
prophylac'tisch, verhoedend, afwerend, voorkomend.
prophyla'xe, prophylaxis, v. voorbehoeding; 't voorkomen
V.

ziekten.

prop'jes, o. S = propaedeutisch examen, z. a.

pro'plasma, (Gr.) o. voorbeeld, model van leem.

propiíopi'thecus, voorwereldlijke mensaap, mogelijke voorouder v. d. mens. [bijen.
pro'polis, (Gr.) v. voorstad; bijenhars, stopwas van cie
proponent', m. voorsteller; tot het predikambt onderzocht
en bevoegd verklaard, maar nog niet geplaatst persoon;
protestants candidaat.
propone'ren, voorstellen, voorslaan, voordragen, opwerpen.
propoost', o. zie propos.
proportie, v. verhouding der afmetingen, afmeting; even-

redigheid.
proportioneel', naar verhouding, evenredig, gelijkmatig.
proportionne'ren, in verhouding stellen, naar zekere ver
-houding
inrichten, evenredig maken.
proposi'tie, v. voorstel, voorslag, aanbod; hoofdstelling.
propreteit', v. netheid, zindelijkheid.
pro'pria auctorita'te, (Lat.) op eigen gezag, eigendunkepro'pria taus sor'det, (Lat.) eigen lof stinkt.
[lijk.
pro'pria ma'nu, (Lat.) met eigen hand, eigenhandig.
propriëtair', m. eigenaar, bezitter; grondeigenaar.
propriëteit', v. eigendom, bezit(ting); eigendomsrecht;
eigenschap.
pro'prio ju're, (Lat.) r& krachtens eigen recht.
pro'prio mo'tu, (Lat.) uit eigen beweging.
propugna'tie, v. voorvechting; voorspraak.
propul'sie, v. het voortdrijven, voortstoten.
[gebouw.
propylae'on, (Gr.) o. voorzaal, voorhof, ingang v. e. groot
propyrie', v. tijdvak vbór het gebruik van vuur.
prorec'tor, m. plaatsvervangend r e c t o r.
proroga'tie, v. verschuiving, verdaging, verlenging (bv.
v. e. termijn) ; ,,, van rechtspraak, met onderling goedvinden plaats hebbende verschuiving v. e. arrondissementsrechtzaak naar het hoger gerechtshof van appel,
waarvoor die zaak in tweede aanleg komen moest.
prorogatief', verschuivend, verdragend, verlengend, vertragend.
[wissel).
proroge'ren, verschuiven, verdagen; uitstellen (bv. een
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prosce'n i um, (Lat.) o. toneel (bij de Romeinen) ; thans;
voortoneel, gedeelte van het toneel vóór het gordijn.
proecribe'ren, verbannen; vogelvrij verklaren; v. e. ge
-notschap
uitsluiten.
,

proacrip'tie, v. vogelvrijverklaring; verbanning.

V. ontleding, opensnijding met blootlegging der
zenuwen, spieren, bloedvaten enz.
prosec'tor, m. ontleder, opensnijder, a s s i s t e n t van
den hoogleeraar In de ontleedkunde.
prosecu'tie, v. voortzetting; gerechtelijke vervolging.
proseliet', m. nieuwbekeerde.
proselietenmaker, m. geloofswerver, zieltjeswinner.
proselitis'me, o. bekeringsijver, zucht om bekeerlingen

prosec'tie,

te werven.

pro'sit ! (Lat.) wel bekome het U! uwe gezondheid!
prosodie', (Fr.) v. leer v. d. tijd- en toonmeting i. d.
muziek; leer V. d. klank (met het oog op het kort or
lang zijn), de maat en de klemtoon i. d. verskunst.
prosodiek', v. zie prosodie.
prosopalgie', V. aangezichtspijn.
prosopographie', v. beschrijving v. iemands karakter en
zeden en v. d. omstandigheden, waaronder hij leeft,

persoonsbeschrijving.

prosopologie', V. gelaatskunde, gelaatsleer.
prosopomantrie', v. waarzeggerij uit de gelaatstrekken.
prosopopei'a, (Gr.) v. persoonsverbeelding, verpersoonlijking als redekunstige figuur.
prospect', o. aanblik, uitzicht; vergezicht, verschiet, teekening, schets van het uitwendig voorkomen.
prospecteren, mijnbouwkundig onderzoeken met het oog
op de aanwezigheid van edele of nuttige metalen in
zulke mate, dat de ontginning van het terrein winstgevend blijken kan.
prospector, (Eng.) rn. mijnbouwkundige, die onderzoekt
of een terrein voor winstgevende mijnontginning vatbaar is.
prospectus, o. voorlopige aankondiging van een werk,
inz. van een boekwerk. dat bij intekening wordt uit
waarin men opgave doet van het onder--gevn
werp, dat het behandelt, het getal delen, de prijs enz.;
gedrukt overzicht gegevens bevattende nopens op te
richten vennootschappen, nopens voorwaarden van ver zekeringsmaatschappi jen enz.
prospere'ren, voorspoed hebben, gedijen, bloeien, in
bloeiende of gelukkige omstandigheden verkeren.
prosperiteit', V. voorspoed, welstand, bloei.
Prospe'ro, m. de tovenaar in Shakespeare's storm.
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prostaat', prosta'ta, v. voorstanderklier aan het boveneind
V. d. (mannelijke) pisbuis.
prosterna'tie, v. nederwerping, kniebuiging; voetval.
prosterne'ren (zich), een voetval doen, nederknielen.
prosthesis, v. het aanzetten van kunstledematen.
prostituée', (Fr.). v. publieke vrouw.
prostitue'ren, onteren, schandvlekken; zich ,,,, zich voor
geld verlagen, inz. voor het bedrijven v. ontucht.
prostitu'tie, v. ontucht voor geld; schending, ontering,
verlaging.
[storting.
prostra'tie, v. zie prosternatie; (ook:) verzwakking, ineen protagonist', m. voorvechter.
protargot', o. handelsnaam van een in water oplosbaar
zilverzout.
prota'sis, zie apodosis.
protec'tie, v. bescherming, hoede; begunstiging.
protectionisme, o. stelsel van bescherming van handel,
nijverheid of landbouw van het eigen land door middel
van invoerrechten, uitvoerpremiën enz.
protectionist', m. aanhanger van 't p r o t e c t i o n i s m e.
protec'tor, (Lat.) m. beschermer, beschutter, patroon;
rijksbeschermer.
protectoraat', o. beschermheerschap; gebied waarover
door een ander land het beschermheerschap wordt uitgeoefend en dat geen eigen buitenlandse vertegenwoordiging hcceft.
protégé', (Fr.) rn. beschermeling, gunsteling.
protege'ren, beschermen, begunstigen.
proteï'ne, V. grondbestanddeel van plantaardig en dierlijk eiwit, eiwitstof.
protest', o. tegenspraak, verzetaantekening, verzet;
rechtsvoorbehoud ; $ verklaring van niet - aanneming van
een wissel, door een daartoe bevoegd ambtenaar in een
wettelijke akte bevestigd.
Protestan'ten, m. mv. aanvankelijk benaming van de
Luthersen, sinds zij op de rijksdag te Spiers, in 1529,
tegen de besluiten van de R. K. protesteerden;
later aan alle hervormden toegekend.
protestantisme, o. leer en geloof van de Protestanten.
protesta'tie, v. openlijke betuiging of plechtige verzekering; vrijwaring, voorbehoud v. z. rechten door wettelijk verzet; $ afwijzing, wettelijke verwerping v. e.
wissel.
proteste'ren, betuigen, plechtig verklaren; verzet tegen
iets aantekenen, er (in rechten) tegen opkomen; $ het
protest van een wissel doen opmaken.
Pro'teus, m. zeegod, die zich in velerlei gedaanten kon
22e dr.42
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veranderen; (vandaar:) veranderlijk, onbestendig
mens.
prothese, v. T aanzetting van een kunstlid; kunstbeen,
kunstneus.
pro'thesis, (Gr.) v. toevoeging van een of meer letters
[vódr aan een woord.
prothe'tisch, vódrgevoegd.
protis'ten, o. mv. laagst staande ééncellige levende wezens.
protocol', o. gerechtelijke akte, schriftelijke verklaring
of uitspraak v. ondervraagde personen in burgerlijke
aangelegenheden; ambtelijk bericht v. h. voorgevallene
of verhandelde; boek v. d. notariële acten; archief V.
e. notaris; register v. d. beraadslagingen en handelingen v. d. gevolmachtigde gezanten en ministers op een
congres enz.; rechterlijk verhoorschrift; toevoegsel bij
een verdrag; geheel der plechtigheden of ceremonieel
toegepast bij diplomatieke ontmoetingen, vorstelijke
bezoeken enz.
Protocol van Genève, (1924) verklaarde iedere aanvalsoorlog tot een internationale misdaad, als ,,aanvaller" zou
worden beschouwd, die de wapens opnam in strijd met
de bepalingen v. h. Grondverdrag V. d. Volkenbond of
V. h. Protocol; met algem. stemmen aangenomen, werd
het door de meeste staten niet bekrachtigd, zodat het
niet in werking is getreden.
protocollee'ren, optekenen, openbare handelingen terstond
opschrijven; een verhoorschrift opmaxen.
protographie', v. eerste tekening, plantekening; eerste
[behorende.
geschrift, eerste ontwerp of schets.
protohisto'risch, tot de eerste tijden van de geschiedenis
proton', o. kern v. h. waterstofatooni; cie atoomkernen
zijn opgebouwd uit protonen, n e u t r o n e n, p o s itronen en negatieve, electronen.
Protonota'ri us (Aposto'licus), (Lat.) m. lid van het college
van twaalf staatssecretarissen van den Paus, belast met
de inschrijving en verzending der officiële stukken, cie
canonisatie enz.
protophy'ten, v. mv. laagststaande ééncellige planten.
protoplas'ma, o. oorspronkelijke inhoud der dierlijke en
plantaardige cellen, levende celstof.
protoplast', m. de eerstgevormde, n.l. Adam.
[sen.
protoplas'ten, m. mv. eerstgevormde mensen, eerste menprototy'pe, v. en o. eerste voorbeeld, oermodel; eerste
afdruk of vorm van ets- of snijwerk. [cellige diertjes.
protozo'ën, o. (mv. van protozo'án), laagststaande, éénprotrac'tie, v. verlenging, uitstel; vertraging.
protahe'ren, voorwaarts trekken; op de lange baan schuiven, vertragen, uitstellen.
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protu'berans, protuberantie, v. uitstekend gedeelte, ge
uitwas, buit; plek 1. d. zon of i. e. ander hemel -zwel,
sterker licht uitstraalt dan de omgeving. -licham,de
protu'tor, (Lat.) m. toeziende voogd.
protypogra'phisch, van vóór de uitvinding v. d. boekdruk
opgeblazen mens, bluffer. [kunst.-Protz,(D.)m
prouee'se, (Fr,) V. dappere daad, dapperheid.
prouve'ren, bewijzen, aantonen, doen blijken; dat prouveert voor hem, dat pleit in zijn voordeel.
pro've, V. lijfrente, levenslange verzorging in een liefdadig gesticht; zie prebende.

Provençaal', m. bewoner van Provence in Z.- Frankrijk;
ridderlijk dichter der 12de en 13de eeuw.
Provençaals', van het oude Provence;
, o. taal van
Provence, in Zuid-Frankrijk, nu een dialect.
provenië'ren, opbrengen, opleveren, afwerpen.
provenier', m. iemand, die een p r o v e bezit, die in een
p r o v e n i e r s h u 1 s gevoed en verpleegd wordt.
provenu', (Fr.) o. opbrengst, voordeel, winst; bedrag.
proverbiaal', proverbia'Iiter, spreekwoordelijk.
proverbieus', rijk in spreekwoorden.
prover'bium, (Lat.) o. spreekwoord; — tri'tum, afgezaagd

spreekwoord.
proviand', v. mondvoorraad, teerkost, levensmiddelen.
proviande'ren, van spijzen of leeftocht voorzien.
providen'tie, V. voorzienigheid; voorzorg.
[schikt.
providentieel', vooruitziend; door de Voorzienigheid beprovinciaal', uit (van) de provincie; gewestelijk; —, m.
hoofd v. e. kloosterprovincie of orde - provincie met
een aantal huizen onder zijn bestuur; (ook:) iemand uit
de provincie d. I. niet uit een grote stad, kleinsteeds
mens; Provinciale Staten, m. mv. in elke provincie
gekozen gewestelijk bestuurscollege, tevens kiescollege
voor de le Kamer der Staten- Generaal.
provinciaiis'me, o. gewestelijk woord, zegswijze of uitdrukking; kleinsteedse bekrompenheid.
provisie, V. mondvoorraad; aanstelling; vergoeding voor
gedane moeite percentsgewijze berekend; bezorgingsloon van makelaars, commissionnairs, expediteurs enz.;
bij ~, bij voorbaat.
provisioneel', provisoir', voorbehoedend; bij voorraad, bij
voorbaat; voorlopig, voorshands.
provisor, (Lat.) m. opziener, bezorger; bevoegde waarnemer, inz. v. e. apotheek, v. e. fonds, enz.
provisoraat', o. het ambt v. e. p r o v i s o r.
proviso'rio mo'do, (Lat.) uit voorzichtigheid, uit voorzorg.
proviso'risch, zie provisioneel.
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proviso'rium, o. geschrift, waarin men zich voorlopig
vrijwaart; voorlopige toestand.
provocateur', uitlokkend; agent' , m. beambte die uitlokt
tot een misdrijf.
provocatie, v. uitdaging, uittarting, terging; beroep op

een hoger gerechtshof (a p p è 1).
nrovoce'ren, uitdagen, opeisen, uitlokken, uittarten; gerechtelijke uitspraak op iets verlangen.
provoost', 1 m. zoveel als prévót en proost; (ook :) titel
v. officieren, belast met de zorg, de handhaving v. d.
orde, het bestuur v. iets, opziener; 2 v. strafverblijf
v. militairen.
provoost-gewel'dige, m.
deurwaarder belast met de
leiding v. e. openbare terechtstelling v. e. krijgszaak.
proximaal', het dichtst gelegen bij het punt van aanhechting (v. een spier enz.).
proximiteit', v. nabijheid; nauwe verwantschap.
proximo, (Lat.) In de eerstvolgende maand.
[naast.
pro'ximus est si'bI quis'que, (Lat.) ieder is zichzelf het
prox'y, (Eng.) m. 1 volmacht; 2 gevolmachtigde.
pro'za, o. niet dichterlijke stijl v. d. gewone taal; zich niet
iets hoger verheffende alledaagsheid; nuchterheid,
platheid, eentonigheid van het gewone.
prozaïsch, in p r o z a, niet dichterlijk, in de taal van hef
gewone leven; (ook:) alledaags, nuchter, eentonig, plat.
prozaïs'me, o. eigenaardigheid v. d. prozaïsche stijl;
(ook:) alledaagsheid (bv. van uitdrukking) ; nuchter
opvatting; eentonigheid (bv. van het leven).-heidvan
prozaïst', m. schrijver in p r o z a s t ij 1.
pru'de, (Fr.) 1 aj. nuffig, schijnzedig, preuts; 2 v. schijn zedige, preutse, stuurse nuf.
pru'dens, prudenter, (Lat.) wijs, voorzichtig, bedachtzaam.
pruden'tia est mater sapien'tiae, (Lat.) voorzichtigheid is
de moeder der wijsheid.
pruden'tie, (Fr. pruden'ce), v. voorzichtigheid; Inzicht,
wijs beleid; goeddunken.
pruderie', (Fr._) v. preutsheid, schijnzedigheid.
prud'hom'me, (Fr.) m. rechtschapen man, man van eer;
zaakkundige; (ook inz :) scheidsman in geschillen tussen werkgevers en werknemers.
prune, (Fr.) 1 v. pruim, 2 aj. roodpaars.
prunei'Ie, (Fr.) v. soort zwarte wollen stof voor dames[kleren.
pruri'go, v. sterk jeukende huidziekte.
pruritus, m. huidjeuking zonder uitslag; jeukerigheid,
ziekelijk verlangen, kitteling (van wellustigheid).
prussia'cum a'cidum, o. Pruisisch zuur, blauwzuur.
prussophiel', m. Pruisenvriend.
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prussopho'be, m. Pruisenvrezer(hater).
[te knippen.
psaiigraphie', v kunst om met de ehaar figuren uit papier
psalm, m. plechtige zang tot Gods eer, inz. een van de 150
geestelijke gezangen in de Bijbel.
psalmist', m. psalmdichter; psalmzanger inz. David.

psalmodiëren, psalmzingen; eentonig opdreunen, uithalen
psalte'rion, ( (i r.) psalte'ri um, (Lat.) o. zeer oud op een harp
gelijkend snaarinstrument; psalmboek.
psellis'me, o. stamelen, stotteren.
pseu'do, nagemaakt, vals, onecht, misleidend; gewaand.
pseudograaf', m. schriftvervalser.
pseudographie', V. schriftvervalsing.
pseudoloog', -rre. leugenaar.
pseudomorpho'se, v. vervanging v. e. stof onder behoud v.
d. kristalvorm door een andere.
pseudoniem', pseudony'misch, met verdichte naam.
pseudoniem', o. verdichte naam, schuilnaam.
pseudonymiteit', V. het verborgen zijn onder een schuil[verdichte naam geeft.
naam.
pseudony'mus, m. iemand, inz. een schrijver, die zich een
pseudopo'diën, V. mv. (schijnvoetjes) trilharen, waarmede
zeer kleine eencellige diertjes zich voortbewegen, vasthechten of voedsel opnemen.
psittacis'me, o. papegaalgesnap, vaardigheid in 't gebruik
van woorden, die men zelf niet begrijpt.
psittaco'se, psittako'sis, v. papagaalenziekte, gaat gepaard
m. hoge koorts en longontsteking, de besmetting wordt
door papegaaien overgebracht.
psoriasis, v. schubuitslag.
psy'che, V. 1 ziel; gevoels- en denkwijze; 2 een vlinder
als zinnebeeld v. h. leven en v. d. onsterfelijkheid
v. d. ziel; geliefde v. Amor; 3 grote, tussen twee standers draaiende toiletspiegel.
[geneeskunde.
psychia'ter, m. zenuwarts.
psychiatrie', V. leer van de zielsziekten, krankzinnigen psy'chisch, de ziel betreffend.
psycho, in samenst., ziel.
psychoanaly'se, V. zielsontleding, (van Freud) : onderzoek
naar de invloeden die het onderbewustzijn uitoefent op
de geestesgesteldheid der mensen, gebaseerd op verklaring van dromen, onwillekeurige handelingen enz.
psychograaf', m. schrijver v. psychogrammen, z.d.w.
psychografie', v. het schrijven v. psychogrammen, z.d.w.
psychogram', o. psychologisch verantwoorde karakterschets v. pistor. personen.
psychologie', V. zieleleer, zielkunde.
psycholo'gisch, zielkundig.
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psycholoog', m. zielkundige.

psychomant', m. geestenoproeper.

psychometrie', V. de gave om bij het aanvoelen v. e.
voorwerp, portret, brief enz. allerlei mededelingen te
kunnen doen omtrent tegenwoordigen of vroegeren
eigenaar, afgebeelde, schrijver enz., ook al is deze al
lang overleden.
psychoneurose, V. f u n c t i o n e l e ziekte v. h. zenuw stelsel met lichamelijke symptomen, verlamming e.d.
psychopaath', in. zielszieke.

psychopathisch, psychisch abnormaal, zielsziek.
psycho- pathologie', v. leer der zielsziekten.
psychoscopie', V. = ,,, metrie'.
psycho'sis, psycho'se, v. bezieling; (ook : y zielsziekte.
psychotherapie', v. behandeling van zielszieken door
s u g g e s t 1 e.
[te meten.
psy'chrometer, m. werktuig om de vochtigheid van de lucht
ptar'micum, o. (mv. ptar'mical, niesmiddel.
pteroda'ctylus, m. voorwereldlijke reuzenvleermuis; staart
V. lijkengif. [loos vliegtuig.-ptomaï'ne,
ptyali'ne, v. speekselstof.
pub, (Eng.) P herberg, kroeg.
[heist.
ptyalis'me, o. speekselvloed.
puberteit', V. manbaarheid, huwbaarheid, geslachtsrijp pu'bes, (Lat.) V. 1 schaamstreek; 2 al. manbaar, volwassen.
pubescen'tie, V. ontkieming van het haar aan baard en
geslachtsdelen, manbaarwording.
pu'blica auctorita'te, (Lat.) op gezag van de overheid.
pubiica'tie, v. bekendmaking, openbare aankondiging; uit
(verschijning van een) boek, dagblad enz.
-gave.
publice'ren, aankondigen, bekend of openbaar maken, ver
spreiden; uitgeven, in 't licht geven (bv. boeken, tijd
-schriftenz.)
publicist', m. staatsrechtkenner; schrijver over of leraar
in het staatsrecht; (in 't alg.) ieder schrijver over poli
vragen v. d. dag, redacteur v. politieke nieuws--tiek
bladen.
[eist, journalist.
publicis'tisch, 1 staatsrechterlljk; 2 van een (den) publipubliciteit', V. openbaarheid; algemene bekendheid.
public spirit, (pub'blik spir'rit) (Eng.) m. zin voor de
openbare belangen, belangstelling in 's lands zaken.
pu'ce, (Fr.) 1 V. vlo ; 2 aj. vlokleurig, donkerbruin.
pucel'le, (Fr.) v. maagd; la Pucel'le, Jeanne d'Arc.
pud, (Russ.) o. gewicht van 40 Russ. pond = 16,381 kg.
pud'deloven, m. vlamoven, waarin ruw Ijzer door smelting, omroeren en het blazen van lucht over de gesmolten massa ontkoold wordt en tot smeedijzer verwerkt.
-

puddelen
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pud'delen, Ijzer ontkolen en tot smeedijzer verwerken.
pud'ding, (Eng.) m. spijs, waarvan broodkruim of meel,
rundermerg, rozijnen enz. de bestanddelen zijn, podding.
pudeur', (Fr.) pudiciteit', v. schaamachtigheid, schaamtegevoel, eerbaarheid, kuisheid.
pudiek', eerbaar, kuis.
pue'blo, (Sp.) gemeenschapswoning, in Arizona en
Nieuw-Mexico, huis met verscheiden verdiepingen, die
men buiten om langs trappen bereiken kan.
puëriel', kinderachtig, jongensachtig.
puëriliteit', v. kinderachtigheid, kinderachtig gedrag.

pue'ri pueri'lia trac'tant, (Lat.) kinderen doen als kinderen.
puerpura'le koorts, v. kraamvrouwenkoorts.
puer'to, (Sp.) m. haven, zeehaven; holle weg In de Pyreneeën.
puf, v. jonge kleine vis, niet marktwaardig, die door de
vissers overboord gegooid wordt, maar in de laatste
tijd ook wel aan vismeelfabrieken geleverd.
puff, (Eng.) rit. kwakzalverachtige aanprijzing, loftuiting
[partij.
enz.
pugilaat', pugilie'me, o. vuistkamp, vuistgevecht, bokspugilist', ui. vuistvechter, kampvechter, bokser.
pugnaciteit', V. strijdlust.
puissant', (Fr.) machtig, vermogend; - rij k, schatrijk.
pulchinel'lo, (It.) ni. hansworst, potsenmaker.
pul'ehre, bene, rec'te, (Lat.) mooi, goed, juist.
pul'chri studio, (Lat.) ter beoefening van het schone.
pui'chrum et deco'rum eet pro pa'tria mo'ri, (Lat.) het is
schoon en eervol voor het vaderland te sterven.
pu'lex cheo'pis, (Lat.) rn. parasiet v. d. rat, die de pest[ziekte overbrengt.
pu'lex ir'ritans, (Lat.) ni. vlo.
Pulitzerpreijs', m. prijs ingesteld door den Amer. dagbladuitgever Joseph Pulitzer voor het Amerik. dagblad, dat
het verdienstelijkst en meest belangeloos het publiek
heeft voorgelicht.
[spoorwegrijtuig.
pulley, (Eng.) W katrol.
Pullman-car, (poel'menkaaë) (Eng.) (Amerikaans) salonpull-over, (Eng.) gesloten kledingstuk van effen of gekleurde wol, dat het bovenlichaam bedekt.
pullule'ren, welig groeien of opschieten, in menigte voor
(Lat.) v. long. [komen_-pul'mo,
pulmonaal', pulmonair', de longen betreffend of (laari ►► r
pulmonie', V. longtering, longontsteking. [behorend.
pul'pa, V. vezelig kraakbeen.
pulpi'tis, v. ontsteking v. d. pulpa.
pulpeus', moesachtig, vlezig.
pul'pitum, (Lat.) o. lessenaar, spreekgestoelte, kansel.

pulque
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pulque, (poel'kee) (Sp.) V. Mex. brandewijn uit gegist aga[gedaan worden.
vesap bereid.
pulsate et apeerië'tur vo'bis, (Lat.) B klopt en u zal openpulsa'tie, v. het slaan, kloppen van het hart, polsslag.

pulsatief', kloppend of slaand; met geklop gepaard gaand,

het vermogen hebbend om te kloppen.
pul'simeter, m. werktuig om de snelheid V. d. polsslag
te bepalen.

pul'someter, m. stoompomp, die water uit een reservoir
opzuigt en het in een ander reservoir weer wegperst.
pul'sus, (Lat.) m. pols.
pu I'ver, o. poeder, stof; (ook:) buskruit.
pulverisateur', pulverisator, m. verstuiver, besproeier.
nulverisa'tie, v. verpoedering, verstuiving.
periss'ren, tot poeder maken, fijnwrijven, verstuiven.
pu'mex, (L.á t.) m. puimsteen.
pumice'ren, niet puimsteen afwrijven, schuren.
pumps, (Eng.) lage schoenen zonder riemen.
punai'se, (Fr.) v. weegluis, wandluis; klein koperen hecht stiftje met fijne punt en grote, platte kop.
punch, (Eng.) pons v. bekende drank, waarvan arak of
rum, suiker, citroensap en water de hoofdbestanddelen
zijn; ook is Punch de hansworst 1. h. Eng. Jan Klaas senspel, en tevens de naam v. e. geestig Eng. geïllu-

stre erd weekblad.
punch-bowl, (Eng.) m. ponskom, pon^sella.ti.
punc'tum, (Lat.) o. 1 stip, punt; 2 bepaald deel, afdeling
V. e. geschrift; 3 onderwerp v. e. rede; 4 r eenvoudige
noot i. d. Gregoriaanse muziek; 5 het is nu genoeg,
puncta'tie, v. eerste ontwerp v. e. verdrag. [het is uit.
pun(c)te'ren, bestippen v. metalen, die bewerkt moeten
worden; de voorlopige voorwaarden v. e. overeenkomst
optekenen. [punten.

pun (c) teer'kunst, V. waarzeggingskunst uit stippen of

punc'tie, V. zie punctuur.

punctualiteit', v. stiptheid, nauwkeurigheid.
punctua'tie, v. punt- of tekenzetting; zinscheiding door
het plaatsen v. d. zin- of scheitekens.
punctueel', stipt, zeer nauwkeurig.
[punt.
punc'tum sa'liëns, (Lat.) In 't oog springend punt, kernpunct u' ren , v. inv. twee stalen stiftjes aan liet t i m p a a n
v. d. drukpers; (ook:) de daardoor ontstane gaatjes in
het gedrukte vel, punctuurgaten genaamd.
punctuur', V. (Eng. punc'ture), steek; g :t of lek in een
luchtband; chirurgische opening v. e. lijdend deel door
middel v. e. steek of prik.
pungent', stekend, scherp, bijtend.

punica fides

665

pusillaniem

(Lat.) Punische, Karthaagse trouw, U. 1.
woordbreuk, trouweloosheid.
Punisch, Karthaags, de Karthagers betreffend; fig. trouweloos, vals, woordbreukig.
pun'ka(h), v. grote waaier aan de zoldering opgehangen
en met behulp v. touwen bewogen, dienende om In
warme landen kamers enz. koel te houden.
[v. d. strijkstok.
punt-, punte'ren, enz. zie punct-.
pu'nica fi'des,

pun'ta, (It.) v. punt; — d'ar'co, ~ deli' ar'co, f de punt
pupil', m. en v. voedsterling, pleegkind; oogappel.
pupillair', van een minderjarige, van minderjarigen.
pu'ra ve'ritas, (Lat.) v. de zuivere waarheid.
purdah, zie poerdah.

brij van door een zeef gewreven erwten,
bonen, aardappelen enz.; de ppom'm,es, aardappelmoes.
pur'ge, (Fr.) v. zuivering.
pur'gans, o. buikzuiverend middel (door ontlasting).
purgatie, v. buikzuivering: (ook:) rechtvaardiging of zuivering voor de rechtbank.
purgatief', o. zie purgans.
purgato'rium, o. vagevuur.
purgeermiddel, n. zie purgans.
purge'ren, reinigen, inz. het lichaam of de buik (door
ontlasting), afvoeren; (ook:) zich rechtvaardigen, (van
schuld) zuiveren.
[kelijk gebruik.
purifica'tie, v. reiniging, zuivering.
pur^ificato'rium, (Lat.) o. handdoek v. d. priester bij kerpurifice'ren, purifiëren, reinigen, schoonmaken, louteren.
Pu'rim, Pu'rimfeest, o. (eig. feest v. d. loten) Joods feest
ter gedachtenis v. d. hun door llaman toegedachte ondergang en hun verlossing door Esther, Hamansfeest.
puris'me, o. ijver voor taalzuivering, taalzifterij.
purist', m. taalzuiveraar; taal- of woordenvitter.
Puriteinen, m. mv. zie Presbyterianen.
[verfstof.
puriteit', v. zuiverheid, reinheid, helderheid.
purpuri'ne, v. uit meekrap of steenkolen getrokken rode
peur- sang', (Fr.) volbloed, zuiver, van echt ras.
pur'ser, (Eng.) m. administrateur aan boord.
purulent', etterend.
purulen'tie, V. ettering.
pu'rus pu'tus, (Lat.) iemand, die alleen zijn eigen vak
verstaat en verder niets.
pus, (Lat.) o. etter.
Puseyis'me, o. richting (van Dr. Pusey) in de Anglicaanse
kerk, die katholieke kerkgebruiken tracht in te voeren,
ritualisme.
pusillaniem', kleinmoedig, versaagd.

purée', (Fr.) v.

pusillanimiteit
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pusillanimiteit', v. kleinmoedigheid, versaagdheid.
pus'tula, (Lat.) v. puist.
pustuleus', puistig, puisterig, vol uitslag.

pusz'ta, V. steppe in Hongarije.
putatief', vermeend, ondersteld, ingebeeld.
putrefac'tie, v. verrotting, ontbinding.

[gaan,

putrefice'r^en, tot verrotting brengen, ontbinden, doen ver putresce'ren, tot verrotting overgaan, verrotten, bederven.
putri'de, rottend, stinkend.
Putsch, (D.) m. Putsche, v. relletje, oploop van volk; ge
-wapend
opstand, onverwachte aanslag.
puttee, put'ty, (Eng.) V. beenwindsel.
[enkel, louter.
puur, rein, zuiver, onvervalst ; onvoorwaardelijk; bloot,
puzzle, (Eng.) m. behendigheidsspel; vraagstuk, moeilijkheid, raadsel.
puzzola'na, (It.) v. vulkanische tufsteen.
puzzólaan'cement, o. gemalen, doch niet gebrand mengsel
van tras en hoogovenslakkenmeel.
pyeemie', V. etterige bloedvergiftiging.
pyeli'tis, v. ontsteking van het nierbekken.
pygmee', m. dwerg, zeer klein, nietig mens.
pygmee'ïsch, dwergachtig; nietig, onbeduidend.
py(j)amas, (pedzja'mez) v. licht, ruim nachtgewaad bestaande uit wijde slaapbroek en los jasje met lussen of
knopen.
pyk'nometer, m. dichtheidsmeter ter bepaling van het
soortelijk gewicht van vaste lichamen; (ook:) dikte meter (van papier).
Py'lades, (Gr.) m. getrouw, zich opofferend vriend.
pyloon', m. versierd massief vierkant gebouw a. d. ingang van Oud-Egypt. tempels; bouwsteiger i. d. vorm
v. e. vierkante toren; vierkante versieringszuil, waarvan er één aan elke zijde v. e. toe- of ingang wordt
geplaatst.
pylo'rus, m. maaguitgang.
pyogeen', ettering verwekkend; uit ettering ontstaan.
pyonephro'se, V. nierverettering.
pyorncce'a, V. ettering.
pyramidaal', spitszuilig, als een p y r am i d e; F kolossaal.
pyrami'de, v. 1 door driehoekige (behalve het grondvlak,
dat meestal een vierkant ís) platte, in één punt uitloopende, vlakken begrensd lichaam; 2 grafgebouw der
Egyptische koningen in de vorm v. e.
pyramidon', V. r orgelregister met pijpen in de vorm
v. e. omgekeerde pyramide; T o. soort antipyrine, middel
tegen hoofdpijn.
pyre'tica, o. mv. koortsverdrijvende middelen.

pyrexie
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verhoging van de lichaamstemperatuur,,
koortstoestand.
pyrhe'Iiometer, m. zomerwarmtemeter.
pyriet', o. zwavelkies, ijzerkies.
pyrographie', v. het branden van tekeningen In hout.
pyrola'ter, m. vuuraanbidder.
pyrolatrie', v. vuuraanbidding, vuurverering.
pyrologie', v. leer v. h. vuur.
pyromanie', v. ziekelijke neiging tot brandstichting.
pyroman'tie, v. voorspelling uit het vuur, uit het offervuur.
py'rometer, pyroscoop', m. werktuig tot meting van zeer
hoge temperaturen.
pyro'pe, m. Boheemse donkerrode granaatsteen.
pyrophaag', m. vuurvreter, vuurslikker.
pyrophoor', o. een stof die vanzelf ontvlamt, wanneer zij
met lichtgas in aanraking komt, gebruikt voor 't aan
gastoestellen.
-steknva
pyrophotographie', v. vervaardiging van lichtbeelden op
smeltbare grondvlakken met smeltbare verven.
pyroplasmo'se, (Fr.) V. wei, een ziekte in het bloed van
runderen, veroorzaakt door ééncellige organismen (pyroplas'men), hoofdkenmerk is hi z.g. bloedwateren,
pyro'sis, V. maagzuurgisting, het zuur, branding 1. n ,
maag.
pyrosmalith', o. parelglimmer.
pyrotech'nicus, m. vuurwerkmaker.
pyrotechniek', V. vuurwerkerskunst.
pyro'tica, o. mv. brandende, bijtende middelen.
pyroxill'ne, V. ontploffende stof uit schietkatoen.
pyrrho'nisch, twijfelzuchtig.
pyrrhonis'me, o. twijfelzucht.
Pyr'rhus- overwinning, V. schljnzegepraal, die den overwinnaar meer verzwakt dan den overwonnene.
Pythago'rische stelling, v. bekende waarheid, dat het vierkant op de schuine zijde v. e. rechthoekige driehoek
gelijk is a. d. som der beide vierkanten op de recht hoekszijden.
Pythago'rische tafel, v. tafel van vermenigvuldiging.
Py'thia, v. priesteres van Apollo; waarzegster, p r o f epy'thisch, Apollo betreffend, hem geheiligd.
[t e a.
py'thon, m. fabelachtige geduchte draak; niet vergiftigt
Ind. reuzenslang, sawahslang.
pythonis'sa, v. p r o f e t e s, waarzegster.
pyurie', V. het etterwateren.
pyrexie', v.

py'xis,

V.

R.I. hostievat.

Q. A.

(Zie ook kw.)
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quadrillioen

Q
(Zie ook kw.)
Q. A. = quod attestor, (Lat.) wat ik betuig; 2 Queen
Anne, (Eng.) Koningin Anna.
Q. B. F. F. Q. S. = quod bo'num, fe'Iix faustum'que sit,
(Lat.) 't welk goed, gelukkig en gezegend zij, (of:)
God geve over dit werk, deze verrichting zijn zegen!
Q. E. D. = quod e'rat demonstran'dum, (Lat.) hetgeen te
bewijzen was.
q. 1. = quan'tum li'bet, (Lat.) zoveel als men belieft.
q. p. of q. pi. =
_ quan'tum placet, (Lat.) hoeveelheid naar
welgevallen.
[gemachtigde.
q. q. = qualita'te qua, (Lat.) in de hoedanigheid van, als
q. r. = quod rec'tum, (Lat.) wat recht is.
q. s. = Quan'tum sa'tis of quan'tum suf'ficit, (Lat.) zoveel als genoeg is.
Q. S. T. = algemeen oproepteken V. d. draadloze telegrafie voor schepen.
qua, (Lat.) als, in hoedanigheid van; bv. — dokter, als
dokter, in mijn (zijn) hoedanigheid van geneesheer.
quadraat', o. vierkant; tweede macht van een getal, bv.
3x3, 5x5 enz.
quadrage'na, v. 40- daagse boetedoening.
quadrage'sima, (Lat.) v. zesde Zondag voor Pasen.
quadragesima'Ie, o. 40- daagse vasten.
quadrangulair', vierhoekig, vierkant.
quadrangule'ren, vierkant of vierhoekig maken.
[vent.
quadrate'ren, zie quadreren.
quadra'tus h,o'mo, (Lat.) m. kort, gezet mens, vierkante
quadratuur', V.
des cirkels, verandering v. e. cirkel in
een vierkant van gelijke grootte; Iets onuitvoerbaars.
quadre'ren, vierkant maken, de inhoud v. e. vlak berekenen; wel samenpassen, overeenkomen.
quadrícy'cle, (Fr.) V. vierwielige v e 1 o e i p è d e, vierwieler.
quadriën'nium, (Lat.) o. tijdvak van vier jaar.
quadri'ga, (Lat.) V. jj wagen bespannen met vier naast
elkaar geplaatste paarden (bij de Oude Romeinen).
quadril'le, (Fr.) v. dans met een even aantal In een vierkant
tegenover elkaar gestelde paren; troep stierenbevechters.
quadrille'ren, het quadrille -spel spelen; gequadrilleerd
papier, o. geruit papier.
quadrillioen', o. mi ll ioen tot de vierde macht verheven.

,

quadrinomisch

(Zie ook kw.)
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rex

quadrino'misch, reet 4 leden of geledingen, viertermig.
quadrisylla'bisch, vierlettergrepig.
quadri'viurn, (Lat.) o. de vier takken der wiskunde, n1.
getallenleer, muzikale kunde of toegepaste getallenleer,
meetkunde en sterrenkunde, volgens de aanhangers van
Pythagoras.
quadro'ne, m. en v. zie quarterone.
q uad ru ma'n en, m. mv. vierhandige dieren, apen.
quadrupe'den, m. mv. viervoetige dieren.
quadru'pel, viervoudig; •-- allian'tie, v. verbond van vier
quadrupie'ren, verviervoudigen.
quadrupiet'te, (Fr.) v. rijwiel voor

[mogendheden.

vier personen.
[wordt men wijs.
quadruplica'tie, V. verviervoudiging.
quae no'cent docent, (Lat.) door schade (en schande)
quae, qua'lis, quan'ta? (Lat.) (welke dingen) wat, hoe[verslinden.
danig, hoe groot?
quae'rens quem devo'ret, (Lat.) B zoekende Wien hij zal
quae'ritur, (Lat.) er wordt gevraagd, de vraag is.
quaes'tie, V. vraag, twistvraag, strijdpunt; twist, geschil;
(ook:) pijnbank ; foltering.
quaestieus', onzeker, onuitgemaakt, twijfelachtig.
quaes'tor, (Lat.) m. schatmeester, penningmeester; ontvanger van collegegelden.
quaestuur', v. ambt van q u a e s t o r.
quag'ga, m. soort Zuidafrik. gestreepte ezel, grote z e b r a
(thans uitgeroeid). [een station.
quaff, (kee) (Fr.) m. kade; (in Frankrijk ook:) perron van
Quai d'Orsay', Kade te Parijs, waaraan ligt het Franse
Ministerie van Buitenl. Zaken; ook dit ministerie zelf.
Quakers, (Eng.) m. mv. zekere Eng. christensecte, kwakers.
qua'Iibet ex re, (Lat.) uit welke zaak ook.
qualifica'tie, v. toekenning v. e. eigenschap; benaming,
betiteling; geschiktmaking tot iets; bevoegdheid; deug delijkheid; n aanduiding waarbij de den beklaagde ten

laste gelegde feiten bepaald worden als te vallen onder
een of ander bij de strafwet genoemd misdrijf; verzwaring v. e. misdaad door bijzondere en verergerende
omstandigheden.
qualificatief', nader bepalend; beschrijvend.
qualifice'ren, eigenschappen toekennen; (be)noemen, betitelen, kenschetsen; bevoegd, gerechtigd, geschikt (tot
iets) maken; zich , zich ergens toe bekwamen, geschikt
en bevoegd maken.
qua'Iis do'minus, ta'lis et ser'vus, (Lat.) zo heer, zo knecht.
qua'Iis pater, ta'lis fi'lius, (Lat.) zo vader, zo zoon.
qua'Iis rex, ta'Iis grex, (Lat.) zo de koning, zo de kudde;
zo heer, zo knecht.

(Zie ook kw.)

quartet
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qua'lis vir, ta'lis ora'tio, (Lat.) zoals de persoon is, zo
is zijn woord of zijn taal; elk vogeltje zingt zoals het
gebekt is.
quaiita'te qua (q. q.), (Lat) In de (zijn) hoedanigheid van .
quails vir

g

als gemachtigde. [steldheid._
qualitatief', volgens de hoedanigheid, het gehalte, de ge-qualiteit', v. (goede) hoedanigheid, gesteldheid, deugdelijkheld; titel, rang.
qua'liter, ta'iiter, (Lat.) hoe 't ook zij, het zij zo 't wil.
quand-mo'me, (Fr.) ondanks alles, om 't even hoe, toch.
quando'que bonus dormi'tat Home'rus, (Lat.) soms dommelt de goede Homerus; onjuiste verklaring voor :indig'nor r.,, ik erger mij, telkens als enz.
quant a mol', (Fr.) wat mij betreft; zijn ~ (of quant à
sol') bewaren, zich niet blootgeven, op zijn hoede zijn;
(ook:) zich niet weggooien, een stijf deftige houding~
blijven in acht nemen; zich groot houden.
Quantas Empire Airways, Australische Luchtvaartmaatschappij tussen Indië en Australië.
quantitatief', volgens de hoeveelheid of grootte.
quantiteit', v. hoeveelheid, menigte, aantal; tijdduur van
de lettergrepen.
quantité' négligea'bie, (Fr.) v. hoeveelheid, die wegge
kan worden, zaak of persoon, die buiten beschou- -laten
wing kan worden gelaten.

quan'tum, (Lat.) o. hoeveelheid, grootheid, veelheid, menigte; maat; bedrag, aandeel; — li'bet of — pia'cet,
zoveel als belieft, hoeveelheid naar welgevallen; ...
muta'tua ab l i'lo, wat is hij veranderd, boe geheel anders
is hij dan vroeger; .., sa'tie of suf'ficit, zoveel als.
genoeg is, genoeg.
quarantai'ne, (Fr.) V. , lig- of proeftijd (vroeger 40 dagen)
van schepen, reizigers of waren, die uit plaatsen komen
waar een besmettelijke ziekte heerst; (ook:) inrichting, waar deze proeftijd gehouden worden moet.
quarré', (Fr.) vierhoekig, vierkant.
quart, (kwót) (Eng.) o. i gallon of 1.136 liter. [school.
quar'ta, (Lat.) v. vierde klasse (van boven af) V. e. Duitse
quartair', vierde.

q uarta'ti e, q uarte'ri n g, v. scheiding v. goud en zilver als

de verhouding v. d. beide metalen is v. 1 tot 3.

quarter, (kwótte) (Eng.) maat = 290,78 I; (ook :) gewicht
van 17,7 kg.
[vrouw (zie tercero'ne).

quartero'ne, m. en o. kind v. e. blanke en een terceroonse
strumenten; strijkje van vier spelers; viertal bijeen -

quartet', quartet'to, o. muziekstuk voor 4 stemmen of inhorende dingen.

quarto

(Zie ook kw.)
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querulant

quarto, 1 ten vierde; 2 o. zeker boekformaat, waarbij de
vellen papier in vieren gevouwen zijn.
quarto'ie, (Fr.) quartool', V. f figuur van vier noten, die
dezelfde waarde hebben als drie van dezelfde soort.
qua'si, (Lat.) als ware liet, gelijk, schijnbaar, evenals; bv.
,-r contract, o. schijncontract;
dokter, m. schijngeneesheer, kwakzalver.
Quasi mo'do, m. een afzichtelijk en mismaakt man (naar
de figuur uit Victor Hugo's Notre Dame de Paris).
quasimo'do(ge'niti), (Lat.) m. eerste Zondag na Pasen.
qua'sï-ususfruc'tus, (Lat.) m. oneigenlijk vruchtgebruik.
quassia, V. bitterbout, bitterwortel. kwassiehout.
qua ta'lis, (Lat.) als zodanig.
quaternair', uit vier bestaande.
quater'ne, v. vier bezette en te gelijk uitkomende nommers in de getallen-loterij of het lotto spel.
quatertem'per, m. R.K. naam van de vastendagen op de
eerste Woensdag, Vrijdag en Zaterdag van ieder der
vier jaargetijden.
[of dichtregels.
quatrain', (Fr.) m. strophe of klein gedicht van 4 verzen
quatre-mama', (Fr.) v. klavierstuk voor vier handen gezet.
quat'tro, (It.) vier; 'a ,,. (vo'ci), voor vier stemmen.
quattrocen'to, (It.) o. bloeiend kunsttijdperk in Italië tussen 1400 en 1500.
quat'tro-ma'ni, (It.) zie quatre-mains.
qua'tor, qua'tuor, o. zie quartet.
quebracho, (Sp.) soort ijzerhout, gebruikt voor dwars
voor verffabricage.
-ligersn
queen, (kwien) (Eng.) v. koningin; Queen's-Bench, oppergerechtshof te Londen (onder de regering V. e. koningin) .
Queen Anne stijl, m. stijl van Koningin Anna van Engeland.
quem per'dere vult, etc., zie quos vult, etc.
quenast', o. vulkanisch gesteente uit de buurt van Quenast
[praatjes van de mensen.
in België.
qu'en dira'-t-on'? (Fr.) wat zal men er van zeggen; de
Quent'chen, (D.) o. i Duits lood = 3,6 gram.
quercitr i'ne, v. gele kleurstof v. d. gemalen bast van de
N.-Amerik. ververseik (quercitron').
querei'le d'Allemand', (Fr.) V. twist over niets.
querrelle'ren, twisten, harrewarren.
querulaat', m. hij, tegen wien een aanklacht bij de rechtbank wordt ingediend, verweerder.
querulant', m. wie uit vermeend onrecht gaarne klachten
bij het gerecht Indient, zich verongelijkt wanende klager,
grievenzoeker; ,- enwaanzin, m. ziekelijk reageren tegen
vermeend onrecht.
,

queruleren (Zie ook kw.) quiëtisme
querule'ren, gaarne wegens een vermeend onrecht bij den

rechter klagen, zonder rechtmatige oorzaak rechtsgeschil

ques'tie, V. zie quaestie .
[zoeken.
queue, (keu) (Fr.) v. staart (ook fig.); biljartstok; ^,

maken, op een lange rij achter elkander staan (om toe -

gang te krijgen bv. voor een bureel voor plaatskaarten).
queuen, stoten, biljarten.
qui, (Lat. of Fr.) wie;be'ne a'm at, be'ne cae'tigat,
(Lat.) wie goed bemint, straft goed; be'ne distin'guit be'ne do'cet, (Lat.) wie goed onderscheidt, onderwijst goed; ,,, ha'bet au'res audiën'di, au'di at, (Lat.) B
,

wie oren heeft om te horen, hore; nes'cit diesimula're nes'cit regna're, (Lat.) wie niet weet te veinzen, verstaat het regeren niet; ,,, ni'mium pro'bat,
ni'hil pro'bat, (Lat.) wie te veel bewijst, bewijst niets;
~ non pro'ficit, de'ficit, (Lat.) wie niet vooruitgaat,
gaat achteruit; ~ pro'ficit in ar'tibus et de'ficit In
mo'ribus, plus de'ficit quam pro'ficit, (Lat.) wie 1. d.
wetenschap vooruitgaat, maar zedelijk achteruitgaat,
gaat eer achter- dan vooruit; ~ s'excu'se, s'accu'se,
(Fr.) wie zich verontschuldigt, beschuldigt zich; ~
sine pecca'to eat, (Lat.) wie zonder zonden Is, (werpe
de eerste steen) ; ,.., ta'cet, consen'tit, (Lat.) wie zwijgt,
stemt toe; ," vi'vra, ver'ra, (Fr.) dat zal de tijd leren
quick, (kwik) (Eng.) levendig, vlug.
quick release, (Eng.) y sliphaak, snellosser, inrichting
welke dient om snel een verbinding los te maken, zoals
bij valschermen.
quid? (Lat.) wat? .— consi'lii? wat moet ik nu beginnen?
,^. er'go? wat nu? ,.,, faciën'dum? wat nu gedaan? r..,
hoc si'bi vult? wat moet dat beduiden? — in'de? wat
volgt daaruit? , ju'ris, wat rechtens is; ,,, Ie'ges
si'ne mo'ribus va'nae profi'ciunt?, wat baten ijdele
wetten zonder zeden? — mi'rum, wat wonder? is het
te verwonderen? — no'vi? wat nieuws is er? — pro'dest? waartoe zou het dienen? — ri'des, waarom lacht

gij; ~ tunc? wat dan?
quid-pro-quo', (Lat.) o. het een voor 't ander, misverstand,
vergissing, verwisseling.

qu'ien sa'be? (Sp.) wie weet?

quiescen'tie, v. rust, toestand van het rusten.
quie'ta non mo'vere, (Lat.) breng in rust zijnde dingen
niet in beweging, maak geen slapende honden wakker.
quiëtisme, o. volkomen berusting v. h. gemoed in God,
gemoedsrust; stille godsdienstdweperij i. d. 17de eeuw se kerk, die haar heil zocht in de berustende onderwerping aan Gods wil.

quiteren

quiëtist
(Z1e ok kw.)
quiëtist, m. rustvriend; aanhanger V. h. q u 1 é t 1 s m e.
quie'to, (It.) rustig.
quiIIa'ge, (Fr.) o. kielgeld of tol v. schepen die voor de
eerste maal een Fr. haven binnenlopen.
quincaillerïe', (Fr.) V. ijzerkrainerij; kleine waren uit ijzer,
[staal, koper enz.
qui'ne, o. zie quinterne.
quini'ne, v. uit kina bereid koortsstillend middel.
vbór
Pasen.
quinquage'sima, (Lat.) v. 7e Zondag
quinquen'nium, (Lat.) o. tijdperk van 5 jaren.
quinquet', (Fr.) V. lamp met dubbele lichtstroom door
Argand in 1800 uitgevonden (genoemd naar Q u í n-

quin'quies, (Lat.) vijfmaal. [q u e t).
quinqui'na, v. Afrikaanse naam van de kina.
quint, V. f 5de toon v. d. grondtoon af; f hoogste
vioolsnaar; E- snaar; vijftal; 5 op elkander volgende
kaarten v. dezelfde kleur in 't piketten; ook soort fiets;
men, mv. streken, knepen, kunsten.
quin'ta, (Lat.) v. vijfde klasse v. d. Duitse school; zie
quintaal', o. centenaar. [quint.
q u i ntadeen', V. f orgelregister, waarbij de quint v. d.
grondtoon zachtjes medeklinkt, meestgebruikte stem.
quinter'ne of quine, V. 5 bezette en uitgekomen nummers
in het lotto -spel.
[pit van iets.
quint'essens, V. het fijnste, beste, krachtigste, de ziel, de
quintet', quintet'to, o. r vijfspel, vijfstemmig muziekstuk;
muziekgezelschap van vijf uitvoerders; vijftal.
qu ntillioen', o. millioen in de 5e macht.
quinto, (Lat.) ten vijfde.
quinto'le, (Fr.) quintool', v. f groep van 5 onderling gelijkwaardige noten te zamen in duur gelijk aan een
kleiner aantal van dezelfde waarde.
quiintuple'ren, quintuplice'ren, vervijfvoudigen.
quin'tus, (-a, -um), (Lat.) vijfde.
quip(p)us', o. knoopschrift van de oude Peruanen.
quipucamayocuna, m. ambtenaar belast m. h. ontcijferen
v. het quipus.
quiproquo', o. zie quid-pro-quo.
q u i ri et', m. j burger van het oude Rome.
Quirinaal', o. paleis te Rome v. d. koning van Italië.
quisisa'na, (It.) hier geneest men (naam v. villa's en sanatoria).
quis'que si'bi pro'ximus, (Lat.) ieder is zichzelf het naast.
quitan'tie, v. kwijtbrief, bewijs van betaling, kwijting.
quite, (lkwait) (Eng.) heel, zeer; juist; ~ right, (rait)
heel goed, zeer juist.
quite'ren, als voldaan ondertekenen, kwijting verlenen;
(ook:) verlaten, laten varen, afzien van.
22e dr.
43

quitte

(Zie ook kw.)

quotiteit

quitte, (Fr.) vrij, kamp op, even, vereffend; ,-r ou dou'bie,
kamp -op of dubbel; fig. alles op 't spel zetten, alles
wagen.
qui-vi've? (Fr.) wie daar? werda? op zijn •--, zijn, zeer
oplettend zijn, op zijn hoede zijn, oppassen.
quo' ad facta, (Lat.) wat betreft de feiten.
quo ad jus, (Lat.) wat betreft het recht.
quo a'nimo? (Lat.) met welke bedoeling?
quod, (Lat.) wat; , absur'dum, wat ongerijmd is;
aver'tet De'ue, wat God verhoede; be'ne notan'dum,
wat wel op te merken is; — ci'to fit, ci'to pe'rit, wat
snel ontstaat, snel vergaat: vroeg rijp, vroeg rot;
differ'tur non aufer'tur, uitstel is geen afstel;
e'rat demonstran'dum, wat te bewijzen was;r-.li'bet,
wat men belieft, van alles wat, allegaartje, mengelmoes, allerlei; laffe woordspeling, platte dubbeizinnigheid; f grillige aaneenschakeling van allerlei melodieén; li'cet Jo'vi, non li'cet bo'vi, wat Jupiter mag
doen is een os niet geoorloofd (d. i. wat den een past,
past niet alien); — per'iit per'iit, wat verloren is, is
verloren:: weg is weg; ~ scri p'si, scri p'si, wat ik ge schreven heb, blijft geschreven;
vult De'us, wat God
wil![hoe
gaat het?
quo'modo, (Lat.) op welke wijze? hoe?; zoals;va'les,
quo'rum, (Lat.) o. wettelijk vastgesteld aantal leden v. e.
College, dat minstens vereist wordt om een besluit te
kunnen nemen.
quo'rum pars mag'na lui, (Lat.) waarvan ik zelf een goed
deel heb meegemaakt.
quos e'go..., (Lat.) wacht, ik zal ze...
quos vult per'dere Ju'piter demen'tat pri'us, (Lat.) wien
Jupiter ten verderve wil brengen, ontneemt hij eerst het
verstand.
quo'ta, v. (Lat.) evenredig aandeel, het door ieder bij te
dragen of te betalen gedeelte, inz. aandeel, dat Oosten rijk en Hongarije elk moesten betalen van de gemeen
rijksuitgaven.
-schapelijk
quota'tie, v. zie quotisatie.
[zinnen.
quot ca'pita, tot sen'sus, (Lat.) zoveel hoofden, zoveel
quote'ren, naar evenredigheid verdelen; van volgnummers
voorzien, nummeren, tekenen.
[veel zinnen.
quot ho'mines, tot senten'tim, (Lat.) zoveel hoofden, zoquotidia'na, (Lat.) v. dagelijks terugkerende (koorts).
quotiënt', o. uitkomst v. e. deling.
quotisa'tie, v. aandeelsberekening.
quotise'ren, naar verhouding verdelen, zie cotiseren.
,

quotiteit', v. aandeelsverhouding.

(Zie ook kw.)

R. S. E.
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quo'tum, mv. quota, (Lat.) o. aandeel. [zo voortgaan).
quotis'que tandem! (Lat.) hoe lang nog! (zal het duren of
quo va'dis (Do'mine) ? (Lat.) waar gaat gij been (0 Heer) !
quotum

R
R., op recepten — re'cipe, (Lat.) neem; ook = respon'de
(Lat.) or respondea'tur, (Lat.) antwoord, er worde geantwoord; (ook:) = Réaumur. [academia.
R. A. = (in Engeland) Royal Academy, (Gr.) koninklijke
R. A. F. = Royal Air Force, (Eng.) Koninklijke Luchtmacht, d. i. de Eng. luchtvloot.
R. A. 1. — Nederl. Ver. Rijwiel- en Automobiel Industrie.
R. A. P. _- Reglement Autovervoer Personen.
R. A. P. P. = Associatie van Proletarische schrijvers in
R. C. = Rooms Catholiek. [Sovjet- Rusland.
R. C. B. = Radio Catholique Beige, Katholieke Radio
oniroep (voor Vaals België).
R. D. M. = Rotterdamse Droogdok Maatschappij.
R. E. S. E. F. = Radio Emission Socialiste en Flandre,
Socialistische Radio Omroep voor Vlaams- België.
R. F. B. _ Rood Front Strijdersbond.
R. G. — Rijksgrond, Rijksgrens.
R. H. B. S. — Rijks - hogere-burgerschool.
R. 1. = 1 Ro'tary Interna'tional (zie Rotary) ; 2 Rex Impera'tor, (Lat.) Koning-Keizer; 3 Roma'num Impe'rium,
(Lat.) het Romeinse Rijk.
R. 1. B. 1. = Ro'tary International for Great-Bri'tain and
Ireland (voor Gr. Brittannie & Ierland).
R. 1. G. M. = Rassemblement International contre Ia
Guerre et le Militairisme, Internationale aaneensluiting
tegen oorlog en militarisme.
R. 1. P. = req u i es'cat in pa'ce, (Lat.) hij (of zij) ruste in
R. J. B. = Revolutionaire Jeugd Bond. [vrede.
R. K. = Rooms Katholiek.
R. K. V. = Rooms Katholieke Volkspartij.
Rn. = Raden, (Jay.) z. d. w.
R. N. S. F. = Raad v. Nederl. Studenten Faculteiten.
R. 0. — ratio'ne offi'cii, (Lat.) ambtshalve.
RoCoCo, zie: Rococo.
R. P. = 1 reveren'dus pa'ter, (Lat.) eerwaardige vader; 2
répon'se payée', (Fr.) antwoord betaald.
R. S. A. P. = Revolutionair Socialistische Arbeiders Partij
(samensmelting van 0. S. P. en R. S. P. in Maart 1935).
R. S. E. = Rode Sport Eenheid (communistisch).
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R. S. F. S. R. = Russisch Socialistische Federatieve Sovjet Republiek.
R. S. G. = Revolutionair Socialistische Gemeenschap.
[woord.
R. S. P. = Revolutionair Socialistische Partij.
r. S. v. p., = répon'se s'ii vous plait', (Fr.) verzoeke antR. U. P. = Rassemblement Universel pour Ia Paix, Wereidverbond voor de vrede.
R. v. A. = Raad van Arbeid.
R. V. B. = Rijks Verzekering Bank.
R. V. 0. = Revolutionaire Vak verenigingsoppositie.
R. V. S. V. = Rotterd. Vrouwel. Stud. Ver.
R. V. U. = Radio Volks Universiteit.
R. W. = Regiment Wielrijders.
raadpensionaris, m. zie pensionaris.
raaf, (Hebr.) m. opperrabijn.
rabaissement', o. verlaging; prijsvermindering.
rabaisse'ren, verlagen; in prijs verminderen, afslaan.
rabat', o. $ korting op de bepaalde prijs; omgeslagen
zoom, overslag, op- of omslag; bef of kraag voor geesteli jken of rechters; (Ook:) smal tuin- of bloembed.
fabatte'ren, $ korten, afkorten, aftrekken.
rabaut', m. deugniet, schelm.
rab'bi, (IIebr.) rabbijn', m. joods leraar.
rabbinaal', van of door een rabbi.
rabbinaat', o. waardigheid van r a b b ij n; kerkelijk gebied van een r a b b I.
rabbinis'me, o. joodse schrift- of godsdienstleer.
Rabfak — Rabotsjieje Fakoeltjety, (Russ.) arbeidersfacul[hondsdolheid.
teit.
rabiës, (Lat.) V. woede, razernij, dolheid; .-- cani'na,
rab u l i st', m. rechtsverdraater, advokaat van kwade zaken.
racahout', o. uit zetmeel, poederchocolade enz. bestaand
versterkingsmiddel.
racail'le, (Fr.) o. janhagel, gespuis, gepeupel.
racco mmode'ren, opknappen, in orde maken, herstellen.
raccordement', (Fr.) o. gebogen aansluitingsspoor, dat van
een spoorbaan naar een fabriek leidt.
raccorde'ren, f opnieuw stemmen; verzoenen, herenigen;
bet weer eens worden; (ook:) schilderijen opknappen.
raccroc', (Fr.) m. gelukstoot, fortuinlijke stoot of worp.
race, (Eng.) (reeis) V. wedren; hardrijderij.
racer, race-horse, (Eng.) renpaard.
race-riot, (Amer.) (reels'-raai'et) opstootje ontstaan door
,

,

het uitbarsten

V.

rassenhaat.

rachete'ren, terugkopen, loskopen; vergoeden.
rachi'tis, V. rachitis'me, o. Engelse ziekte.
rachmo'nes, (Hebr.) o. medelijden.

racing
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(Eng.) wedren, wedloop; ,.., club, v. vereniging
voor wedrennen.
racket, (raek'kit), (Eng.) o. slagnet met handvat bij het
tennisspel, raket.
rack'eteer, (Amer.) persoon in de grote steden, die winkeliers e. d. geld afperst, onder bedreiging, dat ze
anders in hun bedrijf zullen worden lastig gevallen.
racketeering, (Am.) het als racketeer optreden.
racquitte'reen, het verlorene terugwinnen, zijn schade herstellen.
ra'da, (Russ.) m. raad(slichaam), bestuursraad.
raddoppia'to, (It.) f tweemaal te spelen; verdubbeld.
ra'den, m. titel van Javaanse prinsen; ,,, a'joe, V. titel v.
e. Javaanse regentenvrouw; ,., ad'jeng, beleefdheidstitel voor de huishoudster v. e. Europeaan.
rade'ren, uitschaven, uitschrappen, wegkrabben; etsen.
radiaal', straalvormig, straalsgewijze; v. middelpuntshoek, welks boog een lengte heeft gelijk a. d. straal
radiaesthesie', v. gevoeligheid voor straling. [v. d. cirkel.
radiateur', m. zie radia'tor.
radia'tie, v. uitstraling, straalwerping; $ het doorstrijken of doorhalen v. e. post in een rekening.
radia'tor, m. toestel tot verhoging v. h. uitstralingsvermogen van verwarmingsbuizen bij stoom- en centrale verwarming of tot vergroting v. h. afkoelingsvlak v. motoren.
radicaal', ingeworteld, diepliggend, aangeboren; v. d.
wortel af, grondig (bv. helen of verbeteren) ; ,.., o.
verzuurbare basis v. d. zuren, grondwortelstof ; (Ook:)
hoofdvereiste, grondeigenschap, bevoegdheidstitel ;
bederf, o. bederf tot in de grond; ,.., teken, o. wortelteken ( ✓); radica'le kuur, v. grondige of volkomen genezing.
radica'len, m. mv. democratische partij, die een grondige
herziening der staatswetten beoogt in zeer vooruitstrevende zin, waarbij aan de z.g. sociale wetgeving een
grote plaats wordt ingeruimd.
[c a 1 e n.
radicalis'me, o. grondstellingen en streven v. d. r a d i
[wissen.-radice'n,
wortelen.
Radier'gum'mi, (D.) o. gom-elastiek om Inkt uit te
radieus', stralend, glansrijk; lig. van vreugde stralend;
gezond en vrolijk.
radio- actief', radio-activ1te1tbezittende,radiums t r a 1 e n uitzendend.
radio-activiteit', v. eigenschap der stoffen om stralen uit
te zenden, die op een photographische plaat Inwerken
en gassen electrisch geleidend maken, door allerlei
racing,

radiodermatitis 678

raffinement

lichamen heen dringen en f l u o r e s c e n t i e (z. a.)
opwekken.
ra'diodermati'tis, V. huidziekte veroorzaakt door de Inwerking v. radium .
radio- foto - telegrafie, v. het draadloos overbrengen van
tekeningen, plaatjes, handschriften enz.
radiogram', o photographie met x- stralen verkregen; ook:
draadloos overgebracht telegram.
radiographiq', v. photographie door middel van x- stralen
radioia'riën, o. niv. straaldiertjes.
[(Rdntgenstralen).
radiologie', v. leer der rad10- activite It.
radiometer, m. graadboog (om de poolshoogte te meten) ;
Instrument om de lichtsterkte te meten.
radiop'ticon, o. toverlantaarn, die ondoorschijnende
platen (b.v. prentbriefkaarten) op het doek projecteert.
radioscopie', V. bezichtiging met x- stralen.
radio- telefonie', v. draadloze telefonie.
radio- telegrafie', V. draadloze telegrafie.
radiotelegram', o. draadloos overgebracht telegram.
radio- televisie, televisie (z.a.) door middel v. d. radio.
radiotherapie', v. geneeswijze door de werking van x,

(of Röntgen)stralen.
ra'dium, o. nieuw element door Curie ontdekt, dat radioactieve stralen uitzendt en door voorwerpen heen
licht geeft. Het wordt in zeer geringe hoeveelheid in
p i k b 1 e n d e gevonden; --emana'tie, v. gas door hei
radium uitgestraald, dat zelf radio- actief Is;
~stralen, m. mv. de r a d i o-a c t 1 e v e stralen door het
r a d 1 u m uitgezonden.
ra'd i us, (Lat.) m. straal, halve middellijn v. e. cirkel.
radix, (Lat.) m. wortel, wortelgetal: stam- of wortelwoord.
rad'ja(h), (Skr.) m. inlands vorst bij de Hindoe's enz.
radoppiamen'to, (It.) o. f verdubbeling.
radota'ge, (Fr.) v. gebazel, geraaskal.
[len.
radote'ren, zonder samenhang spreken, bazelen, raaskal radouce'ren, redoucisse'ren, verzachten; stillen, doen bedaren, bevredigen, sussen.
Radsjpoe'ten, Rajpuths, m. mv. Inwoners van Rajputana in

Eng. Indië, veel voor soldaat gebruikt.

rafac'tiemeester, m. beëdigd makelaar bij de tabakshandel.
rafa'le, (Fr.) V. i rukwind; 2 W kortstondig, doch hevig arraffac'tiee, v. zie refactie. [tillerievuur.
raf'fia, v. zie raphia.
raffina'de, v. gezuiverde, geraffineerde suiker.
raffina'ge, V. zuivering, loutering.

raffinement', (Fr.) o. te grote verfijning, overbeschaving;

(te grote) verfijndheid, uitgezochte sluwheid, spitsvon-

raffineren
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raisonnement

digheld of doortraptheid In het bedenken van middelen.
raffine'ren, verfijnen, zuiveren, louteren; op iets , iets
zoeken uit te pluizen, listig iets bedenken.
raffinerie', (Fr.) v. zuivering; suikerziederij of raffinaderij; (Ook:) zoveel als raffinement.
Raffle'sia, v. & reusachtige op Sumatra gevonden bloem
zonder steel, zo genoemd naar Sir Stamford Raffles.
rafratchissement', (Fr.) o. verfrissing, verversing.
rafratch(iss)e'ren, verfrissen, verversen; afkoelen; zich
-,

een verversing nemen.

rafratchisseur', (Fr.) m. pomp-, spuittoestel om het reuk
waarmee men zich verfrissen wil nevelig fijn te-water,
raf'ter, •rn. Noorse deel, plank.
[doen verstuiven.
ra'ge, (Fr.) v. woede, razernij; verzotheid op iets.
raglan, (raeg'len) (Eng.) m. wijde herenoverjas.
ragout', (Fr.) m. kleingesneden vlees, vis enz. met gekrulde saus; sterk gekruide en gesausde spijs; jig.
mengelmoes.
ragtime, (raek'taim„ k: zacht) (Eng.) v. tijdmaat met ge
noten; danswijs met gesyncopeerde noten.-syncoperd
raid, (reeid) (Eng.) m. tocht, strooptocht, snel uitgevoerde
onderneming in vijandelijk land of tegen 's vijands rug
of flanken. [Invalstocht.
raider, (reei'de) (Eng.) m. stroper, deelnemer aan een
Raif'felsenbank, v. onderlinge boerenleenbank, bank, dia
op gunstige voorwaarden gelden verschaft aan deel nemers.
rail, (reeil) (Eng.) v. spoorstaaf;auto, motorrijtuig
met gummibanden op rails; ,^, plane, (Eng.) spoorwagen, in stroomlijn gebouwd, hangende aan één boven
voortbewogen door luchtschroeven, voor en achter.-rail,
railing, (reei'ling) (Eng.) v. hekwerk, leuning inz. van
schepen.
railleren, schertsen, kortswijlen; iemand voor het lapje
houden, beet nemen.
raillerie', (Fr.) v. scherts, kortswijl, boert.
[weg.
railroad, (reeil'root) railway, (reeil-wee) (Eng.) v. spoorrailway-spine, (reeil'weeiKspain) (Eng.) .,spoortreinrugge•graat" : storing, of letsel in ruggegraat en hersenen,
tengevolge van spoorwegongeluk.
raleiné', (Fr.) v. c o n f i t u r e n in druivenmoes.
raison', (Fr.) v. rede, verstand; oorzaak, grond, recht, gelijk; verhouding; handelsnaam, f i r m a; — d'otre,
reden van bestaan; ~ d'état, reden van staatsbelang.
raisonna'bel, redelijk, verstandig; billijk.
raisonnement', (Fr.) o. redenering; verstandige beoordeling; (Ook:) tegenspraak.
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redeneren; (ook:) tegenwerpingen maken,
tegenstribbelen, praatjes maken.
raisonneur', (Fr.) m. redeneerder; tegenspreker.
Rai'zen, m. mv. Serviërs V. d. Griekse godsdienst.
Ra'ja, in. schatplichtige christen- onderdaan bij de Turken.
ra'ja, m. zie radja(h).
Raja-Yogi, oefeningen der Yogi.
ra'jap, (Mal.) V. witte mier.
raket', 1 V. vuurpijl met knallading; 2 o. ovaalvormig strak
gespannen slagnet met handvat bij het balslaan.
raket'auto, V. vuurpijlauto, door ontploffing van vuur pijlen voortgedreven auto; — raceboot, vuurpijlraceboot; ~vliegtuig, vuurpijlvliegtuig.
raketten, een balspel, zie raket.
ra'ky, V. brandewijn uit rozijnen of pruimen, vijgen, da
X gas af, minimum gas (toevoer). [dels.-ralenti,
rallentando, (It.) f vertragend, langzamer.
raillé', (Fr.) m. voormalig Fr. monarchist, die zich met de
republiek verzoend heeft.
rallië'ren, weder verenigen, herzamelen.
rally-paper, (rael'lipeeipe) (Eng.) zie paperhunt.
ram, (Amer.) X stuwinlaatdruk (wordt uitgedrukt in mm
water), Amerik. term voor de inlaatoverdruk tengevolge v. d. in de vliegrichting openstaande zuigbuis.
Ra'ma, incarnatie van Vishnoe, z. U. w.
ramadan', m. vastenmaand bij de Mohammedanen.
Ramaya'na, nationaal epos v. d. Indiërs, de geschiedenis V.
Rama behelzend.
ramasse'ren, verzamelen, opstapelen.
ram'boetan, (Mal.) m. Ind. vrucht met een grote pit en
een dikke behaarde schil.
rameh', ramie', v. Oosterse netelplant, Indisch vlas,
welks vezels dienen ter bereiding van geweven stoffen.
ra'mé ra'mé, (Mal.) feestgewoel, drukte.
ramifica'tie, v. vertakking.
ramifice'reen, vertakken.
ram'paspartij, V. N.I. roofpartij.
ram'passen, (Ind.) wegroven, gappen.
ram'pe, (Fr.) v. stuk van een wenteltrap tussen twee rustplaatsen; leuning; voetlicht vóór het toneel.
ram'pokken, (Ind.) gezamenlijk met lansen (de tijger)
aanvallen; ook: des nachts in benden verenigd roven
of plunderen.
ream- poneren, beschadigen, bederven.
ramschen, (Jiddisch) partijen goederen, die en bloc voor
een prikje v. eigenaar veranderen. Ook als w.w. gebruikt.
raisonne're n,
,
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ra'na in fa'bula, (Lat.) de kikvors in de fabel, die zich
tot os wilde opblazen, doch barstte. [goed.
ranch, (Eng.) rancho, v. boerderij, veehoeve, klein landrancher, (raan'tsje) (Eng.) m. vee- en paardenfokker in
Amerika.
ranche'ro, m. landbouwer van Spaans-Indiaanse afkomst
in Mexico.
rancune, (Fr.) v. wrok, haat.
rancuneus', wrokzuchtig, haatdragend.
Rand'giosse, (D.) v. kanttekening, aanmerking op de rand.
rand'joe, (Mal.) v. scherpe piket met punt naar boven

in de grond gestoken, soort voetangel.
rangeerder, m. spoorwegbeambte belast met het op een
ander spoor brengen van treinen.
ranger, (reein'dzje) (Amer.) m. boswachter; opzichter in
de National Parks; speurhond.
range'ren, schikken, ordenen, in orde stellen; zich ...,, zijnongeregeld jongeluisleven vaarwel zeggen.
rangkok, (Java) neushoornvogel.
ran ime'ren, weder bezielen, opwekken, opvrolijken.
rantsoen', o. losgeld; dagelijkse hoeveelheid voedsel (op
schepen, voor militairen en paarden).
rantsoene'ren, vrijkopen, lossen; op r a n t s o e n stellen.
ra'n u ia, V. kikvorsgezwel onder de tong.
rani des va'ches, (Fr.) m. zie Kuhreihen, (D.) Zwitsers
alpenherderslied. [danst wordt.
raout, (raut) (Fr.) m. avondpartij ten hove, waar niet ge rapaciteit', V. roofgierigheid, roofzucht.
rapaii'Ie, (Fr.) rapalJe, o. gemeen volk.
rapé', (Fr.) rappé', v. geraspte snuiftabak.
rape'ren, op een rasp tot snuif verwerken (v. tabak).
ra'phia, v. soort vederpalm v. Madagasker, bladen en bast
worden gebruikt als bind- en vlechtmiddel.
rapiditeit', V. snelheid, vlugheid.
rapier', o. lange degen (stootwapen).
[sein.
rappel', (Fr.) o. terugroeping; herinnering; terugroepingsrappele'ren, terugroepen; zich, zich herinneren.
Rappen, (D.) m. Zwitserse kopermunt, centime.
rappings, (Eng.) geheimzinnige kloptonen.
rap'po, m. zeer sterk man (naar persoon van die naam).
rapport', o. bericht, uitgebracht (mondeling of schriftelijk) verslag; betrekking, wederzijds verband; overeenkomst.
rapporte'ren, terugbrengen, terugbezorgen; verslag uit
bericht geven; aan -, overbrengen, verklikken;-breng,
betrekking hebben op.
,
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gier, verklikker, oorblazer; (ook :) hoekmeter (een werk
nader (tot elkaar) brengen. [tuig).-rapoche'n,
raps = rappings.
rapsodie', v. zie rhapsodic.
rap'tus, (Lat.) in. roof, schaking; aanval van waanzin.

rara a'vis (in ter'ris), (Lat.) een zeldzame vogel (op
aarde) : „een witte raaf." [dwijnen van weefsel.
rarefac'tie, v. verdunning van lucht door warmte; ver ra'ri nanies in gur'gite vas'to, (Lat.) drijvende de een
hier, de ander daar op de wijde oceaan.
rariteit', v. zeldzaamheid, vreemd of aardig ding.
ras, in. vorst; stadhouder in Abessinië.
rassant', (Fr.) V bestrijkend, dicht langs de grond strijkend (van kanon- of geweervuur).
rase'ren, scheren; slopen, met de grond gelijk maken;
(ook:) strijken langs, scheren.
raskol'nik, (Russ). m. ketter, scheurmaker (in Rusland).
raspato'rium, o. chirurgisch krabwerktuig.
raspberry, (raaz'beri) (Eng.) v. framboos.
raseurant', (Fr.) geruststellend.
rassure'ren, geruststellen.
rasta'(quouè're), (Fr.) m. vreemdeling (meest Zuid -Amerikaan) op grote voet levend inz. te Parijs.
tbalken.
rastraal', o. koperen trekpen voor het trekken van noten ra'ta, v. evenredige bijdrage of aandeel van elk in 't bij
-zonder.
ratafia, v. likeur uit brandewijn, gegist suikersap en
vruchtensap.
ratatouil'ie, (Fr.) v. ratjetoe, dooreengestampt middageten
van soldaten.
rated attitude, (Eng.) kritische hoogte, Amerik. vakterm
voor de hoogtegrens, waarboven de goede werking v.
d. motoren, die V. e. aanjager zijn voorzien, gedurende
lange tijd met geheel geopende gasklep is gewaarborgd.
rated boost, (Eng.) toegelaten inlaatdruk.
rated power, (Eng.) internationaal vermogen; vermogen,
waarbij de goede werking v. d. motor verzekerd is,
indien dit gedurende lange tijd wordt geleverd.
rdteiier', (Fr.) m.. 1 geweerrek; 2 volledig kunstgebit.
ratifica'tie, v. ambtelijke goedkeuring, bekrachtiging; oor
-kondeva
bekrachtiging.
ratifice'ren, bekrachtigen, ambtelijk goedkeuren.
ratiné', (Fr.) o. ratijn, wollen stof met gekrulde bolletjes.
ra'tio, (Lat.) v. rede; oorzaak, grond.
ratiocina'tie, v. verstandig nadenken, redenering; ver
bewijsvoering, gevolgtrekking, sluitrede.-standbelui,
ratio ju'ris, (Lat.) v. algemene rechtsbeginselen.
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ratio Ie'gis, (Lat.) V. grondgedachte (grondslag, strekking) der wet.
ration', o. zie rantsoen (2de betekenis).
rationaal', rationeel', redelijk, begrijpelijk; verstandig;
meetbaar (van getallen), ten volle of met juistheid uit rekenbaar.
ratïonalis'me, o. redegeloof, godsdienst van de rede; toepassing van de rede (ratio) op alles, wat den mens in
de ervaring gegeven is, om het daarnaar te beoordelen
en te toetsen; de wijsgerige richting, die de rede, het
gezond verstand, het denken als de enige bron v. kennis
beschouwt, die waarheid geven kan. Tegenst. empirisme.
rationalist', m. redegelovige, hij die de leer en grondstel
zijn geloven en doen alleen uit de rede af--lingeva
leidt. [held (van getallen), berekenbaarheid.
rationaliteit', v. redelijkheid; verstandelijkheid; meetbaar rationeel', zie rationaal.
rat'Jetoe, V. zie ratatouille.
ra'toe kidoel', (Mal.) koningin der Zuidelijke Zee.
rattenen'do, rattenu'to, (It.) f langzamer wordend.
ra'tus, (Lat.) goedgekeurd, besloten, bepaald.
ratu're, (Fr.) v. doorhaling ; afkrabsel.
Raum'fahrzeug, (D.) m. ruimtevaartuig, zie: spaceship
en astronautiek.
Rau'penschlepper, (D.) m. = caterpillar.
rauw-actie, v. n rauwelijks tegen den lasthebber gerichte
vordering.

Ravag, v. naam v. d. Oostenrijkse radio- omroepveren.
ravage, (Fr.) V. verwoesting; toebrenging van schade en
[bederf.
ravage'ren, verwoesten, vernielen.
ravelijn', o. U halvemaanschans, driehoekige voorschans,
enz.
gekruide
Fr.
saus.
ravigo'te, (Fr.) V. met sjalotten
ravijn', o. holle \veg, bergkloof.
ravio'les, (Fr.) ravio'li, (It.) V. mv. ronde, vierkante of driehoekige plakjes meelspijs bij met een of andere f a r e e
[stelen.
gekookte macaroni.
ravissant', (Fr.) verrukkelijk, bekoorlijk, allerliefst; om te
ravitai l le'rren, weder met levensmiddelen voorzien.
ra'wa, (Mal.) V. moeras.
ra'yah, m. zie raja.
raye'ren, doorschrappen, schrappen, als lid v. e. societeit
of vereniging; doorhalen, bv. een post op een rekening.
rayon', (Fr.) rn. en o. 1 straal; < vestingsbereik, d.i. zo
ver men v. d. vestingwerken met het geschut reiken kan;
afdeling in warenhuis of groot magazijn; 2 kunstzijde.
rayonnant', (Fr.) stralend, schitterend. [Frankrijk.
razeteur', (Fr.) m. lintenrover b. h. stierenfeest in Zuid-

razzia 684 reallif e-film
raz'zia, V. strooptocht V. d. Fr. troepen in N.-Afrika; onverwachte, algemene aanval; volledige opruiming; drijf
inhechtenisneming op grote schaal door de-jachtof
politie.
muntstuk
in Spanje, Mexico enz.; real' de plate,
m.
ereaal',
(Sp.) zilveren reaal, in Spanje omtrent 241 ct., in Mexico
321 ct.; real' de vellón', koperen reaal, ongeveer 121 et.
zreaal', zakelijk, werkelijk, wezenlijk; gangbaar; ~ geld,
o. gemunt geld; rea'le definitie, v. zakelijke bepaling;
rea'le waarde, v. werkelijke waarde, waarde van de effecten volgens de koers.
reac'tie, v. door een actie uitgeoefende of te voorschijn
geroepen terugwerking of inwerking; het terugdrijven
v. e. politieke beweging of richting, inz. het opzettelijk
belemmeren v. d. vooruitgang 1. h. staatsleven en het
tenietdoen v. h. reeds verworven betere, om in plaats
daarvan het vroegere of verouderde weer in te voeren.
reactionnair', 1 m. tegenstrever, vriend v. d. oude, tegen woordig reeds omvergeworpen toestand; 2 aj. de r ea c t i e toegedaan, aartsconservatief.
reactive'ren, weder werkend maken, weder doen opleven.
reading-room, (rie'din oem) (Eng.) V. leeszaal.
ready, (red'dl) (Eng.) gereed, klaar; soort vloerveegmachine, bestaande uit een doos met steel, waarin stoffer
en blik tot één geheel verenigd zijn, rolbezem.
reageer'buisje, o. cylindrisch glazen buisje van onderen
gesloten, gebruikt bij scheikundige proeven.
reagen'tia, o. mv. (van re'agens) terug- of tegenwerkende
dingen of middelen.
reage'ren, tegenwerken, een zekere terug- of inwerking
uitoefenen of te voorschijn roepen; op iets ingaan.
realgar', o. rood zwavel- arsenic, als rode verfstof gebezigd, dient ook tot het verkrijgen van wit vuur.
rea'lia, o. mv. instellingen, wetten enz. van een land.
realisatie, v. verwezenlijking; omzetting In geld.
realise'ren, verwezenlijken, bewerkstelligen, tot stand
brengen; te gelde maken, inz. papier, effecten enz.
realis'me, o. werkelijkheidsleer; zin voor het werkelijke; kunstrichting, die zich streng aan de werkelijkheid
houdt en die zoveel mogelijk tracht te benaderen zonder
terughouding.
realis'tisch, de werkelijkheid schilderend of getrouw weergevend zonder terug te deinzen voor wat plat, ruw of
aanstotelijk is.
[een ding; waarheid.
realiteit', v. werkelijkheid, wezenlijkheid, ware wezen van
rea'liter, werkelijk, op zichzelf.
reallife-film, (riejellalj'-(ilm) (Eng.) film waarbij het
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principe der s t e r e o s c o p i e wordt toegepast; zie

grandeurfilm en wide-film.
Real'politik, (D.) v. politiek, die vO' r alles voordelen
tracht te bereiken zonder zich veel met Idealen op te

houden.
V. school, inz. voor nieuwe talen, wiskunde, natuur- en scheikunde enz., onze H.B.S.
rear-ad mi ral, (rear aed'mirel) (Eng.) m. Sc hou t -bij -nacht
reassuran'tie, v, herverzekering.
[(in Engela ad).
reassureren, herverzekeren.

Real'schule, (D.)

rehab', (Mal. en Jay.) v. tweesnarig strijkinstrument uit

de g a m e 1 a n, bespeeld door den dirigent.
reb'be, (Hebr.) m. 1 Joods onderwijzer, huisleraar; 2
aanspreker van den opperrabijn.
reb'bes, (Joods) v. winst.
rebel', m. oproermaker, oproerling, muiter; weerspannige.
rebellie', v. oproer, muiterij, opstand.
reboeng', (Mal.) V. jonge bamboespruiten aan schijven gesneden en ingelegd; bijgerecht voor de rijsttafel.
re'bus sic stan'tibus, (Lat.) bij deze stand van zaken.
re'bus, m. beeldraadsel, figuurraadsel.
rebut', o. weigerend antwoord; uitvaagsel; wrak goed,
uitschot ; —en, mv. onbestelbare brieven en stukken.
rebutant', af -, terugstotend, afschrikkend.
rebute'ren, af -, terugstoten, nors afwijzen, voor het hoofd
stoten; afschrikken.

recaden'tie, V. terugvalling bv. v. e. recht aan zijn vorigen bezitter.
[t r a m i n e.
recalcitrant', weerspannend, tegenstrevend , in de c o nrecapitula'tie, v. korte herhaling v. d. hoofdinhoud.
recapitule'ren, zakelijk herhalen, de inhoud kort samen
-vaten.
recede'ren, terugwijken, terugtreden; weer afstaan.
receiver, (resíe've) (Eng.) m. ontvanger; g seinontvanger; $ bewindvoerder of beheerder namens schuldeisers of aandeelhouders.
recei'vercertit'ica'ten, o. mv. $ schuldbrieven uitgegeven
door den beheerder v. e. maatschappij om met de opbrengst daarvan de hoogst nodige uitgaven te kunnen

bestrijden.
recensent', m. beoordelaar (van boeken, muziek, toneel).
recenseren, onderzoeken, doorlopen; beoordelen (een
boek), beoordelend aankondigen.
recensie, v. beoordeling, Inz. boekbeoordeling.
recent', van jonge datum, uit de laatste tijd, pas gebeurd, onlangs plaats gehad hebbend.
recepis', o. bewijs van ontvangst, ontvangbewijs.

recept 686 recipient
recept', o. door den dokter afgegeven artsenijvoorschrift
(het re'cipe); voorschrift (met opgave der te gebruiken
hoeveelheden) voor de bereiding van bijzondere spijzen
recepta'culum, (Lat.) m. vergaarbak, vat. [of dranken.
recepte'ren, artsenijen voorschrijven, geneesmiddelen gereedmaken volgens recept.
receptibiliteit', V. ontvankelijkheid.
recep'tie, v. opneming (als lid) ; ontvangst, tijd en plaats
van ontvangst van gelukwensenden, b.v. bij onder recepti viteit', V. ontvankelijkheid. [trouwden.
recep'tor, m. seinontvanger aan een telegraaftoestel;
ontvanger.
receptuur', V. ontvang, ontvangst; kunst van het artsenij voorschrijven, ook van ze klaar te maken.
reces', o. schriftelijk verdrag, einduitslag van onderhandelingen; achterstand, nog verschuldigde som; verzuimde betaling; het uiteengaan (op - gaan) van de wetgevende vergadering voor zekere tijd.
reces'sie, V. ontruiming.
recet'te, (Fr.) V. ontvangst, Inkomst van gelden (aan
schouwburgloketten enz.) ; ontvangersambt.
réchauffé', (Fr.) opgewarmd.
recher'che, V. 1 onderzoek, opsporing; aanzoek; zorgvuldigheid; gezochtheid (bv. I. d. uitvoering v. e. schil
afdeling der politie die zich bezighoudt met de-derij);
opsporings- of speurdienst; 2 in Ned. -Indië: d o u a n e.
rechercheren, onderzoeken, uitvorsen.
rechercheur', (Fr.) m. 1 politiebeambte belast met het opsporen van misdadigers en het onderzoek naar mis
speurder der politie; 2 in Indié : beambte bij de-drijven,
douane.
recidive, v. het weder terugkomen v. e. ziekte; het weder
bedrijven v. e. kwaad, herhaling.
recid ive'ren, weer terugkomen (v. e. ziekte); dezelfde
overtreding, misdaad of fout weer begaan, herhalen.
recidivist', m. wie na zijn bestraffing In hetzelfde misdrijf
vervalt, herhalingsovertreder; ook S: wie voor de tweede maal een examen doet.
recief', recif', o. ontvangceel, ontvangbewijs, schriftelijke
verklaring van den schipper omtrent de door hem geladen goederen.
re'cipe, (Lat.) (op recepten afgek. ') neem; (ook:) het
artsenijvoorschrift of het recept zelf.
reoipien'dus, (Lat.) m. opnemeling, aan te nemen persoon,
eandIdaat.
recipiënt', m. opnemer, ontvanger; (in de scheikunde:)
een vat (ontvanger) ter opneming v. h. door distillatie
,
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voortgebrachte vocht; (ook:) glazen klok v. U. luchtpomp.
recipië'ren, opnemen (in een gezelschap) ; ontvangen (bezoekers).

reciproceren, reciproque'ren, beantwoorden met een wederdienst of tegenuitnodiging, met gelijke munt betareciprociteit', v. wederzijdsheid, wederkerigheid [len.
reciproque, (Fr.) wederzijds, onderling; terugwerkend.
recital, (riesaitï) (Eng.) m. voordracht, concert van een
pianist, violist, waarbij hij alleen optreedt.
recitando, (It.) f opzeggend, half zingend, half sprekend,
in zangtoon sprekend.
recita'tie, v. voordracht van een gedicht of prozastuk.
recitatief', recitati'vo, (It.) r o. verhalende zangspraak,
op de zangtoon gesproken verhalend gedeelte in opera
or oratorium.
recite'ren, opzeggen, voordragen in redenaarstoon.
reclamant', m. terugeiser; ra eiser, klager; opwerper en
indiener van bezwaren.
reciama'tie, v. terugvordering; indiening van bezwaren;
beklag, bezwaar wegens rechtsschending.
recla'me, V. in 't oog lopende, aanbevelende aankondiging, openlijke aanprijzing enz.; zie ook reclamatie.
reclameren, terugeisen, vergoeding vorderen; aanspraak
op iets maken; tegen iets opkomen, zijn bezwaren indienen , klagen.
reclasse'ring, v. 1 liet opnieuw indelen in zekere klassen;
2 maatschappelijk herstel; het weder geschikt maken van
ontslagen gevangenen voor de maatschappelijke samenleving en hun een passende betrekking bezorgen.
rectina'tie, v. terug- of ombuiging.
rect ude'ren, weer openen, ontsluiten; (ook:) insluiten.
reclu'sie, v. opsluiting, gevangenzetting.
recogni'tie, v. gerechtelijke erkenning v. e. persoon,
een zaak, een geschrift voor datgene, waarvoor men die
uitgeeft.
recogni'tiegelden, o. mv. gelden, die de erfpachter of gebruiker aan den grondeigenaar betaalt en waarmede bij
diens eigendomsrecht erkent.
recognosce'ren, voor echt erkennen; X verkennen, op
kondschap of verkenning uitgaan, (in de oorlog) ; onderzoeken, monsteren.
recognosce'ring, V. y verkenning (van den vijand).
recole'ren, tegen elkaar vergelijken (bv. twee geschrifteil) ; ( Ook:) opnieuw filtreren of doorzijgen.
Reeollec'ten (Fr. Recollets'), m. mv. Franciskaner monniken, die zich houden aan de strengste regelen.
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recollec'tie, v. verzameling van de gedachten, bezinning.
recommanda'bel, aanbevelenswaardig.
recommanda'tie, v. aanbeveling, voorspraak.
reoommande'ren, aanbevelen, aanprijzen.

recompense'ren, belonen; vergoeden.

reconciliatie, v. verzoening.
reconcilië'ren, verzoenen.
reconforte'ren, opsterken, weer op krachten brengen.
reconnaissance, (Fr.) v. herkenning; erkentelijkheid;
reconnaissant', erkentelijk, dankbaar.
[verkenning.
reconstructie, v. vernieuwde samenstelling; wederopbouw; het reconstrueren.
reoonstrue'ren, weder opbouwen; herstellen; uit afzonderlijke stukken of overblijfsels het oorspronkelijke
opsporen en weder samenstellen.
reconvalescent'(e), m. en v. herstellende.
reconvalescen'tie, v. herstel v. e. ziekte.
reconvenië'ren, n een eis beantwoorden met een tegeneis
recon ven i ënt', m. r& wedereiser.
reconven'tie, v. wedereis (in rechten), vordering die een
gedaagde instelt tegen den eiser bij denzelfden rechter.
waarvoor hij zelf gedagvaard is; eis in .,.., wedereis.
recon ventioneel', van een (de) r e c o n v e n t 1 e.
record', o. officieel afschrift, archiefstuk; het hoogste wat
(inz. bij sport) bereikt is; ook: grammophoonpiaat; het
slaan, het tot dusver bekende overtreffen.
recours', (Fr.) o. teruggang, toevlucht; buitengewoon beroep op of indiening v. bezwaren bij een hoger gerechtshof ; recht v. schadeverhaal.
recours'wissel, m. $ tegenwissel.
recouvre'ren, terugkrijgen, herkrijgen, verhalen.
recreatie, V. ontspanning, uitspanning; vrij uur.

recreditief', m. terugroepingsbrief (aan een gezant).
recreë'ren, zich ontspannen, zich verlustigen.
recrimina'tie, v. tegenbeschuldiging; tegeneis.
recrimine'ren, tegenbeschuldigingen maken; terugschelden
of honen, met smaadwoorden enz. beantwoorden.
recrudescen'tie, v. weder opengaan v. e. wond, verergering v. e. ziekte, wederinstorting.
recrute'ren, troepen werven, lichten; (personen) aanwerven voor zekere betrekkingen.
recrute'ring, v. aanwerving v. soldaten (ambtenaren enz.),
recru ut', m. onafgericht soldaat, nieuweling. [lichting.
rectaal', de endeldarm betreffende, door of in de endel-

darm ingebracht. [persoon.

recta- endossement', o. $ endossement aan een bepaald
reo'ta- papier', o. $ onoverdraagbaar geldswaardig papier.

rectangulair
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rectangulair', rechthoekig.
rec'ta vi'a, (Lat.) langs de rechte weg, rechtstreeks.
recta-wissel, m. $ wissel, die alleen aan den persoon,
niet ook aan de order v. d. eersten houder luidt (alzo
niet geëndosseerd kan worden), onoverdraagbare wis rec'te, (Lat.) recht, juist, goed.
[sel.
rec'ti e, v. regering (in de spraakkunst) .
rectificatie, v. 1 herstelling, verbetering; verbeterde opgave; 2 herhaalde distillatie.
rectificeren, verbeteren; door gedurig overhalen nog
meer zuiveren en versterken.
recto fo'lio, (Lat.) op de eerste (voorste) zijde v. e. blad.
rec'tor, m. bestuurder, hoofdleraar aan een gymnasium;
priester i. e. geestelijke inrichting, I. e. gesticht;
magni'ficus, eerste bestuurder, voorzitter v. e. academische senaat. [held, V. rectorschap.
rectoraal', den r e c t o r betreffende; rectora'le waardigrectoraat', o. ambt, waardigheid v. e. r e c t o r.
rec'tum, o. endeldarm.
recu', (Fr.) 1 aj. algemeen gebruikelijk; In zwang, geoorloofd; 2 o. schriftelijk ontvangbewijs.
recuei I', (Fr.) o. verzameling.
Recueil des traités, o. bevat de publicaties V. h. secretariaat v. d. Volkenbond. [zich zelven keren.
recueeille'ren, verzamelen; zich --.., zich bekorten; in
recul', (Fr.) o. terugsprong, terugstoot (lnz. van geschut).
recule'ren, terugspringen; teruggaan, wijken.
reculer' pour mieux sauter', (Fr.) achteruitgaan om des
te beter te kunnen springen (beter te slagen).
recupera'tie, V. wederverkrijging.
recur'rens, o. terugkerend verschijnsel.
recurrent', m. hulpzoeker; gebruikmaker van het recours.
recurre'ren, hulp zoeken bij, zijn toevlucht nemen tot.
reousa'tie, V. verwerping, wraking; weigering.
recusa'tio Ju'dicis, (Lat.) wraking V. e. rechter.
recuse'ren, afslaan, verwerpen, waken; weigeren; onbe[en dagblad.
voegd verklaren.
redacteur', m. opsteller v. d. Inhoud, inz. v. tijdschrift
redac'tie, V. gereeclmaking voor de druk, het opstellen
inz. v. tijdschriften, dagbladen; (Ook:) de daarmede
belaste personen; wijze waarop een bericht, gedachte
of denkbeeld enz. onder woorden Is gebracht.
redactioneel', v. d. redactie, tot de redactie behorende, daarvan uitgaande.
redactrice, v. vrouwelijke r e d a c t e u r.
red'de Cae'sari quae aunt Cae'saris, (Lat.) B geef den
keizer, wat des keizers Is.
44
22e dl r.
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reddi'tie, v. teruggave; X overgave (bv. v. e. vesting).
redemp'tie, V. verlossing.
redemp'tor, m. verlosser.
Redemptorist', m. zie Liguorianen.
redeva'bel, schuldig, verschuldigd 2
redena'tie, V. F redenering.
redh ibi'tie, V. terugneming v. e. gekochte zaak, koopvernietiging of ontslag.
redhibitoir', ter tenietdoening; ~e ae'tie n vordering tot
tenietdoening (van een koop).
redif', m. Turkse landweer(soldaat).
redige'ren, voor de druk bezorgen; het opstellen van
een bericht, bevel, denkbeeld enz.
redime'ren, loskopen, weder inlossen, vrij maken.
redingote, (Fr.) v. geklede jas.
redi'te, (Fr.) redi'tie, V. herzegging, herhaling.
redivi'vus, (Lat.) herleefd, weer uit de dood verrezen
redouble ren, verdubbelen; versterken. [of opgestaan.
redouta'bel, vreselijk, geducht.
redou'te, (Fr.) v. 1 X kleine veldschans; 2 gemaskerd bal,
.

,

redoute ren, vrezen, duchten.
redo'wa, V. f zekere Boheemse wals in 8 / 4 maat.
redres', o. herstel, herstelling, vergoeding.
redressement', o. het zetten van gebroken ledematen.
redresse ren, herstellen, goedmaken.
redresse'ring, v. herstel.
Red Star, (red staa), (Eng.) V. 1 Belgische stoomvaartlijn tussen Antwerpen en Philadelphia; 2 „rode ster"

aardappel(len).
red uceer'mach ine, V. herhalingstoestel.
[perken.
reduce ren, 1 terugvoeren, herleiden; 2 verminderen, be
reduc'tie, reduce'ring, V. terugvoering, herstel tot vorige
vorm; het inbrengen v. e. (ingewands)breuk; vermindering, terugbrenging, verlaging; overbrenging van
maten, gewichten en munten v. e. land i. e. ander;
herleiding (i. d. rekenkunst) ; f liet voor kleine bezet ting omwerken v. e. voor grote bezetting geschreven
muzikaal werk.
reduc'tiegetallen, o. mv. vaste omrekeningskoersen voor
effecten, genoteerd in buitenlandse munt. [rijmde.
reduc'tio ad absur'dum, (Lat.) v. herleiding tot het ongeréduit', (Fr.) o. X toevluchts-sehans; vluchtschans, laatste
,

toevluchtsoord, schuilhoek.
redundantie, V. zinledige woordenvloed, overtollige woor-

denrijkheid.
redunde'rren, vol zijn van overtollige woorden.
[heling.
roduplica'tie, v. verdubbeling; letter- of syllabenverduti-

red-wood
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red-wood, (red' -woed) (Eng.) Californische roodachtig

gekleurde houtsoort, veel gebruikt voor waterwerken.
reëel', werkelijk, feitelijk, zakelijk; wezenlijk; geloof waardig, zeker (zie ook reaal).
reel, (riet) (Eng.) Schotse springdans.
reém'tie, V. terugkoop.
reéngagement', o. nieuwe (dienst)verbintenis.
reëngage'ren, opnieuw in dienst nemen; opnieuw aan zijn
troep verbinden (van toneelspelers).
re et cor'pore, (Lat.) aan have en lichaam (straffen), met

goed en bloed.
reëxpedite'ren, $ weder of verder verzenden.
reëxporte'ren, $ weer uitvoeren.
refac'tie, rafac'tie, v. $ korting voor beschadigde waren.
refec'tie, V. herstelling, verkwikking.
refecto'ri u m, o. eetzaal in kloosters, inrichtingen enz.
referaat', o. berichtgeversambt; verslag, bericht.
référé', (Fr.) o. n kort geding.
referee, (rej'ferie) (Eng.) m. scheidsrechter (bij wedstrijden enz.).

referein', o. zie refrein.

referendaris, m. ambtenaar, die omtrent de inhoud v. d.
acten bij een college van justitie rapporteert, verslag
doet: (ook:) hoofdambtenaar bij een ministerie één rang
lager dan een administrateur; hoofdambtenaar
m
ter gemeentesecretarie.
referendum, o. volksstemming.
referent', m. verslaggever; inleider v. e. onderwerp i. e.
vergadering of op een congres; berichtgever, verslag
uitbrengende aankondiger v. nieuw verschenen boeken
of werken.
referen'tie, v. getuigenis, inlichting, aanbeveling.
refere'ren, berichten, verslag doen; voordragen; zich .^
aan, zich beroepen op, terugkomen op; verwijzen naar.
refer'te, v. verwijzing (naar), beroep (op iets).
refla'tie, V. het verschijnsel v. e. dalende koopkracht v. h.
geld na een d e f l a t i e.
reflectant', m. Iemand die een voorstel, een zaak in overweging heeft genomen, zich als gegadigde heeft gemeld
inz. ingevolge v. e. advertentie.

reflecte'ren, 1 terugstralen of - kaatsen; weerspiegelen;
i bespiegelend nadenken over, overwegen; op een advertentie -, op een advertentie schrijven.
reflectie, V. zie reflexie.

reflec'tor, m. weerkaatser, spiegelinstrument, om nachtseinen duidelijk in zekere richting terug te kaatsen;

spiegeltelescoop, straalkaatser, lichtwerper.

reflex
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reflex', V. onwillekeurige overbrenging van zekere prikkels van de ene zenuw op de andere; terugkaatsing.
reflex'beweging, v. onwillekeurige, op peripherische prikkel volgende beweging.

reflex'ie, v. terugstraling, weerschijn; overdenking, be-

spiegeling.
reflexief', terugwerkend; terugkerend (v. werkwoorden).
reflore'ren, refloresce'ren, weder opbloeien.
reflue'ren, terugvloeien, terugtreden; terugwerken.
reform', refor'me, V. omvorming, verbetering;
afkeuring
voor de dienst, afdanking (v. militaire paarden).
Reform Act, Reform Bill, (Eng.) kieswet.
reforma'tie, V. hervorming, inz. de kerkhervorming.
reforma'tor, m. kerkhervormer.
reforme'ren, een andere vorm geven; hervormen.
reformis'ten, m. mv. (in Engeland:) voorstanders v. d.
hervorming v. h. parlement (reformers).
reformis'tisch, wat op de hervorming betrekking heeft bv.
---e petitiën.
reform'- kleding, v. dames-kleding (zonder corset) meer
naar de natuurlijke eisen v. d. lichaamsbouw, F hobbezak.
reformpaard, o. voor de dienst afgekeurd legerpaard.
refrac'ta dosis, (Lat.) v. kleine gift (van geneesmiddelen).
refractair', 1 m. weerspannige, inz. tegen de krijgsdienst;
2 aJ. r aan de geneesmiddelen weerstand biedend.
refrac'tie, v. straalbreking.
refractione'ren, vaststellen van brekingsafwijkingen v. h.
oog.
[vaststelt.
refractionist, m. hij, die brekingsafwijkingen v. h. oog
refrac'tor, m. straalbreker; dioptrische verrekijker.
refrangi'bel, breekbaar, te breken (van lichtstralen).
refrangibiliteit', v. breekbaarheid (van lichtstralen).
refrein', o. keervers, één of meer woorden of regels, die
aan het einde van elk couplet herhaald worden.

refreshment-room (ri)'resj'ment roem) (Eng.)

V. verver
-singloka.
refrigeran'tia, o. mv. verkoelende middelen.
refrigera'tor, m. refrigerato'rium, o. koelmachine, koelvat,
afkoelmiddel; koelkamer.
refrigere'ren, afkoelen, koel maken (van vlees).
refrise'ren, weer opkrullen.
ref'ter, m. eetkamer In een klooster.
refugié', (Fr.) m. uitgewekene, vluchteling om 't geloof,
inz. de Gereformeerde, welke onder Lodewijk XIV in
1685 wegens de geloofsvervolging Frankrijk verliet.
refu'gium, (Lat.) o. toevlucht.
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ref us', (Fr.) o. weigerend antwoord, weigering; afwijzing
van aanzoek, blauwe scheen, blauwtje.
refuse'ren, weigeren, van de hand wijzen.
ref uta'ti e, V. weerlegging; opzegging v. h. leen.
refute'ren, weerleggen.

refuus', o. zie ref us.
regaal', o. orgelregister, dat de mensenstem (vox huma'na) nabootst; boekenplank; (ook:) soort grote drukletter; (ook wel:) gastmaal; —, o. (mv. rega'lie"n, rega'lia), koninklijk voorrecht, hoogheidsrecht ; uiterlijke
tekens daarvan; aj. koninklijk; fig. voortreffelijk.
regale'ren, trakteren, onthalen, vergasten.
rega'lia, (Lat.) mv. noogheidsrechten, landsheerlijke
rechten; mino'ra, overdraagbare hoogheidsrechten.
regard', (Fr.) m. aanblik; aanzien. achting; betrekking;
slaan, letten op.
regarde'ren, aanzien, betrekking hebben op, aangaan; in
aanmerking nemen. [strijd, zeilwedstrijcl.
regatta, v. snelroeien met gondels In Venetië : roeiwed rege'ringskind, o. minderjarige, die, na het plegen v. e.
misdrijf krachtens bevel v. d. strafrechter v. regeringswege een dwangopvoeding ontvangt.
régen'ce, (Fr.) v. pj regentschap gedurende de minderjarigheid, afwezigheid, ziekte enz. van een vorst, inz. het
tijdvak van 1715-1723 tijdens de minderjarigheid van
Lodewijk XV.
regeneratie, v. wedervoortbrenging; r genezing, herstel;
wedergeboorte, hernieuwd zedelijk leven.
regenera'tor, m. toestel, waardoor de lucht moet heenstrijken bij een warmte -machine; herschepper, weder
-opwekrt
nieuw leven.
regenere'ren, weer telen of voortbrengen; weder opwekken (tot nieuw leven), herscheppen, als herboren doen
worden.
regent', m. rijksbestuurder; bestuurder v. e. gesticht
of gasthuis; (ook:) beroemde diamant i. e. vorstelijke
kroon.
Regen'tenbond, m. nationale vereniging van Indische
[regenten.
regentes', v. vrouwelijke r e g e n t.
regidor', (Sp.) m. bestuurder; gemeenteambtenaar.
regie', (Fr.) v. spelleiding (inz. op het toneel) ; beheer v.
zekere staatsmonopoliën of staatsinkomsten bv. de verkoop v. opium of tabak uitsluitend voor rekening v. d.
staat.
régi'me, (Fr.) o. 1 leefregel, voorschrift omtrent de levenswijze v. e. ziekte; regeringsstelsel, staatsbestuur; 2
algemene geaardheid v. e. rivier in verband met haar

regiment
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verhang, breedte, enz.; ancien' , regeringstoestand
v. d. oude tijd (bv. regering v. d. Bourbons, vóór de
Fr. revolutie).
regiment', o. bewind, bestuur; rijks- of staatsbestuur;
troepenafdeling, uit enige bataljons, eskadrons of bat-

terijen bestaande. [H. Maagd.
Regi'na Coe'li, Koningin des Hemels, hymne ter ere V. d.
re'gio, (Lat.), région', (Fr.) streek, landstreek.
regionaal', een streek betreffend.

re'gis ad exem'plar, (Lat.) naar het voorbeeld v. d. koning.
regisseur', m. beheerder, bestuurder, rekeningvoerder; inz.
spelleider (op het toneel).
regis'ter, o. alphabetische bladwijzer; gerechtsboek, actenboek; j orgelschuif; r de gezamenlijke tot één geluid soort behorende orgelpijpen; oventrekgat; (bij boekdrukkers:) juiste tegenoverstand, die de regels v. cl.
beide zijden v. 't bedrukte blad met elkander moeten
hebben (daarvoor zorgen heet — maken) ; r---papier, o.
groot, sterk papier voor registers, rekeningboeken enz.;
..,ton, m. inhoudsmaat voor zeeschepen 2.85 m 3 .
registered, (re'dzjisterd) (Eng.) ^ aangetekend.
registra'tie, v. het inschrijven v. oorkonden of acten i. e.
wettelijk register; ,,,- recht, o. het versehuldigde wegens inschrijving in 't register.
registra'tor, m. ontvanger v. d. r e g i s t r a t 1 e, ambtenaar, die de acten wettelijk inschrijft en het daarvoor verschuldigde ontvangt; hij die de ingekomen en
uitgaande stukken i. e. register inschrijft.
registratuur', v. gerechtelijk inschrijfboek; bewaarplaats
v. d. oorkonden.
registre'ren, in 't wettelijk register schrijven, boeken.
re'gis volun'tas supre'ma lex es'to, (Lat.) de wil V. d.
koning moet de hoogste wet zijn.
[zucht.
re'gius mor'bus, (Lat.) m. de koninklijke ziekte, d.i. geel -

reglement', o. verordening, voorschrift, richtsnoer.
reglementair', volgens bet voorschrift, voorschriftmatig.
regle'r en, rangschikken, regelen; afdoen, vereffenen.
reg'num, (Lat.) o. rijk; ,,, natu'rae, het rijk v. d. natuur.
regratte'ren, weder opkrabben, afkrabben; opknappen,
,

opflikkeren; een muur afbikken;

venten, leuren.

in 't

klein verkopen,

regratterie', (Fr.) V. kleinkramerij, sjacherbandel, komenij.
regrediën'tie, v. teruggang; zie ook recours.
regres', o. 1 teruggang; 2 verhaal (op iemand).
regres'recht, o. $ recht v. d. houder v. e. wissel tegen
vroegere houders en tegen den trekker in geval de
wissel niet geaccepteerd of niet betaald is.

regressief
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regressief', teruggaand; terugwerkend.
regretta'bel, betreurenswaardig, te bejammeren.
regrette'ren, betreuren, bejammeren; terugwensen.
re'gulá, (Lat.) v. regel; — ju'ris, rechtsregel; — mui'tiplex, kettingregel.
regulair', regelmatig, geregeld.
regularise'ren, regelen, inz. een rivierloop regelmatig
[maken.
regulariteit', V. regelmatigheid.
regulateur', regula'tor, m. regelaar, rangschikker; (bij
zakuurwerken:) onrust met snekrad; (bij slingeruurwerken :) slinger met zijn bus; (bij blaasinrichtingen:)
werktuig ter verkrijging V. e. regelmatige luchtstroom
enz.; (ook:) zeer regelmatig lopende hangklok.
regulatie, v. regeling.
regulatief', 1 o. voorschrift, richtsnoer; 2 af. regelend.
regula'tor, m. regelaar.
regule'ren, regelen, schikken.
regulier', regelmatig, geregeld; ~e geestelijke, m. ordesgeestelijke of monnik.
regurgita'tie, v. het braken; (ook:) wederinslikken.
rehabilita'tie, v. herstel in vorige stand, staat, eer of aan[goede naam enz. herstellen.
zien.
rehabiliteren, weder in zijn vorige stand brengen, in eer,
rehausse'ren, ophogen.
Reichs'mark, (D.) v. Duitse rekeningseenheid = 100 Pfennige = f 0,59 a f 0,60.
Reichs'wehr, (D.) v. de uit vrijwilligers bestaande weermacht der Duitse Republiek, gevormd door Reichsheer
(rijksleger) en Reichsmarine.
reïmpporte'ren, weder invoeren.
reïncarna'tie, V. wedervleeswording; terugkeer v. e.
geest i. e. ander lichaam na de dood.
[op een bal.
reïncorpore'ren, weder inlijven.
rei'ne du bal, (Fr.) v. balkoningin, mooiste meisje or vrouw
rei'ne-clau'de, (Fr.) V. (ronde) groene pruim.
reinet'te, (Fr.) v. koningsappel, renet.
reinhartin, o. bevriezingsmiddel voor ijskasten.
relntegra'tie, v. herstel in vroeger bezit or genot.
reTntegre'ren, in vorig bezit of genot herstellen.
reis, v. Portugese munt (zie milreis) ; bevelhebber bij de
Turken; ,,, effen'di, m. Turks rijkskanselier en minister
reïtera'tie, v. herhaling. [van buitenlandse zaken.
retteratief', herhalend, herhaald, herhalings-.
rei'zend, (D.) bekoorlijk.
rejecte'ren, verwerpen.
reJec'tie, v. verwerping.
rejete'ren, verwerpen.

rej ouisseren
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rejouisse'ren, verheugen, vervrolijken, verlustigen.
rejuvenescen'tie, v. verjonging.
relaas', o. vermelding, bericht; verslag; verhaal.
rela'che, (Fr.) v. uitspanning, rust, het ophouden V. h.
werk; het niet doorgaan v. e. voorstelling op een be

paalde dag; het niet spelen v. e. schouwburg.
relache'ren, ontspannen, slap maken; verslappen, verflauwen, nalatiger worden; loslaten, In vrijheid stellen,
vrijlaten.
relais', (Fr.) o. wissel -, pleisterplaats, poststation;
stroomsluiter in electrische geleidingen ; ook = relayeren, z.a.
relap'sus, m. terugval (in ketterij enz.) ; wederafvallige.
relatant', m. steller, vermelder.
rela'ta refe'ro, (Lat.) Ik verhaal, wat ik gehoord heb.
relate'ren, berichten, vermelden.
relatie, v. betrekking, verhouding; gemeenschap, verkeer,
omgang; zie ook relaas.
[trekking tot.
relatief', betrekkelijk; betrekking hebbend op, met be
relativis'me, o. (i. d. kennisleer) de mening, dat er geen
waarheid Is, die wij door ons denken zouden kunnen
benaderen; (i. d. e t h 1 e k) loochent het ,,, onvoorwaardelijk en algemeen geldende n o r m e n.
relativiteita'theorie, v. theorie v. Einstein, volgens welke
de verschijnselen v. beweging zich anders voordoen
naar gelang de beschouwer zich op een ander standpunt
plaatst.
relaxa'tie, V. losmaking, verslapping, verzachting; los -,
relaxe'ren, zie relacheren.
[vrijlating.
relaye'ren, bet door een radiostation ontvangen en opnieuw
uitzenden v. e. uitzending v. e. ander station.
relega'tie, v. verbanning (naar strafkolonie) ; wegzending.
relege'ren, verbannen (naar strafkolonie) ; wegzenden (van
hogeschool).
relevant', ter zake dienend, van betekenis.
relevan'tie, v. betekenis, gewicht.
releva'tie, V. ontheffing, bevrijding; wederoprichting,
wederopheffing.
releve'ren, duidelijker of beter doen uitkomen, in 't licht
stellen, verlichten; ontheffen; afhankelijk zijn (van
iemand) ; behoren (tot een rechtsgebied, heerlijkheid,
enz.) ; leenroerig zijn.
relic'ti, (Lat.) m. mv. de nagelatenen or achtergeblevenen:
(weduwe, kinderen enz.).
reliëf', o. verhevenheid, verheven beeldwerk; jig, glans,
roem; ~druk, stempeldruk of hoogdruk; ~werk,
ondersteuningswerk.

reliek
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reliek', o. zie reliquie.
[godsvrucht.
reli'gie, v. geloof, godsdienst, eredienst; geloofsstelsel;
religieus', godsdienstig, godvrezend, vroom.

religieu'ze, v. non.
religiosamen'te, religio'so, (It.) f godsdienstig, vroom.
religiositeit', v. godsdiensatigheid. [schuld.
re'liqua, (Lat.) o. mv. overschot van onvereffend gebleven
reliqui'e, v. als heilig beschouwd overblijfsel, inz. klederen of gebeente van heiligen. [huurtijd.
reloca'tie, v. wederverhuring, verlenging van pacht of

rem , a'cu tetigis'ti, (Lat.) gij hebt de spijker op de kop

remanent', overblijvend, achterblijvend.
[geslagen.
remarqua'bel, opmerkenswaardig, opmerkelijk.
remarque'ren, aanmerken; opmerken, waarnemen.
rematerialisa'tie, V. het weer tot stof worden, zie: materembarque'ren, weer scheep gaan.
[rialisatie.
rem'boe, (Mal.) V. wildernis.
rembours', remboursement', o. terugbetaling, teruggave
v. e. uitschot; dekking (v. e. wissel) ; verrekening,
betaling v. d. waarde en de verzendingskosten v. e.
pakket bij de ontvangst daarvan.
rembourse'ren, terugbetalen, weder vergoeden; $ de dekking toezenden (bv. van een t r a i t e).
reme'die, V. en o. reme'dium, (Lat.) o. middel, hulp -, ge
veroorloofd minder gehalte (bij munten). -nesmidl;

remediëren, verhelpen, genezen, helen.
rememore'ren, in het geheugen terugroepen, herinneren.
remesse, V. $ overgemaakt geld, overzending van wem of
geldswaardig papier. [was geëmigreerd.
remigre'ren, naar het vaderland terugkeren, waaruit men
reminiscentie, reminiscen'za, (It.) v. herinnering; plaatsen die aan een of ander geschrift of compositie doen
denken; herinnering.
reminisce're, (Lat.) R.K. 2e Zondag In de vasten.
remi'se, (Fr.) v. uitstel; vermindering, afslag, kwijtschelding van schuld; (1. d. handel:) = remesse; overmaking v. geld; (ook:) wagenhuis, loods, koetshuis; (i. n.
spel:) kamp op, 't onbeslist gebleven zijn; (in sommige kaartspelen:) enkelvoudig verloren (als de speler
niet meer slagen haalt dan zijn tegenspelers).
remisier', (Fr.) m. $ tussenpersoon, die de officiële effectenmakelaars orders en klanten bezorgt.
remis'sie, v. terugzending; $ toegestane korting; opheffing v. e. verbod; het verminderen, nalaten (bv. V. e.
koorts).
remitten'da, (Lat.) o. mv. terugzendingen; (i. d. boekhandel:) boeken, die de uitgevers teruggezonden worden.
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Renard -trein

remittent', m. overzender, overmaker; de eerste wissel

-houderf
ontvanger
remitte'ren, terugzenden, weer ter hand stellen; geld of
wissels overmaken; iets laten vallen of kwijtschelden.

remola'de, v. koude gekruide saus (met mosterd, suiker en

citroensap). [middelen.

remolfiën'tia, (Lat.) o. mv. weekmakende, verzachtende
Remonstran'ten, m. mv. godsdienstpartij V. d. Gereformeerde kerk, (in Holland) door haar tegenpartij (de
Contra- Remonstranten) Arminianen geheten.
remonstrantie, v. tegenvoorstelling, tegenbetoog.
remonstre'ren, tegenwerpingen maken, tegenwerpen.
remontan'ten, m. mv. rozen, die de gehele zomer doorbloeien.
remon'te, (Fr.) v. •--- paarden, o. mv. l aanvullingspaarden
ter vervanging van dezulke, die tot de dienst bij net
leger ongeschikt zijn geworden.
remonte'ren, opmaken, in orde brengen; de delen weer
tot een geheel verenigen; X het tekort aan paarden v. e.
regiment door nieuwe aanvullen.
remontoir', (Fr.) o. rad aan horloges ter opwinding en
gelijkzetting; (ook:) horloge, dat met behulp v. e. zodanig rad kan worden opgewonden en gelijkgezet.
remorque'ren, op sleeptouw nemen, boegseren.
remorqueur', (Fr.) m. sleepboot.
remo'tie, v. verwijdering; ontslag uit een post, afzetting.
remo'tis ar'bitris, (Lat.) zonder getuigen, onder vier ogen.
remoula'de, (Fr.) v. zie remolade.
remove'ren, wegruimen; verwijderen; afzetten.
remous', (Fr.) m. draaikolk I. d. lucht (luchtvaart).
rempaille'ren, weder met stro omwikkelen; v. nieuw
vlechtwerk of matten voorzien.
remplaçant', (Fr.) m. plaatsvervanger, inz. i. d. krijgsremplace'ren, vervangen.
[dienst.
remunera'tie, V. geldelijke beloning, vergoeding, loon.
remuneratoir', ter vergelding of beloning.
remnunere'ren, geldelijk belonen, vergoeden.
renaissan'ce, v. wedergeboorte; herleving v. kunsten en
wetenschappen I. d. 15e en 16e eeuw, iriz. in Italië en
Frankrijk; ,,,- stijl, m. meer of min gelukkige vermenging v. d. stijl v. d. middeleeuwen en dien v. d. Ouden
(i. d. bouwkunst enz.)
Renard'- trein, m. door automobiel getrokken trein voor
gewone wegen (zonder rails), volgens het stelsel van
den Fr. kolonel Renard, waarbij de beweegkracht op alle
aanhangwagens wordt overgebracht.
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rentrant

rencon'tre, (Fr.) V. ontmoeting, toevallig samentreffen; X

treffen, handgemeen (soms: duel) ; toevallige gelegen heid, omstandigheid.
reenco ntre'ren, ontmoeten, aantreffen.
renda'bel, rentegevend, de moeite lonende of behoorlijke
winst of verdienste opleverend.
rendans', m. rekeningdoende, rekenplichtig beheerder (-van rekening) ; schatmeester.
rendement', o. opbrengst, winst.
,

renderen, opbrengen, afwerpen (winst).
rendez-vous', (Fr.) o. afgesproken bijeenkomst, afgespro-

ken ontmoetings- of verzamelplaats; — spelen, J overgeven, braken.
Mendez-vous' -huis, o. huis, waar aan personen van verschil
gelegenheid wordt gegeven elkaar te ont--lendsx
renegaat', m. geloofsverzaker, afvallige. [moeten.
renege'ren, weder verloochenen, afvallen.
renforce'ren, versterken, sterker maken.
renitent', m. weerspannige, weerstrever.
reniten'tie, V. weerspannigheid, tegenstand, verzet.
ren mo'bilis, (Lat.) beweeglijke (wandelende) nier.
renommée', (Fr.) v. faam, naam, vermaardheid.
renommie'ren, (D.) bluffen, opsnijden.
Renommist', (D.) m. vechtersbaas, baldadig twistzoeker;
ook : bluffer, opsnijder.
renon'ce, (Fr.) v. het moeten verzaken v. een kleur in '
kaartspel; de ontbrekende kleur; (Ook:) afkeerwekkend

persoon.
renonceren, V. e. zaak afzien, haar opgeven; (in 't kaartspel:) niet bekennen, de kleur niet bijspelen.
Re'no-ring, m.. ring, die in Amerika de gescheiden vrouwen dragen a. d. 3de vinger v. d. ilnkerhand, genoemd
naar de stad Reno in Nevada, waar veel echtscheidingen
worden uitgesproken.
renovatie, V. hernieuwing, vernieuwing, herstelling; tweede aanmaning ter betaling van achterstallige belasting.
renoveren, vernieuwen; herhalen - een wissel , $ hem
vernieuwen, zijn vervaltijd later stellen.
renseignement', (Fr.) o. inlichting, aanwijzing.
rentabiliteit', V. het vermogen om renten op te brengen,
rentegevendheid.
rentenie'ren, van zijn renten leven.
rente'ren, renten, renten of interesten opbrengen.
ren'tjong, v. Atjehse gebogen dolk (aan één kant scherp).
rentoile'ren, verdoeken (oude schilderijen).
rentrant', (Fr.) m. hoge kaart of troef waarmede men later
weer aan slag kan komen (bij whistspel enz.).
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repertoire

renumera'tie, v. terugbetaling; wederuitbetaling.
renumere'ren, terugbetalen, weer uitbetalen; geïnd of
gebeurd geld weder uitgeven; natellen.
renuncia'tie, v. opzegging v. e. zaak; afstanddoening;
het afzien (bv. v. e. nalatenschap, v. verder procederen).
renuncië'ren, afstand doen v., vaarwel zeggen, afzien V.
iets. [wordt; 2 ontvangbewijs.
renversaal', v. 1 akte, waarbij een vroegere akte veranderd
renversé', (Fr.) m. omdraaiing v. e. zwachtelband bij
het zwachtelen van dun toelopende lichaamsdelen (bv.
een kuit) ten einde het aansluiten der zwachteltoeren te
verzekeren.
renversement', (Fr.) = Immelmanturn.
ren veasse'ren, omkeren, omwerpen, ten onderste boven
keren, omverwerpen). [kantverbetering.
renvooi', renvol', o. terugzending; verwijzing (in boeken)
renvooi'-proces', o. r& geding na verwijzing.
renvoye'r en, terugzenden, zijn congé geven, ontslaan;
verwijzen. [genezing.
reorganisa'tie, v. nieuwe inrichting; hernieuwing; (ook:)
reorganisa'tor, m. iemand, die een tak v. dienst, een zaak
enz. reorganiseert.
reorganise'ren, opnieuw inrichten, hervormen.
reostaat', m. M toestel om weerstanden i. e. electrische
stroom in te schakelen.
repara'bel, herstelbaar; vergoedbaar.
reparateur', rn hersteller.
repara'tie, reparatuur', v. herstel, herstelling; vergoeding.
repare'ren, herstellen, verbeteren, weer in orde maken,
weer goed maken.
reparte'ren, verdelen.
repartitie, v. verdeling.
repasse'ren, terugkomen, weer langs komen of voorbijgaan; doorlopen, nazien en verbeteren (geschriften,
rekeningen enz.) ; de radertanden (v. e. nieuw uurwerk)
aanscherpen.
repatria'tie, v terugkeer, terugzending naar het vaderland.
repatrië'ren, terugkeren naar het vaderland; de ,-..den,
de naar het vaderland terugkerenden.
repercus'sie, V. terugstoot; afkaatsing (bv. v. geluid, v.
lichtstralen enz.) ; f terugkeer der thema's i. d. fuga.
repercute'ren, terugstoten; af -, terugkaatsen, terugwerpen.
répertoi're, (Jr.) reperto'rium, o. 1 aanwijzingsboek, zaak
klapper, blafferd; 2 (dag)register; 3 geheel of-regist,
lijst v. d. door een gezelschap ingestudeerde toneel- of
muziekstukken of v. d. stukken die een kunstenaar tot
uiti nering brengen kan.
,
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reprehensie

geweer waaruit, na éénmaal geladen
te zijn, verscheiden schoten gelost kunnen worden, snelvuurgeweer. [terende breuk.
repetent', m. herhaler; terugkerende cijfers v. e. reperepete'ren, herhalen, herzeggen; overleren, instuderen.
repeti'tie, (Fr. répétition'), v. herhaling; proefherhaling,
2 n terugvordering.
repetitiehorloge, o. slaand horloge, dat men 't laatste uur
kan laten herhalen. [der V. d. studie.
repeti'tio eet ma'ter studiorum, kLat.) herhaling is de moe repeti'tor, (Lat.) m. 1 iemand, die de colleges v. e. protessor met studenten repeteert; 2 leider der oefeningen v.
h. koor V. e. opera.
Repko, Reparationskommission (D.) : herstelcommissie.
replanta'tie, v. het weder inplanten.
reple'tie, V. volbloedigheid; maagoverlading.
repli'ca, v. herhaling v. e. muziekstuk.
[gen, terugzeggen.
replica'to, (It.) ' herhaald.
reptice'ren, antwoorden, bescheid doen, daartegen inbrenreplië'ren, weder samenvouwen; zich ,,.,, X terugtrekken,
terugdeinzen.
repliek', v. tegenantwoord, tegenbescheid.
reponde'ren, antwoorden; beantwoorden; borg blijven.
repone'ren, weder op de plaats zetten of leggen, wegleg
bewaren; zetten, weder inbrengen (een ontwricht-gen,
lid, een breuk enz.).
répon'se, s'il vous plait, (Fr.) antwoord verzocht.
report', (Fr.) o. verschil v. d. prijzen op het einde v. d.
lopende en op het einde v. d. naastvolgende maand als
n.l. de koers hoger is geworden; prolongatiepremie ;
vgl. deport.
reportage, (Fr.) v. het berichtgeven aan couranten.
repor'ter, (Eng.) m. verslag -, berichtgever, inz. aan couranten.
reporte'ren, $ overbrengen (op een andere maand).
repos', (Fr.) m. rust; ~ ailleurs'! elders (d.i. hier namaals)
[rust.
repose ren, rusten; zich verlaten op iemand.
reposi'tie, v. het weer in 't lid brengen.
repoussé', (Fr.) o. opwerking met de hamer.
repousse'ren, terugstoten.
repoussoir', (Fr.) m. (ook: o.) drevel, steenhouwersbeitel,
doorslag; donkere voorgrond v. e. schilderij, dienende
om voorwerpen verderaf te doen schijnen; persoon or
zaak, die door tegenstelling een andere persoon of zaak
meer op de voorgrond doet treden of gunstig doet af reprehensi'bel, berispenswaard, lakenswaardig. [steken.
reprehen'sie, v. berisping, Taking, afstraffing.
repeteer'geweer, o.
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republikeins

represail'les, (Fr.) v. mv. weerwraak, wraakoerentng, wrekende tegenmaatregelen.
[woordiger.
representant', (Fr.) m. vertegenwoordtger : volksvertegenrepresenta'tie, v. 1 vertegenwoordigtng : plaatsvervulltng :
2 opvoertng v. e. toneetstuk.

representatief', vertegenwoordigend, met een gunsttg
voorkomen en met goede manter-en.
representa'tiegelden, o. mv. vergoeding voor net houden
van ambtelijke ontvangavonden enz.
representati ve man, trepprizen'teti» maen) (Eng.) m. iemand, die als beste type gelden kan.
represente'ren, vertegenwoordigen; voorstellen; verheelden; vertonen; zijn stand ophouden, ztcn goed voordoen, gewtcht hebben.
repres'sie, v. onderurukktng, beteugeltng,
[lend.
repressief', onderdrukkend, de kop mdrukkend, beteugereprestina'tie, v. herstel van wat, 1. d. loop der ttjden
onnoudbaar gebleken zijnde, argescnart werd,
repriman'de, (Fr.) v. terechtwljztng, bertsptng, verwtjt,
reprime'ren, onderdrukken, de kop Indrukken, beteugelen.
repri'se, (Fr.) V. herovermg : herwonnen prtjs : nernannx:
J' herhalingsteken; wederopvoerlng V. e. vroeger gespeeld toneelstuk : !g terugnemlng,
repristina'tie, V. zucht tot net oude en oude termen.
reproba'tie, v. strenge arkeurtng, verwerplng, wraktng.
repro'che, (Fr.) v. verwljt, berisplng; blaam.
reproche'ren, verwijten, onder de neus wrijven.
reproducent', m. wedervoortbrenger, nabootser; tegenbewijsvoerder.
[wijzen.
reproduce'ren, weder voortbrengen, namaken, tegenbereproduc'f.ie, v. wedervoortbrenglng; nanootstng, k 0 p I e :
herstelltng van verloren or beschadtgde delen aan dterIljke I1chamen.
reproducf.ief', wedervoortbrengend, herstellend.
reproducf.ivit.eit.', reproduct.le've kracht., v. herstelllngsververmoxen. 1nz. van wormen en amphtbteen,
reprouve'ren, streng arkeuren, veroordelen, verwerpen;
verdoemen; uttwerpen,
reptle'len, o. mv. krutpende dteren, tnz. slangen, hagedlssen en schlldpadden.
republicanis'me, o. republtkemse geztndnetd,
republiek', v. gemenebest, waar net opperst gezag met
blJ een errelljk vorst berust, maar door een gekozen
prestdent, or door een dtrectortum wordt uttgeoerend,
republikein', m. aanhanger v. d. repunnek ers staatsvorm.
republikeins', van de (ene) rep u b 11 e k, de regertngsvorm v. d. rep u b II e k toegedaan.
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rescriberen

repudia'tie, V. verloochening; verstoting (ook v. e. vrouw).
repudië'r-en, van zich werpen, verwerpen, verstoten (een

vrouw), niet willen aanvaarden (een erfenis).
doende walgen.
repugne'ren, weerzin, tegenzin of afkeer gevoelen voor,
tegenstaan, walgen van; tegen de borst stuiten.
repuis', V. afwijzing, weigerend antwoord.
repul'sie, v. afstoting; afwijzing, weigering.
reputa'bel, een goede naam hebbende.
reputa'tie, v. naam of faam, roep (die van iemand uit request', o. verzoekschrift.
[gaat), goede naam.
requestrant', m. indiener van een verzoekschrift, verzoeker; eiser.
[schrift vragen.
requestre'ren, een verzoekschrift indienen, per verzoek re'quiem, (Lat.) o. zielmis; muziek en zang daarbij naar
de woorden: Re'quiem aeter'nam do'na e'i (e'is) Do'mine,
Heer! schenk hem, haar (hun, haar) de eeuwige rust.
requies'cat in pa'ce, (Lat). hij (zij) ruste in vrede.
req u i rant', rm. 1 eiser; 2 lastgever.
requirent', in. onderzoeker, navorser.
require'ren, verzoeken, vorderen, eisen (in rechten) ;
onderzoeken, navorsen; X vorderen (levensmiddelen,
voertuigen, paarden enz.).
req eisi et', o. vereiste, noodzakelijke eigenschap; voorwerp
benodigd bij een toneelvoorstelling.
requisi'tie, V. het aanhouden, aanzoeken; uitschrijving
van leverantiën; y vordering ten bate v. h. leger;
(onder de vroegere Fr. republiek) oproeping tot de
krijgsdienst.
requisitoir', o. r& eis, vordering v. h. 0. M.
res, (Lat.) v. zaak, ding, vermogen; ,.,, alië'na, vreemd
goed; ^, aliëna'bilis, vervreemdbaar goed; ,,, allodia'Íis,
vrij erfgoed; ~ e'xiit, de zaak Is afgedaan; ~ ex'tra
commer'cium, zaak buiten de handel of buiten het verkeer; ,^ du'bia, twijfelachtige zaak; ~ derelic'ta, prijs
zaak; ~ fac'ti, feit, gebeurde zaak; — in com--gevn
mer'cio, zaak i. d. handel of i. h. verkeer; ,,, in'ter
a'Iios, zaak tussen derden; , judica'ta, gewijsde zaak;
,..,, non ver'ba, daden, geen woorden; ,.. nulli'us, zaak
v. niemand, die aan niemand toebehoort, onbeheerde
zaak; ,.,, pu'blica, openbare zaak, algemeen belang.
rescinde'ren, voor nietig verklaren (bv. een testament).
reseis'sie, v. gerechtelijke opheffing of verwerpiruR icasrescon'tre, zie scontro. [satie) v. e. testament.
rescontre'ren, weerleggen, ondervangen; zie ook scontrerescribe'ren, terugschrijven, antwoorden. [ren.
répugnant', (Fr.) weerzin -, afkeerwekkend, tegenstaand,

rescript 704 résidu
rescript', o. antwoord, bescheid op schriftelijke vraag,
op verzoeken; pauselijke beschikking of verordening als
antwoord op een theologische vraag.
rescrip'tie, v. schriftelijke last tot inning of uitbetaling
v. e. geldsom; „n, mv. vroegere Fr. staatsschuldbriefjes, gegrond op de nationale domeinen, tot uitdel.
ging V. d. assignaten, gedurende de eerste Fr. republiek uitgevoerd,
res'cue cir'cle, (res'kjoe sur'kel) (Eng.) reddingsseance
research', (Eng.) onderzoek, navorsing. [(spirit.).
resec'tie, v. het verwijderen van beenderen of gewrichten
met behoud v. d. weke delen.
reseda, V. ,, geurig tuinbloempje.
reservaat', o. voorbehoud; het voorbehoudene. bedongene; reservation, z. d. w.; landstreek waar de natuur in
ongerepten staat wordt gehouden.
reservando', voorbehoudend, met voorbehoud.
reserva'tie, v. bedachtzaamheid; ingetogenheid, achterhouding; voorbehoud; noodhulp.
reserva'tio menta'Iis, (Lat.) heimelijk innerlijk voorbehoud; zie restrictio mentalis. [roodhuidengebied.
reservation, (rezzeveei'sjen) (Eng.) Noordamerikaans
reserva'tis reservan'dis, (Lat.) met het nodige voorbehoud.
reser've, (Fr.) v. voorbehoud, beding, omzichtigheid;
noodvoorraad; X in voorraad gehouden manschappen
ter aanvulling.
reser've-kader, o. aanvullingskader voor het leger,
bestaande uit oud - gedienden of uit vrijwilligers, die
aan zekere voorwaarden van geschiktheid hebben vol daan.
reserve'ren, bewaren, wegleggen, in voorraad houden;
voorbehouden (bv. zijn rechten). [behoort.
reservist', m. W dienstplichtige, die tot de r e se r v e
reservoir'. (Fr.) o. bak, vergaarbak; (in 't alg.:) bewaarplaats; ruimtehoudend lichaam voor gassen en vloeistoffen; W houder.
resident', m. vertegenwoordiger v. e. vorst, gevolmachtigde v. e. regering i. h. buitenland (minder in rang
dan een gezant) ; hoofd v. e. residentie in Nederl.
0.- Indië, belast met het burgerlijk bestuur, het geldelijk
beheer en het politiegezag.
residen'tie, v. gewone verblijfplaats v. e. vorst, hofstad;
hoofdafdeling v. h. Nederl. gebied in 0. -Indië onder een
r e s i d e n t. [notarissen enz. gezegd).
reside'ren, wonen, verblijf houden, zetelen (inz. van
résidu', (Fr.) residuum, (Lat.) o. overblijfsel, neerslag,
bezinksel, droesem, overschot.
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respiratie

resigna'tie, V. afstanddoening of neerlegging van ambt
of post: onderwerping aan de goddelijke wil; berusting, het zich met gelatenheid schikken in zijn lot; (ook:)
gerechtelijke ontzegeling.
resigne'ren, afstand doen van, neerleggen; (ook:) gerechtelijk ontzegelen; zich ~, berusten of zich schik
-keni
zijn lot.
resiiia'bel, n ontbindbaar.
reeilia'tie, V. terugtreding (bij contract), ontbinding
reailiatoir', gt om tot ontbinding te komen.

resilië'ren, terugtreden (bij contract).
resi'na ai'ba, (Lat.) witte hars.
resine'ren, met hars doortrekken, harsen.
resineus', harsachtig.
resiste'ren, weerstand bieden, zich verzetten.
resisten'tie, v. wederstand, verzet.
resolu'tie, v. besluit, beslissing; vastberadenheid, doortastendheid; oplossing (in vloeistoffen) ; het einde v. e.
resolutief', n ontbindend. [ziekte.
resolu'tio, (Lat.) V. r& ontbinding.

resoluut', vastberaden, doortastend: (ook:) gul, ronduit.
resoive'ren, oplossen; ontbinden; besluiten, vaststellen,
resolven't,ia, o. mv. oplossende middelen. [bepalen.
résonan'ce, (Fr.) resonan'tie, V. het weerklinken, weergalm, naklank; het medetrillen v. d. lucht In nabij
-zijnde
ruimten.
resonans' - bodem, m. klankbodem (v. e. piano).
resonant', weerklinkend, weergalmend, naklinkend.
resonator, m. ,^ toestel om de bijtonen waarneembaar te
resone'ren, weergalmen, naklinken.
[maken.
resorba'ren, weder opslorpen, in- of opzuigen.
resorp'tie, V. opslorping, in- of opzuiging.
respect', o. ontzag, achting, eerbied; opzicht, betrekking.
respecta'bei, achtenswaardig, eerbiedwaardig; aanzienlijk.
respectabiliteit', V. achtenswaardigheid, eerbiedwaardig respect'- dagen, m. mv. zie respijt-dagen. [held.
respecteren, ontzag hebben voor, hoogachten, eerbiedigen, eren; ontzien; ongemoeid laten.
respectief', respectie'velljk, respecti've, onderscheidenlijk,
ieder voor (van, naar) zich.
respectueus', eerbiedig, vol eerbied.
respijt', o. = repit.
respijt'-dagen, m. mv. $ uitsteldagen, die na de vervaldag
V. e. wissel worden toegestaan; ook: honneur-, faveur en discretie-dagen.
respira'bel, inadembaar, ter inademing geschikt.
respira'tie, V. het ademhalen; ademhaling.
41
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resp ira'tor, rei werktuig tot bevordering v. d. gestoorde
ademhaling; (ook:) op de mond gedragen ademhalingswerktuig om het onmiddellijk indringen v. koude lucht
,

i. cd. longen te beletten. [stellen.

respire'ren, ademhalen, weer op adem komen; zich tier
respondent', m. beantwoorder en verdediger v. e. proef schrift (op hogescholen).
responden'tia, o. mv. zekerheid voor een lening aangegaan op over zee uitgevoerde goederen.
responde'ren, antwoorden, beantwoorden inz. de door
den hoogleraar op een responsie college ge-

stelde vragen; Instaan voor.
responsabel, verantwoordelijk, aansprakelijk.
responsabiliteit', v. verantwoordelijkheid.
responsie, v. beantwoording, verdediging; r-.'-college, o.
les v. e. hoogleraar, waarop door dezen a. d. studenten
vragen gesteld worden.
responsief', antwoordend, antwoord bevattend.
responsorie, V. respponso'rium, o. beurtzang tussen den
dienstdoenden priester en het koor.
respon'sum, (Lat.) o. schriftelijk antwoord, bescheid.
resquitieur', (Fr.) iemand, die zonder entrée te betalen
binnenkomt.
[gevoeligheid.
ressentiment', o. nablijvende pijnlijke herinnering; wrok,
ressort', (Fr.) o. 1 veer, drijfveer; spankracht; drijfwerk;
2 gezagsgebied; district, aanleg (v. e. rechtbank) ;
ambtskring, ambtsgebied (ook v. wetenschap) ; rechtsgebied: vak, werkkring.
ressorte'ren onder, behoren onder.
ressour'ce, (Fr.) v. hulpbron, bestaansmiddel; optrek ken, herstellen v. d. normale vlucht uit de duikvlucht.
restant', o. overschot; niet voldaan gedeelte v. e. schuld;
(ook:) m. achterstallige schuldenaar.
restaurant', o. min of meer voornaam eethuis.
restaurateur', (Fr.) m. 1 hersteller, wederoprichter; 2

spijshulshouder.
restaura'tie, V. herstel(ling), verbetering; herstelling v. e.
dynastie op de troon, inz. die v. d. Bourbons na de val
v. Napoleon I; versterking v. d. inwendigen mens; min
of meer voornaam eethuis.
resttaure'ren, herstellen; bijwerken; versterken (den inwendigen mens) ; zich .,., iets tot versterking v. d. In
wendigen mens gebruiken. [zijn (v. e. schuld).
reste'ren, overschieten, overblijven; nog onaangezuiverd
restitueren, herstellen, teruggeven, vergoeden, terug betalen.
restitu'tie, v. herstel, teruggave, vergoeding, terugbetaling.
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restitu'tio in (of ad) in'tegrum, (Lat.) herstel in vorige
staat, bezit enz.; volkomen herstel.
restor'no, (It.) o. $ gedeelte V. d. premie, dat de verzekeraar teruggeeft, ingeval een gesloten verzekering geheel
of gedeeltelijk vervalt. [de bepaling; voorbehoud.
restric'tie, V. beperking, inkorting, inkrimping; beperken restrictief', beperkend, voorbehoudend.
restric'tio menta'lis, (Lat.) v. een voorbehoud in gedachte
bij beloften of reden, waardoor men deze stilzwijgend
aan een bepaalde voorwaarde bindt.
restringe'ren, beperken, verkorten.
resultaat', o. uitslag, gevolg, uitwerking, vrucht, opbrengst.
resultan'te, V. kracht, grootheid enz. die hetzelfde zou
kunnen uitwerken als de samenstelling van twee of meer
gegeven kracthten, grootheden enz. [ten.
resulteren, uit een zaak volgen, voortvloeien, voortspruirésumé', (Fr.) o. resum'tie, v. korte samenvatting, beknopt
overzicht, korte inhoud.
resume'ren, 1 kort samenvatten, beknopt herhalen; 2
resum(p)'tie, v. samenvatting. [vaststellen.
resumtief', versterkend, verkwikkend.
resur'gam, (Lat.) B ík zal weder opstaan.
resurrec'tie, V. opstanding v. d. doden; ,,,- mannen, m.
rn.v. lijkdieven in Engeland, die lijken opgroeven om ze
aan ontleedkundigen te verkopen; zie: sack'em up men.
resuscita'tie, V. opstanding, herrijzenis; hervatting, vernieuwing (bv. v. e. rechtsgeding) ; het weer oprakelen
(bv. v. e. twist).
reta'ble, m. de gehele achterbouw v. h. altaar, doorgaans
versierd met heiligenbeelden, groepen of sierlijk houtsnijwerk.
retablissement', o. herstelling, wederinstelling.
retablisse'ren, herstellen, weder oprichten of instellen.
retalia'tie, V. wedervergelding.
retalië'ren, weder vergelden (volgens de leer van het „oog
om oog, tand om tand

, l).

retard', (Fr.) o. retarda'tie, v. vertraging, achterlijkheid.
retardement', (Fr.) o. vertraging; uitstel; verhindering.
retarderen, later doen plaats hebben, vertraging brengen
in, vertragen, ophouden.
retaxa'tie, v. herschatting.
retaxe'r en, opnieuw schatten.
retentie, v. het ophouden, opstoppen (b.v. v. d. urine) ;
terughouding, vasthouden (v. goederen) ; voorbehoud.
reten ue', (Fr.) v. terughouding, ingetogenheid, bescheidenheid; inhouding, korting (op een soldij, rente enz.);
n eerste post op een advokaten- rekening.
,
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retenu'to, riten u'to, (It.) f ingehouden, teruggehouden I.
reticen'tie, V. verzwijging. [d. maat.
retice'ren, verzwijgen.
reticulair', netvormig.
reticu'le, v. kleine werkzak van vrouwen.
re'tina, V. netvlies in 't oog.

retinascoop', v. toestel om aan het oog v. e. ondervraagde
waar te nemen, of hij de waarheid spreekt of niet.
yeti n i et', o. fossiel aardhars.
retirade, V. terugtocht, aftocht; toevlucht, toevluchtsoord;
bestekamer, W.C.; U verschansing op een bastion.
retiré', (Fr.) teruggetrokken, eenzaam.
retire'ren, terugtrekken, terugtreden, afdeinzen; zich ,
de wereld, de bezigheden vaarwel zeggen, zich uit de
wereld terugtrekken, stil gaan leven. [plaats.
reti'ro, n. plaats, waar men zich terugtrekt, eenzame, stille
retorquen'do, bij wijze v. wedervergelding.
retorque'ren, terugdraaien; iemands gezegden tegen hemzelven gebruiken, hem met zijn eigen woorden slaan.
retor'sie, V. wedervergelding; ,,,- recht, o. recht v. weder-

vergelding.
retort', V. kromhalzig glazen vat, kromhals, kolffles.
retou'che, (Fr.) V. optoetsing, op-, overwerking; wederopwerking; (ook:) een overgewerkte, verholpen plaats in
een schilderij of photographie.
retouche'ren, optoetsen, op-, overwerken, verbeteren, de
laatste hand leggen aan; een schilderij of photographic

bijwerken.
retour', (Fr.) v. terugkeer, terugreis; geld- of wisselterugzending; terugzending v. goederenladingen; op
zijn zijn, over zijn hoogtepunt heen zijn.
retour'biljet, o. (op trein, bus enz.) heen- en weerkaartje.
retour'-commissie, V. $ 1 vergoeding door handelaar voor
het bezorgen v. e. affaire (die hij zelf niet kan uitvoeren) a. e. collega; 2 smeergeld aan ambtenaren enz. voor
het bezorgen v. e. opdracht, bestelling, leverantie enz.
retour'rnuur, 7n. vleugelmuur, die met de voorzijde van
een gebouw een rechte hoek maakt.
retourne'ren, 1 terugkeren; 2 terugzenden.
retracta'tie, v. terugneming van zijn woord.
retracte'ren, zijn woord terugnemen, terugtrekken, Intrekken of herroepen. [verschrompeling.
retrac'tie, V. terugtrekking; optrekking (van spieren),
retraitant', m. R.K. persoon, die in de retraite gaat of is.
retrai'te, (Fr.) V. terugtocht; aftocht; R.K. tijdelijke afzondering v. d. wereld om zich aan godsdienstige overpeinzingen en gewetensonderzoek over te geven; ook:
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boetpredikatie in besloten kring; toevluchtsoord, wijkof rustplaats; pensioen.
retrai'tehuis, o. R.K. huis, waarin men zich aan r e t r a it e s kan wijden.
retranchement', (Fr.) o. afsnijding; U verschansing.
zich ver retranche'r en, afsnijden, besnoeien; zich ,,,,
[lonen.
schansen.
retribue'ren, teruggeven; heffen, vergoeden; geldelijk beretribu'tie, v. teruggave; vergoeding; geldelijke beloning.
retro, (Lat.) terug, rugwaarts.
retroac'te, v. (mv. r- etroac'ta), archiefstuk (brief of minute) van vroegere datum, dat betrekking heeft op een
thans te behandelen zaak.
retroac'tie, v. tegenwerking.
retroactief', terugwerkend.
retroage'ren, terugwerken.
retrocogni'tie, v. helderziend -, -wetendheid, i. h. verleden.
retrodate'ren, de datum terugzetten of later stellen.
retrog rada'ti e, v. teruggang, rugwaartse beweging.
retrogra'de, v. rijmpje, dat ook van achteren naar voren
gelezen kan worden.
retrogra'demethode, v. methode van renteberekening op
rekening-courant, waarbij o. d. openingsdag v. alle
posten de rente dier posten wordt verrekend tot aan het
einde v. h. jaar.
retrogade'r en, terug -, achteruitgaan; terugzetten.
retrog rad i ef', rugwaartsgaand, teruglopend.
retrospectief', terugziend.
retrover'sie, V. terugbuiging, ombuiging. [bijeenkomst.
reunie', en re u'n i e, v. hereniging, verzoening; gezellige
reiinië'ren, weder verenigen, verzoenen; bijeenkomen.
rei sse'ren, slagen; goed uitvallen; tieren, gedijen.
réussi'te, (Fr.) v. welslagen, gunstige uitslag, gelukkige
afloop, goede uitkomst; ook: soort patiencespel.
Reu'ter, Engels nieuwsagentschap.
revaccina'tie, V. herinenting.
revaccine'ren, weder of een tweede maal inenten.
revale'ren, zich op iemand verhalen wegens een uitschot
of een betaling.
revan'che, (Fr.) v. weerwraak, genoegdoening; tweede spel
om 't verlies bij 't eerste te herstellen.
[proces).
revasi'bel, omkeerbaar (v. e. natuur- of scheikundig
réveil', (Fr.) m. opwekking; geestelijke of godsdienstige
op- of herleving.
reveil'Ie, v. W signaal om soldaten te wekken.
réveeillon', (Fr.) m. nachtmaaltijd (inz. i. d. Kerstnacht
of op Oudejaarsavond).
,

,

revelatie 710 revindicatie
revela'tie, v. ontdekking, (goddelijke) openbaring, onthul revenant', (Fr.) m. spook. [ling.
revenons' à nos moutons', (Fr.) laten wij tot ons onderwerp

terugkeren.

revenu', (Fr.) o. inkomen; ~en, mv. inkomsten, renten.
re ve'ra, (Lat.) in waarheid, inderdaad.
roverbeer'-vuur, o. strijkvuur, vuur zonder uitweg naar
boven, waardoor de vlam zich ombuigt en heenrolt over
de voorwerpen, die aan haar werking zijn blootgesteld.
reverbera'tie, v. terugstraling, lichtweerkaatsing, afstraling.
réverbè're, (Fr.) v. straatlantaren; lamp, wier licht door een
blinkende metaalplaat wordt teruggekaatst; gepolijste
holle spiegel.

reverbere'ren, terugstralen, lichtstralen, terugwerpen.
révéren'ce, (Fr.) v. diepe (dames)buiging in de knieën.
reverend, (Eng.) eerwaarde, titel V. e. lager geestelijke
1. d. Engelsche kerk.
reverendis'simus, (Lat.) hoogeerwaarde.
reveren'do pa'dre, (Sp.) eerwaarde vader. [vader.
reveren'dus, (Lat.) m. eerwaarde; ,_. pa'ter, eerwaarde
reveren'tie, v. eerbiedig ontzag, eerbetuiging; (ook:)

buiging, neiging.

rgverie', (Fr.) v. dromerij, mijmering; droombeeld; 2 r
muziekstuk van dromerige aard.
revers', m. keerzijde (van munten enz.) ; opslag v. e.
jas of vest; tegenbewijs, schriftelijke tegenbelofte; lig.

tegenslag, tegenspoed.

reversa'len, o. mv. waarborgbrieven, waarin een vorst
zich verbindt de rechten v. z. onderdanen niet aan te

tasten.

rever'si, o. kaartspel tussen 4 personen, waarbij hartenboer de voornaamste kaart is en hij, die de minste slagen

maakt, wint.
reversibel, terugvallend, wat terugkeert (bv. een leen),
omkeerbaar v. e. schei- of natuurkundig proces.
reversibiliteit', v. hoedanigheid van weder aan den eigenaar, die er over beschikt heeft, te vervallen.
rever'sie, V. het terugvallen v. e. goed aan den heer.
rever'sieniveau, o. buiswaterpas aan onder- en bovenzijde
voorzien v. e. verdeling, zodat het aan beide zijden te
revideren, herzien; nog eens nazien.
[gebruiken is.
review, (rivvjoew') (Eng.) v. tijdschrift, maandblad;
parade, zie revue.
reviewer, (Eng.) m. schrijver i. e. tijdschrift; uitgever
daarvan. [dom.
revindica'tie, V. n opeising, terugvordering v. e. eigen-
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revindicatoir', a tot terugvordering.
revirement', o. wending; afrekening.
revi'sie, v. herziening; rg herziening (in bepaalde bij de
wet genoemde gevallen) v. e. veroordelend gewijsde
wegens vermoedelijke onjuistheid; tweede drukproef.
revisionis'me, o. (herzieningsstelsel) richting 1. h. socialisme, welke er naar streeft om --- zonder het einddoel
der partij u. h. oog te verliezen -- de voor haar bereik bare voordelen te verkrijgen, desnoods door medewerking met sommige burgerlijke partijen en onder (tijde hike) prijsgeving

V.

e. gedeelte v. eigen programma-

eisen.

revisionist', m. voorstander van het r e v 1 s 1 o n i s m e.
revi'sor, m. onderzoeker, naziener.
revival, (rivvai'vel) (Eng.) o. plotselinge opwekking v. d.
religieuse geest (in Amerika) ; herleving.
revoca'bel, herroepbaar, te herroepen.
revocatie, V. herroeping; intrekking (van bevel enz.).
[ziens.
revoce'ren, terugroepen; herroepen, intrekken.
revoir, (revoar') (Fr.) wederzien; a ~ of au —, tot weder revoltant', tegen de borst stuitend, weerzinwekkend, hoogst
révol'te, (Fr.) v. oproer, opstand.
[ergerlijk.
revolte'ren, oproerig worden; in opstand brengen, In opstand komen.
revolu'tie, v. omwenteling, inz. staatsomwenteling; omwenteling v. e. kleinere hemelbol om een grotere.
revolutionnair', omwentelingsgezind(e.)
revolutionne'ren, omwentelen; een (staats)omwenteling
trachten te bewerken.

revolver, m. pistool met vijf of zes ladingkamers in
een cylinder, waarin de patronen door (automatische)
draaiing achtereenvolgens tegenover de loop kunnen
worden gebracht en afgeschoten; ,_.pers, pers, die uit
eigenbelang artikelen verdraait of achterwege laat.
revue', (Fr.) V. X 1 monstering, wapenschouw; 2 toneelstuk, waarin zonder veel onderling verband de gebeur tenissen V. d. dag worden bezongen en al dan niet
belachelijk voorgesteld; 3 overzicht, titel van verschillende tijdschriften; de ,,, passeren, gemonsterd, nauwkeurig bekeken of beoordeeld worden; , .., girl, medewerkster aan ballet e.d. i. e. revue.
rewwojensowjet, (Russ.) revolutionnaire oorlogsraad.
rex, (Lat.) m. koning; — aposto'licus, apostolische koning
(van Hongarije) ; — oatho'lious, katholieke koning (van
Spanje) ; - christianis'simus, m allerchristelijkste koning (van Frankrijk) ; ,r., fidelis'simus, allergelovigste
koning (van Portugal).
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rez-de-chaussée', (Fr.) m. gelijkvloerse verdieping.
rhabdologie', V. staafjesrekenkunst.
rhabdomantie', v. stafwaarzeggerij, het wichelroedelopen,
opsporing v. verborgen dingen door staven (bv. V. water met behulp v. d. wichelroede).
rhachi'tis, v. Engelse ziekte.
rhaïta, (Arab.) soort hobo.
rhapso'den, m. mv. voordragers der epische, in het bizon der v. d. Homerische gedichten, bij de Oude Grieken.
rhapsodie', V. verzamelwerk van bijeengevoegde (brok) stukken; mengelmoes; f muziekstuk v. vrije vorm,
waarin volksmelodieën v. e. bepaalde natie verwerkt zijn.
rhapso'disch, uit verschillende delen bijeengebracht, samengeflanst; onsamenhangend.
rhapsodist', m. verzamelaar, samenflanser.
Rhein'gold, m. Pullmantrein, Hoek v. Holl.- Keulen --Bazel--Luzern.
Rhein'Iander, (D.) m. Duitse dans in 2/4 maat.
rhea, struisachtige vogel In Z. Amerika, zie nandoe.
rhe'n i u m, o. een metaal, gebruikt als k a t a 1 y s a t o r, o.a.
bij de bereiding van chloroform.
rhe'ometer, m. g stroommeter.
rheoscoop', m. g stroomaanwijzer (bij de telegraphie).
rheostaat', m. g toestel tot het in- en uitschakelen van
weerstanden In electrische geleidingen.
rhe'tor, (Gr.) m. redenaar, leraar in de welsprekendheid.
rheto'rica, (Gr.), rhetoriek', v. 1 redekunst, leer v. d.
welsprekendheid; 2 onjuiste beeldspraak, bombast.
rheto'risch, redekunstig, op redenaarswijze.
Rhe'to-Romaan', m. Romaans bewoner v. h. oosten van
Zwitserland, Tirol en Frioel.
rheumatiek', V. pijnlijke aandoening v. h. celweefsel V. d.
spierbundels.
rheuma'tisch, met r h e u m a t 1 s m e behept.
rheumatis'me, o. zie rheumatiek.
rhinalgie', V. neuspijn.
rhini'tis, v. ontsteking v. d. neus.
rhinoceros, m.
neushoorn.
[verband houdt.
rhinologie', V. leer of kennis van alles wat m. d. neus
rhinoplastiek', V. neusvormingskunst, kunst om misvormde, beschadigde of verloren neuzen te herstellen.
rhinoscopie', v. bezichtiging v. d. neusholte met spiegels,
rhizoli'then, versteende boomwortels.
[neusonderzoek.
rhizologie', v. leer v. d. plantenwortels.
rhizomor'phen, draadvormige verhardingen v. d. honingzwarn, die de boomwortels bedekken en doden.
rhizophoor', m. (wortelboom) tropische kustboom, welks
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wortels met het bovenste gedeelte boven de grond
groeien.
[en gele poten.
rhizopo'da, wortelpotigen.
Rho'de-Is'Iand, V. &. dieprood hoen met zwarte staart
platina
ontdekt
metaal.
rhodium, o. enkelvoudig, in 't
rhododendron, (Gr.) m.. alpen- of bergroos.
rhomboë'der, o. een door 6 gelijke ruiten begrensd lichaam.
rhomboïdaal', rhomboT'disch, langwerpig, ruitvormig.
rhom'bus, (Lat.) m. ruit, gelijkzijdige scheve vierhoek.
rhon'chus, m. reutelgeruis (in de longen) ; snorken.
Rhón'rad, (D.) o. in Duitsland uitgevonden sporttoestel, ne staande uit 2 door dwarsstaven met elkaar verbonden
holle stalen hoepels. De beoefenaar steunt met handen
en voeten o. d. dwarsstaven en brengt door verplaatsing
v. z. zwaartepunt het toestel in beweging.
rhotacis'me, o. het brouwend uitspreken van de r.
rhyth'me, rhyth'mus, m. naar bepaalde lengte en toonverhoudingen geregelde evenmatige beweging v. d. woorden en zinnen hetzij in proza of in poëzie; regel
afwisseling in muziek en dans.
-matige
rhyth'misch, volgens de wetten van de r h y t h m u S.
rhytmonoom', m. mechanische bewegingsinrichting waarvan de snelheid naar willekeur geregeld kan worden
en die door middel V. e. pedaal het tempo v. h. muziekstuk a. d. voet v. d. muzikant mededeelt.
riant', (Fr.) lachend; vrolijk, aangenaam voor 't oog.
ricam'bio, (It.) m. $ keerwissel, die met protest teruggaat.
ricane'ren, honend lachen, grijnslachen.
rica'vo, (It.) m. $ zuiver bedrag van verkochte waren.
rice, (rais) (Eng.) rijst.
ricinus-olie, v. wonderolie (purgeermiddel).
[steen op de watervlakte.
ri (c) k'sha, v. zie j i n ri ksha.
ricochet', (Fr.) o. het keilen, afkaatsen v. e. geworpen
ricochetteren, opslaan en verder springen (kogels enz.).
ricochet'schot, o. weeropstuitend schot.
ricor'so, m. zie ricambio.
rico'vero, (It.) m. $ terugerlanging, schadeloosstelling.
ric'tus, (Lat.) m. grijnzend opensperren V. d. mond; de
grijnzend opengesperde mond; pijnlijke trek die het
gehele gelaat beweegt.
rideau', (Fr.) o. 1 voorhang, gordijn; 2 W kleine aarden
wal, waarachter belegerden zich verbergen.
riden'do di'cere ve'rum, (Lat.) lachende de waarheid zeg
[gen.-rl'de
si sa'pis, (Lat.) lach, indien gij wijs zijt.
ridicule, (Fr.) 1 aj. belachelijk; 2 v. zie reticule.
ridicuul', belachelijk, bespottelijk.
ridot'to, (It.) m. Ital. gemaskerd zaalfeest.
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Tien du tout', (Fr.) in het geheel niets, niemendal.
Plan ne va plus', (Fr.) niets geldt meer; er mag niets meer
opgezet worden (bij het hazardspel).
Riff'kabylen, m. mv. de zeer krijgshaftige en vrijheidslievende Berbers, die het Riff bewonen, een bergsysteem,
gelegen a. d. noordkust v. Marokko, ten 0. v. Tanger,
+ 600 m hoog.
Ri gabalsem, m. terpentijnolie uit de appels en jonge scheuten V. d. Cembra- pijnboom.
right of petition, (raft of petis'sjen) (Eng.) recht van
petitie.
right or wrong, my country, (raait or rong, mat kun'tri)
(Eng.) recht of onrecht, het geldt mijn vaderland.
rigi'de, (Fr.) stijf, straf, niet slap (van ballons) ; hard,

streng, onverbiddelijk.
rigiditeit', V. stijfheid, strakheid; strengheid; (ook :) =
rigoglio'so, (It.) f jolig, lustig; weelderig. [rigueur.
rigolo', (Fr.) grappig, dwaas; vrolijke Frans; ook: reri'gore ju'ris, (Lat.) naar gestreng recht. [volver.
nigoreux', (Fr.) rigoureus', rigoris'tisch, uiterst (ge)streng.
rigoris'me, o. uiterst strenge zedeleer, zedelijke gestreng -

heid.
rigorist', m. uiterst gestreng zedenleraar; aanhanger v.
d. tot in 't uiterste gestrenge toepassing v. h. straf ni'gor mortis, (Lat.) v. lijkverstijving. [recht.
rigorositeit', v. uiterste gestrengheid, hardheid.
Rigs'bank, v. Deense rijksbank.
rigueur', (Fr.) V. (ge)strengheid, hardheid; de ..., vereist,

volstrekt noodzakelijk, voorgeschreven.
rijks -insig'niën, o. mv. de te Aken bewaarde kleinodiën
v. h. Duitse rijk, welke vroeger bij de keizerskroning
rik'sha, (Jap.) v. zie Jinriksha. [gebruikt werden.
rllasclan'do, (It.) f allengs langzamer.
rimboe, (Mal.) V. zie remboa.
rimbor'so, (It.) m. zie rembours, remboursement.
rimes'se, v. zie remesse.
rinforzan'do, rinforza'to, (It.) f versterkt, sterker wordend.
ring, (Eng.) m. vereniging v. handelsmannen of personen,
doel: elkander bevoordelen (in Amerika) ; bij wedren-

nen : weegplaats; kring v. weddende toeschouwers.
ringgit, (Mal.) v. letterlijk „pop", N.J. rijksdaalder;
boe'roeng, Mexicaanse dollar.
rinket', o. i. d. schuifstijlen door een hefboom of windwerk op en neer te bewegen schuif a. d. waterkerende
zijde v. e. sluisdeur ter afsluiting; deurtje of poortje
i. e. grote poortdeur = winket = klinket.
ri'o, (Sp.) m. rivier, by. — de la Pla'ta, zilverrivier.

riot-act
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riot-act, (raai'et dekt') (Eng.) V. oproerwet, wet die de
samenscholingen verbiedt.
rip-cord, (Eng.) X sluitdraad, metalen draad, waarmee
de zak v. d. p a r a c h u t e is gesloten en die losgetrokken wordt om het scherm te openen.
ripië'no, (It.) f het invallen v. h. volle orkest of koor;
stemmen, v. mv. aanvullende partijen; partijen van
de begeleidende instrumenten in werken met s o ii.
ripolin', o. soort glanzende verf voor houtwerk.
ripposte'ren, (in 't schermen:) een terugstoot toebrengen;
snel en trerrenà antwoorden.
ripre'sa, (It.) f herhaling v. e. hoofdmoment.
ripua'riërs, m. mv. oeverbewoners.
risaliet', o. vooruitstekend deel v. d. voorgevel v. e.
huis, dat over de gehele hoogte doorloopt.
riscant', gewaagd, gevaarlijk.
riscon'tro, m. (mv. riscon'tri), $ wisselbetaling; aanwijzing
op wisselbetalingen.
risée', (Fr.) v. Iemand om wiep algemeen gelachen wordt,
mikpunt van spot.
risenti'to. (It.) f vol gevoel
risi'ble, (Fr.) belachelijk, bespottelijk.
ri'sico, o. gevaar; waagstuk.
risolutamen'te, risolu'to, (It.) f flink, vastberaden.
risonan'te, risonan'za, V. zie resonant, résonance.
risorgimento, (- dzjimen'to) (It.) m. herbloei, periode van
wederopleving van Italië, begonnen In 1848 en beëindigd
In 1918 met de inlijving van Zuid -Tirol en Istrié.
risot'to, (It.) o. rijst met parmezaanse kaas.
rispos'ta, (It.) v. antwoord.
risquant', zie riscant.
risque'ren, wagen, op 't spel zetten; gevaar lopen.
risso'le, (Fr.) v. rolrond bruingebraden vleespasteitje.
rissoie'tten, V. mv. geroosterde, met vlees belegde sneetjes brood.
ristorne'ren, de invloed v. e. foutieve post a. d. tegoed zijde herstellen door een evengrote post a. (1. schuld
te boeken of omgekeerd; tegen een vergoeding-zijde
afzien van een gesloten assurantie.
ristor'no, v. $ terugkeer; herstel v. e. fout bij de Inschrijving i. h. grootboek door r i s t o r n e r e n; teruggave
van gestorte premiën bij onwettigheid of opheffing v.
e. verzekeringscontract.
ri'sum tenea'tis, ami'ci ! (Lat.) onthoudt u van lachen,
[vrienden!
risveglia'to, (It.) f opgewekt, levendig.
ritarda'to, ritardan'do, (It.) f langzamer wordend.
ritenu'to, (It.) f terughoudend, ingehouden in tempo.

ritornel
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ritornel', ritornello, o. j herhalingsthema; drieregelig
ritor'no, zie ristorno. (Ital. volksliedje.
ritournei'le, (Fr.) v. , elk couplet afsluitend of vooraf gaand terugkerend thema. [ken wissel.

rltrat'ta, v. $ keer- of herwissel; intrekking v. e. getrok-

rituaal', o. regeling v. kerkelijke gebruiken; kerkboek;
voorgeschreven or gebruikelijke plechtigheden, gebeden
enz. bij inwijdingen, opneming in genootschap enz.
rituaiis'me, o. zie Puseyisme.
ritueel', gebruikelijk, volgens het kerkgebruik.
rl'tus, (Lat.) m. overgeleverd gebruik, kerkgebruik of geheel der plechtigheden en gebeden bij het uitoefenen
van de eredienst.
rival, (rai'vel) (Eng.) rivaal', m. mededinger, medeminnaar.
rivalise'ren, wedijveren, mededingen.
rivaliteit', V. westijver, mededinging, wedstrijd.
river, (riv'ver) (Eng.) v. rivier.
rlver'so, (It.) f omgekeerd, van achteren af te spelen.
rivië'ra, (It.) v. oever- of kustland; de Riviera, het mooie
kustland langs de Middellandse zee a. d. voet V. d.
Zee- Alpen.
rixa'ri de la'na capri'na, (Lat.) over (geitenwol) een kleinigheid twisten.
roadable, (ro'deebl) (Eng.) autovliegtuig, vliegtuig dat
ook als motorvoertuig kan dienst doen.
road-sleeper, (rood'-sliejpe) (Eng.) auto- slaapwagen die
des nachts tussen Londen en Liverpool rijdt.
roastbeef, (roowst'bief) (Eng.) o. geroosterd, half gebraden rundvlees.
Roba'ver, v. Rotterdamse Bankvereniging.
rob, robb, V. dik gekookt vruchtensap, vruchtenmoes, doorgaans met suiker toebereid.
rob'ber, m. twee gewonnen van drie whistpartijen; dubbele whistpartij.
robe, (Fr.) v. japon; tabberd v. d. rechtsgeleerden; haarbekleding (inz. van een paard).
ro'be de cham'bre, V. kamerjapon, sjamberloek.

ro'be trotte u r', v. korte rok.

robes et confections', mv. dameskleren op maat.
robijn', m. hardste en kostbaarste edelsteen na de diamant.
robinocratie', V. heerschappij v. d. getabberde mannen,
v. d. advokaten.
Robinsona'de, v. avontuurlijke geschiedenis i. d. trant
v. h. Robinson Crusoë- verhaal.
ro'borans, v. roboratief', o. versterkend middel.
roboran'tia, (Lat.) v. mv. versterkende middelen.
roboran'tie, v. versterking.

robot
robot',
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j leendienst, herendienst in Beieren, Oosten
-rijk,
Bohemen en Silezië.
robot, m. kunstmens; ,,vliegtuig, vliegtuig, dat V. d.
grond wordt bestuurd door middel v. radiogolven.
roburiet', o. een springstof, die in 't vervoer en in de behandeling minder gevaarlijk is dan dynamiet.
Robus'ta, v. goede koffiesoort met kleine boon op Java
gekweekt.
robuust', sterk, krachtig, gespierd, kloek, stevig.
V.

rocaille, (Fr.) v. (kunst)grotwerk.

rocha'de, v. zie rokade.
rochet', v. R.K. kort koorhemd van wit linnen met nauwe
mouwen, vroeger een liturgisch gewaad, thans een erekleed voor prelaten.
rocket-loop, (Eng.) X vuurpljlloeping, kunstvlucht i. h.
verticale vlak, waarbij na een steile stijgvlucht een
loeping met een zo klein mogelijke straal wordt ne [schreven.
rock'ing-chair, (Eng.) v. schommelstoel.
rococo', (Fr.) m. stijl uit het midden der 18e eeuw.
Rococo = Radio Omroep Controle Commissie.
roda, (Minahassa) tweewielig vrachtwagentje met kap,
getrokken door buffels.
rode'o, (Sp.) het bijeendrijven V. e. grote kudde vee door
een aantal cowboys of gaucho's; feestelijke samenkomst
v. cowboys or gaucho's, waarbij zij staaltjes V. h. rij
laten zien. [beneden glijdt.-kunst
rodelbaan, V. hellende weg, waarlangs men In sleden naar
rodinal', o. zoutzuurverbinding, die als ontwikkelaar v..
photographische platen wordt gebruikt.
rodomonta'de, (Fr.) v. snoeverij, opsnijderij.
Rodonomin'to, Japanse arbeiders- en boerenpartij.
roe'bel, m. Russ. zilver- en papiermunt, de eerste = 1 gld..
90 ct.; de laatste normaal ongeveer f 1,20.
roe'djak, (Mal.) v. Ind. gerecht, soort salade bestaande uit
gesneden onrijpe vruchten met azijn, s o j a, Sp. peper
roe'gi (e), (Mal.) v. schade. [en suiker.
roe'mah, (Mal.) v. huis; - bo'la, societeit; - ma'kanan,.
hotel; ~ sa'kit, ziekenhuis; ~ sé'tan, vrijmetselaarsloge..
roe'piah, (Mal.) v. gulden.
roga'te, (Lat.) m. 5e Zondag na Pasen, Zondag vódr
Hemelvaartsdag.
rogatoir', een verzoek betreffend; met gerechtelijk onderzoek elders belast.
roi, (Fr.) m. koning;d'ar'mes, wapenkoning; ,,, de carton', papieren koning; stropop; en exil' koning of
vorst in ballingschap; ~ fainéant', nietsdoende koning;
soleil', zonnekoning, Lodewijk XIV.

rokade
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roka'de, v. onderlinge verwisseling van plaats tussen
koning en kasteel (schaakspel).
rokelijn', v. wit kleed v. d. priester bij mindere plechtig heden dan de H. Mis.

Ro'ma aeter'na, het eeuwige Rome.
Romaans', van het oud-Romeins afstammend, (vandaar:)
-..e talen, V. mv. de Italiaanse, Spaanse, Portugese,
Franse, Roemeense talen enz.; ,,,e stijl, een vóór het
Christendom niet voorkomende bouwstijl, die zich vooral
bij de kerken onderscheidt door zware muren en vierkante en ronde pijlers en ronde bogen voor de vensters
en gewelven; .-.e volken, o. mv. volken van Romeinse
of gemengd-Romeinse oorsprong.
roman'ce, (Fr.) roman'za, (It.) v. lied, zangstukje, bevatten
een waar of verdicht avontuur.
-de

romance'ro, (Sp.) m. romancenboek, liederenverzameling.
romancier', (Fr.) m. romanciè're, V. romanschrijver,
romanes'ca, (It.) V. f Italiaanse dans. [- schrijfster.

romanesk', romanachtig, verdicht; avontuurlijk, ziekelijk
romantisch of dweperig.
romanise'ren, als een r o m a n inkleden; Rooms, Romaans
maken. [stellingen.
romanis'me, o. de R.K. godsdienst, zijn geest en grond romanoscopie', V. Inwendige bezichtiging v. d. endeldarm
met behulp v. kleine lampjes met spiegel.
romantiek', V. romanticis'me, o. de in de middeleeuwen
geldende en In het eind der 18e en begin der 19e eeuw
weer opgewekte kunstrichting, die streefde naar het
indrukwekkend grootse of naar hartstochtelijke schil
zij stelt gevoel en verbeelding weer op-derachtig;
de voorgrond.
roman'tisch, in de geest v. d. christelijke middeleeuwen
en v. d. verbeeldingrijke, hartstochtelijke volkspoëzie
en kunst v. d. tijden; dichterlijk dromend en geen rekening met de werkelijkheid houdend.
romeria, (Sp.) bedevaart, waaraan openluchtfeesten verbonden zijn.
ronde, v. omgang, rondgaande wacht of patrouille; rondedans, rondgezang. [r e f rein.
rondeau', (Fr.) o. rondezang, dicht- of muziekstuk met
rondeel', o. rond buitenwerk, ronde sterke toren; Ingesloten vlakte; zie ook rondeau.
rondement', (Fr.) ronduit, rondweg, zonder omwegen.
rondinet'to, rondi'no, rondolet'to, (It.) f klein rondo.
rondo', (It.) o. zie rondeau.
rondpoint', (Fr.) o. rond plein, waarop verscheiden straten
i'ong'geng, (Mal.) v. dansmeisje.
[of lanen uitkomen.
,
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Röntgenoloog', m,. geneesheer, die zijn bijzonder werk
maakt van onderzoek met R d n t g e n-s t r a 1 e n.
Rdnt'gen-stralen, m. mv. electrische lichtstralen, die door
verschillende ondoorschijnende stoffen heendringen,
rood, (roed) (Eng.) roede = 161 voet. [x- stralen.
room, (roem) (Eng.) kamer.
ropij', rope', v. 0. -Ind. gouden of zilveren munt, in goud
ongeveer = 18 gld., in zilver van verschillende
waarde (in Eng. Indië = f 0,80).
roquefort', (Fr.) m. soort gekruide schapenkaas.

roque'reen, (schaakspel:) den koning en een van de kastelen onderling van plaats doen verwisselen.

rorailer, (ro'reele) (Eng.) voertuig, waarmee men door
een wijziging ten aanzien v. d. wielen, zowel over de
spoorbaan als over de weg kan rijden.
Rora'te, (Lat.) benaming v. e. mis, 1. d. Advent, z. d. w.
rosarium, (Lat.) o. 1 rozenkrans; 2 rozentuin, rozen
zie roastbeef. [kwekerij.-ros'bief,
rose'ola, o. mv. kleine rode vlekjes 1. d. huid v. lijders
aan sommige ziekten als bv. syphilis.
roset'te, (Fr.) rozet', v. roosvormig sieraad; ronde knoop
van ordelint in het knoopsgat, aanduidende dat iemand
officier is in een ridderorde; van onderen plat en van
boven hoekig geslepen diamant.
roskoi'nik, m. zie raskolnik.
rosmarijn', m. (beter dan rozemarijn), . zeedauw (bekend,
welriekend lipbloemig gewas).
roso'Iio, roso'glio, (It.) v. rozenbrandewijn.
rossinant', m. paard van Don Quichote; knol.
(meinon).
rost'beef, m. roastbeef (zie aid.).
rostra, (Lat.) o. mv. redenaarsgestoelte (bij de oude Rorostraal', beter rastraal (zie aid.).
rot, o. U 2 manschappen achter elkaar.
rotan, o. zie rottan.
Rota'rian, (Amer.) m. lid v. e. Rotary-club.
Rota'ry(-club), (Amer.) v. internationale vereniging van
personen, die allen een verschillend beroep uitoefenen.
Zij stellen zich ten doel in zaken en in het algemeen in
het leven degenen met wie zij in aanraking komen, zo
te behandelen, als zij zelf zouden willen behandeld
worden. Zij trachten dus dienstvaardigheid te bevorderen, maar ook de goede verstandhouding tussen de
verschillende beroepen en de goede betrekkingen tussen de volken. Het embleem is een blauw /geel(goud)
kamrad met de woorden Rotary international.
rota'tie, v. rond-, omdraaiing, beweging om de as, dage
-lijkse
beweging v. d. aarde enz.

rotatiepers
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rota'tiepers, v. dagbladpers, drnkpers, waarblJ cyl1ndrlscbe
stereotypptaten on de drukrollen worden vastsesenroerd,
rote'ren, ronddraaien.
roti't (Fr.) m. gebraad.
[vure.
rotogravu're, v. afdruk v. e. gegraveerde rot vgl. graroton'de, rotun'de, v. rond gebouw; rondhanxende damesmantel meest zonder mouwen.
[en electro-motor.
ro'tor, m. draaier, draalend gedeelte v. e. stoomturnme
rO'torschip, o. in 1924 door Flettner uttgevonden. Loodrecnt

0D '1 dek staan twee cylinders, die electromotortsch tn
om bun lengteas draatende bewegtng worden gehouden.
De wind oerent op de helrten der cylinders, die zlcb in
zljn rtchtmg bewegen een zutgende en op de andere
helrten een drukkende kracbt nit, die betde vereend net
scntp voortstuwen.
rot.'(t)an, o. Spa rtet, rotting; soort nerpaun.
rotten boroughs, (rot'n bur'roos) (Eng.) mv. vervallen
marktvtekken, waarm net klesrecbt in handen van enkeis
grondetgenaars was.
Rotten Row, trot/n roow) (Eng.) verhastertng van route du
roi (konlngswandeltng), grote rij- en wandelweg In
net Hyde Park te Londen,
Rotterdam Lloyd Rapi'de, expresstretn Marseille-den Haag,
aanstuttend op aankomst te Marseille van mailschepen
der Rott. Lloyd.
rotula'tie, v. net ordel1Jk blJeenvoegen en samennasien
van schrtrtelljke stukken.
potule'ren, acten naar volgorde tekenen en samennaaten,
roturier', (Fr.) m. persoon van burgerarkomst, met-adell1Jke, gewone burger.
Idoordraater.
roue', (Fr.) m. (etg, geradbraakte) (artstocransche) Iosbol,
rou'ge, (Fr.) t o. rood blanketset, tonetmtddet om Itppen
en wangen rood te kleuren; 2 aj. rood; --et-noir', o.
rood-en-zwart (kansspel met banetjes or kaarten) : ,vegetal', ptantenrood, rood voor btanketset.
rough-rider, trut'rauier) (Eng.) m. Amertk. rutter..vrIJwnug er tnz. 1. d. Spaans-Amertk. oorlog van 1898
op Cuba.
roula'de, (Fr.) V. lets opgerolds ; opgerold rund-, varkensof kalrsvlees : J' toontoper, loopje, roller van achter
elkaar me est op een lettergreep gezongen noten.
rouleau', (Fr.) m. rOI, wars, cylinder; rorgordijn.
roule'ren, omlopen, in omloop of gangbaar zijn; 't gesprek rouleerde over u, 't gesprek l1ep over u.
roulet'te, (Fr.) v. roiscnur: kansspel met balletjes op een
rou'mi, (Algerijns) m. Christen.
[draalbord.
roundhead', (Eng.) m. rondkop, Pur 1tel n.

round-up
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round-up, (Eng.) het bijeendrijven v. d. runderen op een
rousj-hasjono, (Hebr.) nieuwjaarsdag. [ranch.
rou'te, (Fr.) v. weg, rijweg, straatweg; koers.
routi'ne, (Fr.) v. gewoonte, bedrevenheid door ervaring;
sleur, slender.
routine'ren (zich), zich vaardigheid in iets verwerven.
row, (rau) (Eng.) V. kabaal, standje; in Indië: relletje,
opstootje.

rowdy, (rau'di) (Eng.) m. ruwe kerel, sjap, lawaaischopper.

royaal', koninklijk; gul; ,....- papier, o. zeer grote papier -

royaiis'me, o. koningsgezindheid. [soort, maat 50 x 65.
royalist', (Eng.) m. koningsgezinde.
royaliteit', V. gulheid.
[den)-Carlisle.

Royal Scot, (roj'jel slot) (Eng.) exprestrein Euston (LonRoyal Society, (roj'jel sosai'eti) (Eng.) koninklijk genoot
-schapof
academie.
royalty, (roj'jelti) (Eng.) v. koningschap, koninklijke
waardigheid; koninklijke familie; t a n t i è m e (aan
den eigenaar v. e. mijn om die te mogen exploiteren) ;
aandeel, dat de uitgever a. d. schrijver of componist
betaalt, voor elk verkocht exemplaar v. e. uitgave.
royement', o. doorhaling, schrapping (als lid) ; teniet
verzekering) .
-doenig(v.
foye'ren, doorhalen, schrappen (v e. lijst), vervallen verklaren.
rozemarijn', m. zie rosmarijn.
rozet', v. roosvormig sieraad; zie ook rosette.
ruban'-sono're, (Fr.) „het zingende lint", Franse uitvinding, maakt het mogelijk muziek, redevoeringen, reportages enz. dadelijk na de opneming weer te geven.
ruba'to, m. , gevoelvolle voordracht met grote vrijheid
rubayat, (Perz.) kwatrijnen.
[van tijdmaat.
rub'ber, (Eng.) v. gom - elastiek; veerkrachtige hars- of
gomsoort afkomstig van tropische boomsoorten, g e t aperts j a, caoutchouc; ,"s, $ aandelen in (van)
een rubbermaatschappij; zie ook robber.
rubbish, (Eng.) o. waardeloze rommel, scheurpapier; als
uitroep: nonsens! [zakende middelen.
rubefacien'tia, o. mv. bijtende, roodheid en warmte veroorrubeo'lae, v. mv. Europese rode hond.
rubicel'la, v. gebedenboekje voor de H. Mis.
Rubicon, m. oude naam v. e. rivier o. d. grens v. Gallig
en Italië; de , . overtrekken, een onherroepelijke stap
ru'bor, (Lat.) v. roodheid.
[doen.
rubrica'tor, m.
persoon, die belast was met het aan brengen v. rode of gekleurde letters or woorden 1. U.
tekst v. e. handschrift of boek.
22e dr.46
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rubrice'ren, naar vakken indelen of betitelen.
rubriek', v. afdeling, klasse, soort; opschrift, bovenschrift.
ru'che, (Fr.) V. dichtgeplooid, rechtopstaand kanten beleg [sel.
rt ck'sichtslos, (D.) niemand en niets ontziende.
ructa'tie, v. oprisping uit de maag, boer (ructus).
rudimen'ta, (Lat.) rudimen'ten, o. mv. eerste gronden of

beginselen, onontwikkelde lichaamsdelen.
rudimentair', in beginsel aanwezig, onvolkomen ontwikkeld; tegenpest. o r i m e n t a i r.
ru'dis indigesta'que mo'les, (Lat.) een ruwe en ordeloze
ruditeit', v. ruwheid, onbeschaafdheid, lompheid. [massa.
Rudolfi'nische tafels, v. mv. door Kepler samengestelde
sterrekundige tafels, zoo genoemd naar Keizer Rudolph
II. (1576---1612).

rug'by, (Eng.) voetbal, waarbij ook met de handen gewerkt
rugeus', rimpelig. [wordt.
rugositeit', v. rimpeligheid.
rul'ne, v. ondergang; verwoesting; puinhoop, bouwval.
ruTne'ren, verwoesten, vernietigen, stuk maken; te gronde
ruïneus', verderfelijk. [richten.

Rule Britan'nia, (roet) (Eng.) (Beheers, Brittannié) het
met die woorden aanvangende Eng. volkslied.
rumba, v. nieuwmodische dans.
ruminan'tia, (Lat.) mv. herkauwende dieren.
rumina'tie, v. herkauwing; herhaalde overdenking.
rumine'ren, herkauwen; fig. In zich zelf overdenken,
wikken en wegen.
ru'mor in ca'sa, (Lat.) gerucht in huis, er is beroering in
de gemoederen.
rump-steak, (rump'steel,k) (Eng.) m. rompstuk, beste soort
biefstuk.

run, (Eng.) m. grote toeloop van mensen inz. bij de bank
om betaald te worden.

Rund'funk, (D.) draadloze omroep.
[volkeren.
runen, m. mv. oude rechtlijnige letters v. d. Germaanse
run'ner, (Eng.) smokkelaar, blokkadeverbreker.
run'ning-po'wer, (Eng.) recht v. spoorwegmaatsch. om
baanvakken v. andere spoorwegmaatsch. te berijden.
ru'olz, o. galvanisch verzilverd nieuwzilver.
rupa, (theosof.) lichaam, gestalte; ,^. loke, stofwereld;
- plan, de vier laagste sferen v. h. d e v a e h a n.
rupee, (roe'pie) (Eng.) v. zie ropiJ.
ru'pia, V. blaaruitslag.
ruptuur', v. breuk, scheur; vredebreuk, vriendschapsverruraal', landelijk, boers. [breking.
rurograaf', m. schrijver over de akkers en hun bebouwing.
rus,

in. ps rechercheur.

ruse de guerre

723

s. e.

ru'se de guer're, (Fr.) v. krijgslist.
rush, (rusj) (Eng.) m. plotselinge snelle toevloed van personen naar een plaats; (in 't voetbal:) ren, voorzet;
hour, (Am.) spitsuur.
Rusnia'ken, Russie'nen, m. mv. Slavische volksstam in Gallieië, Noord - Hongarije, Podollë, Volhynlê enz. (Ruthe[nen).
russifice'ren, Russisch maken.
russomanie', v. voorliefde voor al wat Russisch is.
russophiel', m,. Russenvriend.
russophobie', v. vrees (afkeer) voor de Russen.

rusticiteit', V. landelijkheid, boersheid; onbeschaafdheid.
rustiek', landelijk, boers; onbeschaafd.
Ruthe'nen, m. mv. zie Rusniaken.
Rutsch'baan, (D.) v. met sterke golvingen op- en neer
trambaantje als kermisvermaak.
-gand

S
S. of St. of Sot. = Sint, Saint, Sanct, heilige.
s. (op recepten) = sig'na of signe'tur, (Lat.) teken het, of
[senaat.
het worde getekend.
s. = sa'lus, (Lat.) heil, welzijn; (ook :) = sena'tus, (Lat.)
(b.
d.
N
a z l's).
stormafdeling
S. A. = Sturmabteilung, (D.)
S. A. = Société Anonyme, (Fr.) Naamloze Vennootschap.
S. A. B. E.N. A. — Société Anonyme Beige de Navigation
Abrienne, N.V. Belgische Luchtvaartmaatschappij.
8. A. C. E. M. = Société' des Auditeurs' Compositeurs' et
Editeurs' de Musi'que, vereniging v. uitvoerders, componisten en uitgevers v. muziek.
S. A. 1. = Socialistische Arbeiders Internationale.
S. A. J. = Socialistische Arbeiders Jeugd.
S. A. R. = Son Altes'se Roya'le, (Fr.) Zijne (Hare) Koninklijke Hoogheid.
S. A. R. O. V. = Socialistische Arbeiders Radio Omroep

voor Vlaanderen.

S. A. V. = Surinaams Arbeiders Verbond.
S. A. W. O. — Surinaamse Algem. Werkers Organisatie.
so. of soil. = sci'licet, (Lat.) namelijk; sc. ook scul'psit,
[partij.
z.
a.
8. D. A. P. -er, m4 lid der Sociaal Democratische ArbeidersS. D. G. = so'li De'o glo'ria, (Lat.) aan God alleen de eer.
S. D. P. = Sudeten-deutsche Partei.
S. D. O. A. = School (voor) Dienstplichtige Onderoffieieren (der) Administratie.
s. e. of s. e. c. = sal'vo erro're calculi, (Lat.) met voorbehoud van een mogelijke rekenfout.

S.E.&0.
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S. E. & O. = sal'vo erro're et omissio'ne, (Lat.) behoudens
vergissingen en weglatingen.
S. G. P. =- Staatkundig Gereformeerde Partij.
S. H. = Sa'rekat Hin'dia, vereniging tot het nastreven v.
e. spoedige nationale zelfstandigheid v. Indië.
S. H. S. staat = Serbske Hvratska Slovenske of Servisch Kroatisch- Sloveense Staat (1919).
S. 1. = Sa'rekat ls'lam, z. d. w.
S. 1. -er, m. lid der Sarekat Islam.
S. 1. IV!. A. V. 1. = Simavi, z. d. w.
S. 1. M. C. — Société International de IV!usique Contemporaine, internation. verbond voor hedendaagse muziek.
S. 1. S. A. — Société International de Sport d'Aviron, Internationale Roeisportbond.
sing. ; sin'gularis, (Lat.) enkelvoud.
S. J. = Societa'tis Je'su, (Lat.) van de orde der Jezuieten.
S. K. B. I. = Sa'rekat Ka'oen Boe'roeh Indone'sia.
8. K. K. = Socialistische Kunstenaars Kring.
8. L. = su'o lo'co, (Lat.) te zijner plaatse.
S. O. K. = Sumatra's Oostkust.
S. O. S. = 1 save our souls, (Eng.) „redt onze zielen ", liet
vastgestelde teken in de Eng. radio-code, waarmede een
in nood verkerend schip om hulp vraagt; 2 (Ver. van)
Socialistische Oud - Strijders (België).
8. P. D.= salu'tem plu'rirrmam di'cit, (Lat.) hij groet u zeer.
S. P. R. = Soci'ety for Psy'chical Research', (Eng.) Ver
-enig
voor zielkundig onderzoek.
S. P. Q. R. = Sena'tus Populu'sque Roma'nus, (Lat.) de
Romeinse raad en het Romeinse volk.
S. R. C. = Samenwerkende Radio Centralen.
S. R. O. B. A. = School (voor) Reserve Officieren (bij de)

Bereden Artillerie.

S. R. O. C. = School (voor) Reserve Officieren (bij de)

Cavalerie.

[Infanterie.

S. R. O. 1. = School (voor) Reserve Officieren (bij de)
S. R. O.G. = School (voor) Reserve Officieren (bij de)
Genie.
[Onbereden Artillerie.
S. R. O. O. A. = School (voor) Reserve Officieren (bij de)
S. S. = Sa'cra Scriptu'ra, (Lat.) de Heilige Schrift; of
Sacrae Scripturae, van de Heilige Schrift; 2 = Schutzstaffel, (D.) veiligheidskolonne (bij de N a z i's).
S. S. R.
Soci'etas Studioso'rum Reformato'rum, (Lat.)
Unie v. Gereformeerde Studenten aan openbare universiteiten.
[(op adressen).
e. s. t. t. = sal'vis ti'tulis, (Lat.) met voorbehoud der titels
s. t. = sal'vo ti'tulo, (Lat.) met voorbehoud v. d. titel.

S. T. D.

r
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S. T. D. = sanc'tae theolo'giae doctor,

heilige godgeleerdheid.

sacrament
(Lat.) doctor In de

S. T. F. = Strijdbond tegen het Fascisme.
S. T. 0. V. 1. A. = School Tot Opleiding Van Iniandscha
Artsen.

s. v. = sal'va ve'nia, (Lat.) met verlof gezegd.
8. V. A. = Studenten Vredes Actie.
s. V. p. = s'ii vous plait, (Fr.) als het u belieft.
a. v. v. -sit ve'nia ver'bo, (Lat.) men vergunne het
met verlof gezegd.

woord,

8abaa'ërs, m. mv. oud-Mesopotamische steraanbidders;

Johannes' volgelingen aan de Libanon.
sabwïs'me, o. sterrendienst, aanbidding v. d. sterren.
eab'bat, m. rustdag, vierdag, bij de Joden de Zaterdag.
sab'batsjaar, o. ieder 7e jaar bij de Israëlieten, waarin
geen akkers bebouwd en geen schulden opgeëist moch-

ten worden. [bedient.

sab'batsvrouw, ,"goj, V. Christin, die de Joden op sabbat
sa'bel, o. i ® zwart; zeer kostbaar bont v. d. Siberische
sabelmarter. [Jemenietische Arabieren.
Sa'biërs, m. mv. naar de plaatsnaam Saba genoemde
sabotage, (Fr.) V. bet langzaam, slecht, verkeerd werken of
het vernielen v. d. boel door de arbeiders en wel zodanig, dat de patroons geen vat op hen kunnen krijgen.
sabote'ren, sabotage bedrijven.
saboteur', m. sabotagepleger.
sabreur', (Fr.) m. houwdegen, vechtjas, ijzervreter.
sacca'de, (Fr.) v. hort, ruk, stoot.
saccage'ren, plunderen.
saccharifica'tie, V. suikervorming.
saccharine, v. In 1878 door Fahlberg ontdekt zoetmakend
middel uit steenkolenteer bereid, wel 550 maal zoeter dan

suiker, doch zonder voedingswaarde.
werktuig tot bepaling v. h. suiker
melksuiker. [gehalte.-sach'rumlti,o.
sacerdotaal', priesterlijk.
sa'chem, m. Indiaans opperhoofd.
sachet', (Fr.) m. zakje, reukkussentje om tussen linnen
-goed
te leggen enz.
Sack'em up Men, (Eng.) resurrectiemannen, z.a.
saco'che, (Fr.) v. grote zadeltas vóór a. h. zadel bevestigd;
.,.- paard, o. pakpaard.
sa'cra, (Lat.) o. mv. heilige zaken, heiligdommen.
sacrament', o. genademiddel; In de Protest, kerk zijner
twee: Doop en Avondmaal (in de oud Luth. kerk bovendien het Vormsel) ; in de R.K. Kerk zeven: de Doop, hel
Vormsel, het Sacrament des Altaars (Communie). de
saccha'rometer, m.

sacramentaal
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saffier

Biecht, het Oliesel, het Priesterschap en het Huwelijk.
- Somtijds ook als een soort vloek gebruikt: sapperment! sakkerloot! [horend.
sacramentaal', sacramenteel', tot een sacrament besacramenta'Iiën, o. mv. R.K. door de H. Kerk ingestelde
handelingen, wijdingen of zegeningen inz. tot heiliging
v. voorwerpen v. godsdienstig gebruik of tot het geven
v. e. bepaalde gunst of genade.
sacramente'ren, de s a c r a m e n t e n toedienen.
Sacraments'dag, m. R.K. feestdag op de 2de Donderdag
na Pinksteren.
sacra'rium, (Lat.) o. bewaarplaats van heilige zaken.
Sa'cré Coeur, (Fr.) het Heilige Hart.
Sacredieu'! Sacré' Dieu! (Fr.) Kristeneziele!
sacre'ren, heiligen, wijden, zalven.
ssacrifice'ren, sacrifië'ren, offeren, opofferen.
sacrifi'aie, o. R.K. Misoffer (ook Heilig Sacrificie).
[kekamer.
sacristein', m. R.K. koster, kerkbewaarder.
sacristie', sacristij', v. R. K. kerkgereedschapkamer, kerSadducee'ërs, m. mv. oud - Joodse secte, die de opstanding
en de onsterfelijkheid v. d. ziel loochende, aan engelen
noch geesten geloofde, maar in haar zeden streng en
zuiver was.
Sadhu, heilig persoon In Br. Indië.
Sadi', m. zwervende monnik (in Turkije).
sadist', m. (naar den Fr. markies de Sade) wellustmoordenaar, vrouwenkweller, vrouwenpijniger uit wellust.
sado', v. (afk. van: dos it dos) licht Ind. huurrijtuigje,
waarin koetsier en vracht rug aan rug zitten.
',Sadrach- Christenen, volgelingen v. d. zendeling Sadrach
in Midden -Java, die Javaanse vormen zocht voor liturgie
(z. d. w.) en kerk.
sae'pe sti'lum ver'tas, (Lat.) keer dikwijls de schrijfstift
om, d.i. verbeter voortdurend uw stijl.
sae'vis tranquil'lus in un'dis, (Lat.) rustig te midden der
woedende baren.
safe, safe-deposit, (seeif dfpoz'zit) (Eng.) o. veilige bewaarkast, kluis om effecten en geld veilig tegen brand of
inbraak te bewaren.
safety-first, (seev'ti-j'urst) (Eng.) wees voorzichtig!
safety-torch, (Eng.) veiligheidstoorts, veiligheidslucifer,
die den automobilist of motorrijder 's avonds bij reparatie o. d. weg als lichtbron en tevens als waarschuwingssein dient.
saffiaan', o. fijn m a r o k íj n uit Saffi in Marokko.
saffraantje, o. S sigaar.
saffier', o. en m. hooggeschatte blauwe edelsteen.
,
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saffloer (s)

sal atticum

saffloer(s)', o. distelgeel, distelsaffraan, gedroogde bloemen v. d. verfdistel of de wilde saffraan.
saffraan', v. gedroogde bloemstengels v. e. variëteit V. d.
crocus sativus, krokus.
sagaai', V. werpspies V. d. Kaffers en Hottentotten.
sagaciteit', V. scherpzinnigheid, schranderheid.
sage, v. volksoverlevering, l e g e n d e.
Sagittarius, (Lat.) m. Schutter (in Dierenriem).
sago, V. palmmerg, palmmeel V. d. sagopalm.

sagoweer', (Mal.) v. geestrijke drank uit de arenpalm be8a'hara, V. zandwoestijn. [reid, palmwijn.
sahban'dar, (Mal.) m. havenmeester.
sa'hib, (Hindoes) m. heer, inz. in Eng. Indië.
saillant', 1 aj. vooruitstekend; jig. in 't oog vallend, in
't oog springend, op de voorgrond tredend, het meest
uitkomend; 2 m.
vooruitspringend deel v. e. versterkte linie of vestingwerk.
saint, (afk. St.) (Fr.) m. heilige (bv. St.-Pierre), Sainte, V.
(afk. Ste), heilige (bv. Ste-Marie).
Saint-Simonis'me, o. zie Si monisme. [rechtsverkrijging.
aalei'ne, (Fr.) v. (in)bezitneming, bezit; onmiddellijke
saison', (Fr.) o. jaargetijde; tijd v. h. jaar voor het bezoek v. d. badplaatsen, v. d. zomerhotels; speeltijd v. d.
schouwburgen, duur v. d. wintervermakelijkheden v. e.
grote stad, seizoen; ,,, mor'te, slappe tijd voor de winkels, 1. d. handel, voor de industrie.
saississe'ren, grijpen, vatten; n beslag leggen op, in beslag nemen; den rechter r-- van een zaak, een zaak bij
^

den rechter aanhangig maken.
sa'jang, (Mal.) jammer, zonde.
sa'jo(e)ran, (Mal.) v. groente.
sak, m. zakvormig dameskledingstuk uit vroeger tijden.
sake' of saki', v. bedwelmende rijstwijn v. d. Japanners.
salaam', salam', o. vrede; vredewens, begroeting; oosterse groet, buiging, waarbij de saamgevouwen handen
tot het hoofd worden opgeheven; ~ alei'kum, vrede zij

over U.

salaam'lik, (Ar.) v. Turks mannenverblijf; wekelijkse
Vrijdagse optocht v. d. sultan naar de moskee.
ealaman'der, m. 1 soort tweeslachtig dier; 2 vuurgeest; 3

kachel, v. binnen bekleed m. vuurvaste steen, doorsala'mi, V. Italiaanse cervelaatworst.
[brander.
salami'ne, (Fr.) v. eenkleurige zware Fr. zijdestof.
aal-ammoniak', o. zie salmiak.
salangaan', (Jay.) m. , klipzwaluw, die de eetbare vogel
bezoldigen. [nestjes bouwt.-salrië'en,
aal at'ticum, (Lat.) o. attisch zout; zie attisch.

sal culinare
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aal culina're, (Lat.) o. keukenzout.
salde'ren, $ rekeningen afsluiten, vereffenen; een schuld
delgen, afbetalen.
•al'do, o. $ rekeningsoverschot; afsluiting, slot van do
sa'lem, (Arab.) m. zie aalaam. [rekening (saldeering).
salem'lik, (Ar.) V. zie salaamlik.
sa'lep, v. wortel van verscheiden soorten van orchis of
standelkruid; daaruit bereide voedzame warme drank,
[Franciscus van Sales.
inz. bij de Turken.
Salesiaan', m. R.K. lid V. e. geestelijke orde gesticht door
salet', o. gezelschapszaal, salon; ,..,jonker, m. fat.
sa'licet, o. f metalen orgelregister V. enge afmeting met
[snijdende klank.
salici'ne, v. stof uit de wilgebast.
salicyl'-zuur, o. een bederfwerend middel.
salifica'tie, V. zoutvorming; zoutbereiding.
saline, (Fr.) v. zoutpan; zoutmijn; zoutziederij, zoutkeet.
sali'nometer, m. zoutmeter, toestel voor het bepalen van
het zoutgehalte van een of andere oplossing.
salipyri'ne, v. samenstelling van s a ii e y l-z u u r en
antipyrine.
$a'Ilsche goederen, o. mv. goederen, die alleen op mannelijke erfgenamen overgaan.
Salische wet, v. oudste verzameling van Duitse wetten
uit de 5de eeuw v. d. Saliërs of Salische Franken, waarbij dochters v. d. erfenis uitgesloten waren. Later
paste men dit in Frankrijk en Spanje toe op de kroon
zelve, zodat de vrouwen v. d. troonsopvolging waren
uitgesloten.
callva'tie, v. speekselafscheiding; speekselvloed.
salive'ren, kwijlen, speeksel kwijtraken.
salmagun'di, o. huzarensalade; poespas, hutspot.
salmiak', salmoniak', v. afk. van sal-ammonia'cum, zoutzure a m m o n 1 a k, vluchtig loogzout.
salmi (e)', (Fr.) o. r a go fl t van gebraden wild. [bruikt.
salol', o, salicylische ether, als bederfwerend middel geSalomo'nisch, wijs en oordeelkundig als Salomon.
salon', (Fr.) m. en o. zaal, gezelschapszaal; jaarlijkse
tentoonstelling van schilderijen te Parijs; - de coiffu're,
(Fr.) m. kapperswinkel; ,.., des ref usés', (jaarlijkse)
tentoonstelling v. d. schilderijen van kunstenaars, v.
w. werken voor de s a l o n geweigerd zijn.
calonfah'ig, (D.) door manieren maatschappelijk geschikt
om in de (voorname) wereld te verkeeren. [gever.
salonnier', (Fr.) m. herenkapper; (ook:) kunstverslag saloon, (seloen') (Eng.) in Amerika: drankhuis, c af é.
.salo'pe, (Fr.) v. morsige vrouw, slons, totebel; (ook :)
vrouwenmantel als huis- of ochtendkleed.

salsaparille
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salsaparil'le, v. zie sarsaparilla.
salt, (solt) (Eng.) zout.
[prikkelende saus.
salpicon', (Fr.) m. vleesgerecht, soort ragout met sterk
salta'tie, V. het springen; dansen; slaan v. d. polsaderen.
salta'to, (It.) f huppelend, met springende strijkstok.
salterel'lo, (It.) m. f springdans.
saltimban'que, (Fr.) m. kunstenmaker, potsenmaker.
sal'to, (It.) m. sprong; — morta'le, doodsprong, halsbrekende sprong, waarbij de springer geheel omduikelt
zonder de grond te raken; jig, gevaarlijk waagstuk.
salubriteit', v. gezondheid, inz. V. d. lucht.
sal ue'ren, groeten.
sa'lus pa'triae supre'ma lex, (Lat.) de welvaart v. h. vaderland (zij) de hoogste wet.
sa'lus pu'blica, (Lat.) o. het openbare welzijn.
sa'lus pu'blica supre'ma lex es'to, (Lat.) de welvaart v. d.
staat zij de hoogste wet.
salut'! (Fr.) (wees) gegroet! adieu!
salutair'(e), heilzaam.
aaluta'tie, V. begroeting, groet(enis).
saluut'! gegroet! adieu!; —, o. groet, inz. de militaire
groet ook door 't lossen van kanonschoten.
sal'va approbatio'ne, (Lat.) onder voorbehoud v. d. goedkeuring; ,- conscien'tia, met goed of zuiver geweten;
, fa'ma, zonder nadeel voor de goede naam; ,,, fi'de a
behoudens het gegeven woord; ,,, ratificatio'ne, behoudens nadere bekrachtiging; ,,, remissio'ne, met voorbehoud v. terugzending; reveren'tia, met verschuldigde
eerbied; ,.., ve'nia, met verlof.
salvation -army, (selveei'sjen aa'mi) (Eng.) v. Leger des
salva'tor, (Lat.) m. redder, heiland. [Heils.
sai've ! (Lat.) wees gegroet! welkom! — Reg i'na, wee»
gegroet, Koningin (lofzang ter ere v. de H. Maagd).
salversaan', o. een arsenicumpreparaat (tegen syphilis).
sal'vis exceptio'nibus, (Lat.) met voorbehoud v. d. aan merkingen of te maken tegenwerpingen; omis'sis,
behoudens het overgeslagene of vergetene; , ti'tulis,
(S. S. T. T.) met voorbehoud v. d. titels.
[of geweren.
sal'vo, 1 o.
gelijktijdige afvuring v. e. aantal kanonnen
salvo calculi, (Lat.) behoudens mogelijke rekenfouten;
erro're, behoudens vergissing; hono're, behoudens de
eer, met verlof gezegd; — ju're, onverminderd het
recht; — melio're, behoudens het betere, met onder
aan betere inzichten; ~ ti'tulo, (S. T.) me -werpingt
voorbehoud v. d. titel.
Sam, (Eng.) m. afk. voor Samuël; Uncle .v, bijnaam v. d..
N.- Amerikanen en hun regering.

samaar
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samaar', v. deftig slepend vrouwengewaad; ruime, lange
mantel (voor mannen) ; tabberd.

sam'bal(an), (Mal.) Ind. toespijs voor de rijst, inz. met Sp.
peper bereide stukjes groente, garnalen, lever enz.

sam'boek, (Z.- Afrika) zie sjambok.
samboek, (Arab.) zeilschip.

Sam'bos, m. mv. liever Zambos (z. ald.).
sam'breel, m. zonnescherm.
sameet', o. fluweel.
sa'miël, sa'moem, m. verstikkend hete, dikwijls dodelijke
wind in Z. -Azië en in Afrika.
[Oostelijk Europa.
samisen, (Jap,) snaarinstrument.
Samoje'den, m. mv. volksstam V. d. Noordkust v. Azië en
Samos, m. Griekse zoete wijn v. h. eiland Samos.
samovar', samowar', (Russ.) v. kleine koperen ketel, thee[ketel.
sam'pan, (Mal.) v. sloep.
sam'piran, (Jay.) v. staande klerenkapstok 1. d. vorm V.
e. raam of kamerschut.
sampona, V. muziekinstrument, uit rietstengels van verschillende grootte bestaand (Bolivia).
samurai, (Jap.) m. mv. oud - Japanse krijgsadel.
sa'nie men'tis, (Lat.) bij zijn gezond verstand.
sanatogeen', o. bloedsterkend. eiwithoudend patentmiddel
sanato'ri umn, (Lat.) o. herstellingsoord.
aanbeni'to, (Sp.) o. martelaarshemd, geel met duivelskoppen enz. beschilderd hemd, waarin de slachtoffers v. d.

inquisitie werden verbrand; (ook:) zulk een muts.

aanc'ta simpil'eitas, (Lat.) v. heilige eenvoud.
sanc'tie, v. 1 bevestiging, (wettelijke) bekrachtiging; 2
gevolg v. d. overtreding; dwangmiddel.
aanctifica'tie, V. heiliging, heiligverklaring.
sanctifië'ren, heiligen, heilig verklaren.
sanctionne'ren, heilig of onschendbaar maken; bekrach
tigen, bevestigen, waarborgen, verzekeren; (ook:) goed keuren.
sanctuarium, (Lat.) sanctuai're, (Fr.) o. heiligdom; onschendbare plaats, vrijplaats.
sanctum offi'cium, (Lat.) o. (eig. heilige bediening) 1 nquisitie (z. ald.).
eanc'tum sancto'rum, (Lat.) o. het heilige der heiligen.
sanc'tus, (Lat.) heilig;, o. lied als Inleiding v. d. consecratie i. d. Mis.
sandaal', v. bind- of snoerzool, oosters schoeisel.
san'darak of sandrak, o. wit hars, dat tot poeder gestampt,
o. a. dient om de plaats van uitgeschrapte woorden
[hout.
weder beschrijfbaar
(baar te maken.
Sandel'wood, m.
1 klein paard v. Soemba; 2 Sandel-

sandhi
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san'dhi, phonetische Inwerking v. h. slot v. h. ene woord
op het begin V. h. andere.
sand'sjak, san'Jak, o. Turks landschap of landschap of
district v. d. 2de rang.
sandwich, (.saend'witsj) (Eng.) m. twee dunne sneetjes
brood, waartussen een plakje ham, vlees enz.
sandwichman, (.saend'witsjmaen) (Eng.) m. persoon die,
voor en achter met reclameborden bekleed, rondloopt.
sane'ren, (Germanisme) de gezondheidstoestand verbetesangfroid', (Fr.) o. koelbloedigheid. [ren, gezond maken.
sanguineus', bloedrijk, volbloedig.
sanguinisch, bloedrijk, volbloedig (v. h. temperament) ;
lig. levendig; licht vatbaar voor vreugde en smart.
San'hedrin, (Hebr.) o. raadsvergadering, inz. voormalig
Joods gerechtshof of hoge raad te Jeruzalem, uit 72
[leden toestaande.
sanieus', vol bloedige etter.
sanitair', tot de gezondheid of de gezondheidsdienst be
[bevinden.
horende, v. d. gezondheidsdienst.
sa'nitas (Lat.), saniteit', v. gezondheid, welstand, wel —
cérëmonie'
zonder
troef;
sans, (Fr.) zonder; ~ atout',
of — compliments', zonder omslag of plichtplegingen;
fagon', zonder complimenten; — gë'ne, vrij en ongedwongen, zonder zich enig bedwang op te leggen;
(doen) als bij zich thuis; ~ parei 1', zonder weerga; —
peur' et — repro'che, zonder vrees of blaam; — phra'se,
zonder omhaal van woorden, ronduit; — pren'dre, zonder
te nemen, d. I. spelen zonder kaarten te kopen of te
ruilen; een — pren'd re, ook: een standje.
sansculotte, (Fr.) m. (eig. zonder kuitbroek) voormalig
aanhanger v. d. gepeupelregering of v. d. ultra-democraten in Frankrijk.
Sanskrit', o. oude taal v. d. Hindoes of Brahminen, taal
V. d. Oud -Ind. wetboeken en poëzie.
Sans-souci', (Fr.) o. zonder zorg, „buiten zorg," naam v.
e. koninklijk lustslot bij Potsdam.
sant, m. heilige.
San'ta Her'mandad, (Sp.) v. de politie; zie Hermandad.
san'talolie, v. olie uit de bast v. d. sandelhoutboom.
santé', (Fr.) v. gezondheid; (ook:) gezondheidsgordel; (i
votre) ." !, op uw gezondheid! Ia ..., gevangenis in
[Parijs.
santje, o. heiligenbeeld j e, - prentje.
santoni'ne, v. uit de zaden v. h. St. Janskruid vervaar[naar de uitvoerhaven.
digd wormdrijvend middel.
Santos, v. beste Braziliaanse koffiesoort, zo genoemd
Saoe'dië, nieuwe naam v. h. Koninkrijk van Hedzjas en
[Nedsjd (Arabië)).
sapate', (Papiaments) schoenmaker.
sa'pere au'de, (Lat.) durf wijs te zijn.
,

sa,pi
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aa'pi, (Mal.) v. Indische koe.
.sapien'ti sat, (Lat.) voor den wijze genoeg, een goed ver
heeft maar een half woord nodig.
-stander
aa'poe !i'di, (Mal.) m. bezem van paimbladnerven, symbool v. d. P. N. I. (zie die afk.), voor eendracht en streven naar vrijheid.
saponifica'tie, V. zeepvorming, verzeping.
saponi'ne, v. extract uit de zeephoutbast, een sterk schuimmiddel; ook middel om te niezen. [vesting.
eap'pe, (Fr.) v. X loopgraaf, onderaardse gang naar een
&appel, zich te ~ maken, S zich inspannen.
sap'pelen, S zich inspannen.
Sappen, de Zuidafrikaanse partij.
sappe'ren, X onderaardse gangen maken, ondermijnen.
sap'peur, (Fr.) m. < loopgravenmaker, maker v. d. onderaardse gangen (s a p p e n).
saprogeen', rottingwekkend.
[groeien.
saprophiet', v.plant, die slechts op rottende stoffen kan
•araban'de, v. def
tige Sp. dans (soort m e n u e t).
Saraceen', m. Oosterling (Mohammedaan, Turk, Arabier) ;
fiq. ruwe, klant.
sarafaan', (Russ.) wijde boerinnenrok.
sarcas'me, o. (vleesverscheuring) bijtende, vinnige spot,
bitter gezegde.
sarcastisch, bijtend, bitter, scherp hekelend.
sarci'ne, u. maagbacterie.
sarco'ma, o. kwaadaardige vleesuitwas; kankergezwel.
sarcophaag', v. doodkistvormig grafteken; stellage bij
sarco'tisch, vleesvormend.
[uitvaarten.
Sardana, (Sp.) Catalaanse volksdans.
Sardanapa'lus, rn. wellustig, verwijfd vorst, rijk wellus
[olie ingelegd wordt.-teli.ng
sardine, (Fr.) v. 31 kleine soort zilverharing, die veel in
sardo'nische lach, m. schampere grijnslach, spotlach.
sar'donyx, m. half edelsteen, een uit kleurige lagen be-

staande o n y x.

naree (sari), (Hindoestani) vrouwen opperkleed.
Sa'rekat, (ook: Sa'rikat) Is'lam, m. Vereniging van Mohammedanen, Inlandse Vereniging tot bevordering v.
d. belangen v. d. Islamietische inlanders in Ned. - Incise.
Sa'rekat Ra'9at, m. de z.g. Rode S. I. overgegaan in de
Ind. comm partij.

sargas'so, o. drijvend zeegras i. e. deel v. d. Atlantische
oceaan ten 0. van 't noordelijk deel van Z. Amerika
de z.g. Sargassozee.
•arkoom', o. zie sarcoma.
sa'ro(e)ng, (Mal.) v. kledingstuk voor mannen zowel als

sarras
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vrouwen uit een gebatikte lap bestaande, die door een
buikband wordt bijeengehouden (in Ned.- Indië).
aar'ras, v. kromme ruitersabel.
sarsapari I'Ia, v. wortel v. e. Amerik. aspergeachtige plant,
als zweetdrijvend middel gebezigd.
sassafras, m. Noordamerikaanse boom welks bast om
zijn geurigheid als opwekkend middel gebruikt wordt;
bast of poeder van die boom.
Sat = Wereldbond van Arbeiders Esperantisten.
aata'n isch, duivels.
[goed genoeg Is.
sat ci'to si sat be'ne, (Lat.) spoedig genoeg, Indien het
sa'té, (Mal.) v. op bamboe pinnetje of speetje gestoken
geroosterde stukjes varkensvlees of geitenvlees.
satelliet', m. bijplaneet; wachter, t r a w a n t; ondergeschikt persoon, die een voornamer slaaf als zijn scha
zie satyr.
[duw volgt.-sa'ter,m
satijn', o. atlasachtige zijden stof.
satina'de, v. licht halfzijden a t 1 a s.
satineren, als satijn maken, de satijnglans geven.
satinet', o. gestreepte halfzijden stof, half a t 1 a s.
satire, v. zie satyre.
satiricus, (Lat.) m. spotter, bekeldichter, hekelschrijver.
sati'risch, spottend, hekelend.
aatisfac'tie, V. genoegdoening, voldoening (ook door tweegevecht) ; schadeloosstelling.
satisfaktionsfä'hig, (D.) ook door stand in staat voldoening te geven inz. door middel van een tweegevecht).
sa'tis verbo'rum, (Lat.) genoeg woorden! [machthebber.
satraap', m. Perzisch landvoogd; fig. weelderig levende
satrapie', v. ambt of gebied van een satraap.
sat'soema, (Jap.) o. hard, verglaasd, rijk, fijn beschilderd pottebakkerswerk uit Japan.
satura'tie, V. verzadiging (in de scheik.); verzadigde opsature'ren, verzadigen. [lossing.
Saturna'lia, (Lat.) o. mv. Saturnusfeesten, braspartijen
voor alle standen in het oude Rome ter ere van Saturnus
omstreeks half December.
satu rn i'n i sch, lood bevattend; lig. somber, treurig.
satur'nisch, overoud, tot de hoge oudheid behorend; niet
opgewekt, ernstig.
saturnis'me, o. loodvergiftiging.
Satur'nus, (Lat.) rit, god v. d. tijd; (i. d. scheik.:) lood;
(Ook:) naam v. d. bekende planeet met ringen.
satyagra'ha-actie, V. lijdelijk-verzetbeweging in Br. Indié.
sa'tyr, sa'ter, m. veld- of woudgod met bokspoten (zinne
beeld v. d. grofzinnelijke mensennatuur) ; oude wel lusteling, kinderverkrachter.
,

-
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Satz, (D.) m. f gedeelte V. d. muziekstuk.
saty're, v. hekeldicht, spotschrift; bespotting.
satyri a'sis, v. ziekelijke overprikkeling v. d. geslachtsdrift bij mannen.
sau'ce, (Fr.) V. saus; - Béchamel', witte melksaus;
remoula'de, zie remolade; ., Tarta're, Tartaarse saus.
saucisse, V. saucisson', m. saucijs', kleine braadworst;
X lange lederen zak met kruit gevuld, waaraan een lont
wordt bevestigd, om zóó een mijn aan te steken.
sauf-conduit', (Fr.) o. vrijgeleidebrief.
saumon', (Fr.) 1 m. zalm; 2 af. zalmkleurig.
saunter, (Eng.) m. slenterstap.
sau'riër, m. voorwereldlijk hagedisachtig dier.
saut couplé', (Fr.) m. gekoppelde sprong (van twee ruiters
naast elkaar).
slaut-de-lit, (Fr.) loshangend ochtendgewaad, peignoir.
sauteren, op sterk vuur snel op beide zijden in boter
enz. braden en gaarmaken.
sauterie', (Fr.) v. huiselijk danspartijtje.
Sauter'nes, (Fr.) m. fijne witte wijn (bij de vis).
sautoir, en ,,,, (Fr.) met het lint om de hals en het commandeurskruis op de borst gedragen).
saut périlleux', (Fr.) m. zijdelingse s a l t o m o r t a l e,
waarbij de springer de grond even met de handen aan
-rakt.
sauvagerie', (Fr.) V. wild-, woestheid; mensenschuwheid.
sauve-gar'de, (Fr.) V. vrijwaring, bedekking.
[vlucht.
sauve-qui- peut', (Fr.) redde zich wie kan; , ', o. wilde
sauve'ren, redden, behouden; besparen.
[Amerika.
savan'ne, V. grote grasvlakte of bosweide in Noord
geleerd, streng volgens de regelen der kunst.-savnt',(Fr.)
savan'te, (Fr.) v. geleerde vrouw, > blauwkous.
savoir-fai're, (Fr.) o. geschiktheid, bedreven -, handigheid.
savoir-vi'vre, (Fr.) o. mensenkennis, handigheid i. d. omgang met mensen; wellevendheid(skunst).
savon' d'aman'des amè'res, (Fr.) m. bittere - amandelzeep.
savonet', v. zeepbal, wasbal.
savonet'-horloge, o. klephorloge met deksel over het glas.
savoure'ren, met bijzondere smaak verorberen, langzaam
genieten. [gerecht.
savoury, (seei'veri) (Eng.) V. licht voor -, na- of tussen Savoyard', (Fr.) Savo'yer, m, inboorling van Savoye; fig.
kleine schoorsteenveger, marmotjongen.
sa'wah, (Mal.) v. kunstmatig bevloeid rijstveld.
sawoe-manila, (Mal.) V. sapodilla, breiappel, Ind. vrucht
uiterlijk enigszins op een juttepeer gelijkende, W. I.
mispel.
,

735

saxhoorn

scenario

aax'hoorn, m. f door Sax (1791-1865) uitgevonden koperen blaasinstrument.
saxopho'ne, v. f door Sax uitgevonden koperen blaasinstrument met enkelvoudig riet aangeblazen.
sbbi r're, m. gerechtsdienaar, politiebediende in Italië.
sca'biës, (Lat.) V. schurft.
scabieus', schurftig, schurftachtig.
scabreus', ruw, hobbelig; fig gewaagd; schuin.
scaglio'la, (It.) o. namaakmarmer, mengsel van gips, glim
lijm.
-mern
,

sca'la, v. ladder; toonladder; gradenschaal.

scallawag, (Amerik.) m. bandiet.
scalp, in. hoofd, behaarde (en afgetrokken) schedelhuid.
scalpel', o. ontleedmes met vaststaand heft.
scalpe'ren, de huid met het haar v. d. hersenpan trekken,
zoals de N.-Amerikaanse Indianen deden.
scam mo'n i u m, o. gomhars uit het wortelsap v. d. purgeer scandaleus', zie schandaleus. [winde.
scande'ren, (een vers) volgens het rhythme afmeten of verdelen.
Scandina'vië, o. Denemarken, Noorwegen en Zweden.
sca'pham sca'pham di'cere, (Lat.) een boot een boot noemen, het kind bij zijn naam noemen.
scaphan'der, m. zwemkleed; luchtdichte duikerkleding
sca'pulae, (Lat.) V. mv. schouderbladen. [met toebehoren.
scapulier', o. schouderkleed v. d. R.K. ordesgeestelijken;
(ook:) twee gewijde en met een kruisje gewerkte stukjes
wollen stof (iets kleiner dan een kaarteblad), met een
dubbele band verbonden en zo gedragen, dat het ene
gedeelte op de borst en het andere op de rug hangt, ter
ere van Maria en ten einde voor onvoorziene rampen,
als: onweer, verdrinken enz. gevrijwaard te blijven.
scarabeeën, m. mv. 1 mestkevers; 2 keverstenen der oude
Egyptenaren.
scaramou'che, (Fr.) m. hansworst van 't Italiaanse toneel;
grappenmaker. [sjerp.
scarf, (skaaf) (Eng.) v. bonte, smalle das van fijne wol;
scarifica'tie, v. het bloedige koppenzetten, het koppen.
scar-ifica'tor, m. soort snepper voor het scarifiëren of
koppenzetten.
scarifice'r en, koppen zetten; aan de oppervlakte kerven,
scarlati'na, V. scharlakenkoorts, roodvonk. [insnijden.
scelle'ren, verzegelen, toelakken.
sceman'do, (It.) afnemend, zwakker wordend.
scenario, scena'rium, o. hoofdlijnen en indeling in tonelen v. e. ontworpen stuk enz., ontwerp voor toneel
-stukof
filmdrama.
,

r
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scène, (Fr.) v. toneel; schouwtoneel; t a f e r e e 1; pijnlijk voorval; klein (huiselijk) standje; ,,,, fai're, uit
toneel).
-pakscen(oht

a

scenerie', v. toneelschikking; landschap.
scenogr-aphis', V. toneelschildering.
acep'sis, V. scepticisme, o. twijfelleer, twijfelzucht.

scep'ticus, m. twijfelaar, twijfelzuchtige.
acep'tisch, twijfelzuchtig, aan alles twijfelend.
schaak'mat, de koning is ingesloten, overwonnen (bij het
schaakspel) ; lig, weerloos, krachteloos, dood.
achaak'pat, de koning moet gespeeld worden en kan geen
vrije ruit vinden (bij het schaakspel).
schabel', V. kniel- of voetbankje; .--letje, (Ind.) verhoogd
terras vóór café's enz.
Schablo'ne, (D.) v. model, staal; vorm.
schablo'nenma'szig, (D.) werktuigelijk, in de sleur.
schabrak', v. en o. sierlijk paardendek onder het zadel.
schach, schah, m. koning (van Perzié).
Schach'f un k, (D.) schaaklessen per radio.
Scha'denfreude, (D.) V. leedvermaak.
scha'iie, (VI.) V. lei (voor dakbedekking).
schalmei', v. herdersfluit, rietfluit.
scha'mes, m. zie ejames.
schandaleus', schandelijk, aanstotelijk, ergerniswekkend.
schandaliseren, ergernis geven; (ook :) belasteren, eer schap'ka, v. zie czapka. [roven.
Scharf'macher, (D.) m. iemand, die anderen tot een scherper optreden prikkelt of ophitst.
Scharfmacherei', (D.) v. het aanzetten, prikkelen van anderen tot strenger optreden.
scharla'ken, o. vuurrode kleur; stof van die kleur;
,-..koorts, v. andere naam voor rode hond of voor roodschau'derhaft, (D.) huiveringwekkend, ijselijk. [vonk.
schedelindex, m. zie index.
scheeliet', o. witte, gele of glasachtig glanzende stof van
hoog soortelijk gewicht.
Schehereza'de, v. de vertelster van de 1001 nacht.
scheik, sheikh, sjeik, m. oudste, hoofd, onderbevelhebber
sche'kel, m. zie sjekel.
[v. e. Arab. stam.
schei'Iak', o. soort gezuiverd gomlak van roodbruine kleur
v. e. Arabische boom.
sohe'ma, (Gr.) o, gestalte, beeld; grondvorm, model, schets.
schematisch', schetsmatig, overzichtelijk.
schematise'ren, in overzichtsvorm brengen, ontwerpen;
Ir op gelijke wijze behandelen.
schem atis'me, o. algemene voorstelling, waartoe alle
denkbeelden van één klasse herleid kunnen worden.
,

Schemenl.uf er
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Sche'menlà ufer, carnavalsfiguren uit Oostenrijk, zie:
morrisdans.
schep'ter, m. koningsstaf, heersersstaf.
sche'renvloot, v. vaartuigen, die aan de Zweedse kusten
de schepen bij 't binnenlopen voor s c h e r e n of klip sche'r if, m. zie emir. [pen beveiligen.
scherzan'do, scherzo'so, (It.) f schertsend.
scherzo, (It.) o. f schertsend, luimig muziekstuk.
Sche'wes Achim, (Joods) m. vergadering van broeders
(naam v. e. vereniging).
,

Schewoeoth', (Hebr.) Lett. weken; het wekenfeest =

Joodse Pinksteren. Ook: Schewoeous en in de omschib'ah, (Hebr.) treurweek.
[gangstaal SJwoes.
schibbo'Ieth, (Hebr.) o. herkenningswoord, wachtwoord.
Schie'ber, (D.) m. smokkelaar, opkoper die v. d. moeilijke omstandigheden of de lage valuta v. e. land proriSchie'fer, (D.) o. leisteen.
[teert.
Schie'nen-Zep'pelin, Schie'nen-Zepp., (D.) eigl.: Zeppelin
op rails, een lichtgebouwde, in zijn vorm a. e. Z e pp e 1 i n herinnerende p r o p e 11 e r- spoorwagen, waarmee zeer grote snelheden bereikt worden.

schiettamen'te, schiet'to, (skiè...) (It.) j eenvoudig, ongekunsteld.
[vaart..
Schif'fahrtsfunk, (D.) draadloze berichten voor de scheep schis'ma, (Gr.) o. scheuring; kerk- of geloofsscheuring.
schisma'ticus, m. scheurmaker, geloofsverdeler.
schiet, schis'te, m. schiefersteen, leisteen.
schisteus', schistachtig, schiefersteenachtig.
schizofrenie', v. benaming voor dementia praecox (z.d.w.)
aanduidende een tegenstrijdigheid I. d. verschijnselen
v. d. zielsziekte, daar deze meer de wil en het gemoed
dan het verstand aantast. [ting der organismen.
sehizogonie', v. ongeslachtelijke voortplanting door splijschizoid karakter, o. vereenzaamd, teruggetrokken, inactief, zonderling karakter.
schizomyceet', V. splijtzwam.
schizopo'disch, met gespleten voeten.
schizotrichie', v. gespletenheid v. d. haren a. d. uiteinden.
Schlager, (D.) m. successtuk (operette, boek, zangnummer
enz.), succeslied van toneelstuk enz.
Schlaraf'fenland, (D.) o. luilekkerland.
Sehlauch, (D.) m. slappe buis; gummibuis, die men om
ledematen snoert, ten einde bij operaties de bloedtoe-

voer af te sluiten.

Schleich'sche anaestheele', v. door huidinspuiting verkre-

gen plaatselijke gevoelloosheid.

schlemiel', (Joods) m. arme stakker, ongeluksvogel.
22e dr.47
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Schlemm, (D.) m. alle slagen in het whistspel.
Schiendrian', (D.) m. slender, sleur.
Schmie're, (D.) V. (rondreizende) troep toneelspelers van
minderen rang.

sohmin'ken, (D.) blanketten : zich (het gezicht) verven.
Schmoi'lis, o. (Duitse studententaal) drinkgroet bij het

broederschapsdrinken. [en Tirol.
Sehna'dahi pfel, Schna'derhOpfel, o. dansliedje in Beieren
Schnau'zer, (D.) m. soort smoushond.
schnei'dig, (D.) kranig, flink.
Sohnitt, (D.) m. snede; halfje, half glas bier (of wijn).
Schoek, (D.) m. zie shock.
Sohoelgan' Aroech, (Hebr.) lett. gedekte tafel; de Joodse godsdienstcodex, waarin alle geboden, gebruiken en
verboden overzichtelijk, in hoofdstukken en paragrafen
verdeeld, vermeld staan.

Soho'la cant.o'rum., zangersschool, naam v. e. zangvereniging; studioso'rum Noviomagen'sium, Nijmeegse
studenten zangvereniging.

soholarch', m. schoolbestuurder, schoolopziener.
soholas'ticus, (Lat.) m. schoolgeleerde; christenwijsgeer
uit de Middeleeuwen; (ook:) schoolvos, onpractlsche
pedant.
scholastiek', scholastisch, 1 aj. schools; de s c h u t a s t 1 e k betreffend; 2 v. schoolse wijsheid; wijsgerige
toelichting v. d. godsdienstleer; 2 m. Jezuitenleerling
tussen het n o v 1 e 1 a a t en het priesterschap.
scholiast', m. uitlegger, verklaarder, inz. v. oud - Griekse
geschYiften.
soho'liën, m. mv. geleerde toelichtingen van Gr. en Lat.
Sohop'pen, (D.) m. halve pint, glas bier. [schrijvers.
seho'rem, (Hebr.) p% arm; min, slecht.
•oho'remer, m. pi armoedzaaier.
schor'rimorrie, (Hebr.) o. pi tuig van volk.
schraffe'ren, schaduwlijnen trekken of griffelen; arc e[r e n.
Schrap'nell, (D.) m. en o. zie shrapnel.
Schund'literatur, (D.) V. minderwaardige literatuur.
Schu'po, (D.) V. Duitse rijkspolitie (S e h u t z p o 1 i z e i).
Schütz'gebiet, (D.) o. Duitse kolonie, p r o t e e t o r a a t.
Schwadron', (D.) eskadron.
schwadronne'ren, om zich houwen; (ook:) opsnijden.
Schwadronneur', (D.) m. opsnijder, snoever, zwetser.
Sehwamm' d'ri ber, (D.) (lett. de spons erover) en nu uit,
schwär'mer issch, (D.) dwepend, dweepachtig. [afgelopen.
Schwarzarbeiter, (D.) m. feitelijk onbevoegd persoon, die
tegen minimum-loon allerlei karweitjes opknapt.
Schwarze Korps, (D.) Das , het orgaan v. d. S.S.
,
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Schwarzfahren, (D.) = Joy-riding.
Schwarz'horer, (D.) m. ctandesttene lutsteraar (radio).
Schwarz'seher, (D.) m. zwartgalltge, pes s 1 m 1s t.
Schwer'industrie, (D.) v. metaaltnuustrte.
Schwe'renoter, (D.) m. gult, scnalk, dekselse kerel.
Iciagram', o, ROntgenl1chtbeeld.
8clagraphle', e. scnaduwomtrek, arschaduwtng : kunst om
de tijd naar de schaduw te bepalen, zonnewijzerskunst,
sciamachie', v. spiegelgevecht.
soiamantie', v. waarzeg-g-ert] nit schaduwe.n.
8oilntifiek', wetenschappelljk.

Icifarien', o, houtcement.
sci'lieet. (ark. sc.), (Lat.) namelljk, te weten.
scintille'ren, tonkelen, tintelen, flikkeren.
sciolt.ez'z8, (It.) v. vrtjhetd, ongebondenhetd,
sciol'to, (It.) J' met vrlje, ongebonden voordracnt.
eelop'ttcon, m. verbeterde tovertantaarn, die mz. voor
wetenscbappel1jke proeven dient.
scissl'bel, aciasiel', splijtbaar, te spltjten,
Iciraie, v. splljting, sptttstng, schetdtng,
aelesuue', t7. splljtmg-: spleet; scheur; tnsnede,
sclero'ma, o. verhardtng.
solerophtalmie', v. verhard gezwel aan net oog.
sclero'se, v. verkalktng, verhardtng,
solero'tica, V. bet harde oogvltes, ondoorscntjnend hoornscolio'se, v. ruggegraatsverkrommlng.
[vl1es.
sconce, (Eng.) bterbeker: to floor the
, a d f 11 n dum
drtnken voor een poe nit e t.
[vererrenen.
scon'to, o, zte disconto.
scontre'ren, $ met elkander afrekenen; (ook:) door wlssels
soon'tro, (It.) O. wederztjdse verrekentng, arrekenlng ter
scorbut', m. scheurbutk,
tbeurze.
scorda'to, (It.) J' ontstemd, vats,
800're, (Eng.) V. een twtnngtal: mkeptng : aantekentng
der benaatde punten: (ook:) dat aantat zelr.
sco'ren, sp. (een zeker aantal) punten maken,
sco'rim-brioks, (Eng.) mv. metaalslak-ktmkers, Ijzer8,lakkelen ter vervangtng van keibestratlng.
Scor'pius, (Lat.) m. de scnortnoen (sterrenbeeld v, d.
dterenrtem).
[gaande).
soorren'do, (It.) J' vloetend (op een andere toon overScotland Yard, (skot/taena jaad) Eng.) hoordkwartter del'
Scot'tish, (Eng.) V. Schotse dans.
n.onuense polltte,
scout, (Eng.) m. verkenner, veldontdekker; padvtnder,
scouts Jamboree', (Eng.) wereldkamp voor padvtnders.
scrat.oh, (snraetsi) (Eng.) v. (negtnjstreep, meet.
Icri'ba, (Lat.) m. sohrtjver, secretarts,
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scri'bax, (Lat.) veelschrijver.
scribent', m. schrijver; samensteller van een werk.
eeribomanie', V. schrijfzucht, schrijfjeuk.
scrimmage, (skrim'midsj) (Eng.) v. worsteling, gedrang
bij het voetbalspel.
scrips, (Eng.) v. mv. certificaten van niet -volgestorte aandelen, voorlopige bewijzen van aandeel; bewijzen van
nog niet uitbetaalde rente.
•erip'elt, (Lat.) hij (zij) heeft (het) geschreven.
,zcrip'ta ma'nent ver'ba volant, (Lat.) het geschrevene
blijft, het gesprokene vervliegt.
scriptie, v. korte verhandeling over vóór het doctoraal
examen opgegeven onderwerp.
scriptu'ra, (Lat.) ecriptuur', v. schrift, geschrift.
- scrofuleus', met klieren behept; klierachtig.
scrofulo'se, v. klierziekte, klierachtigheid.
[lichtgas in gasfabrieken.
scro'tum, o. balzak.
ecrub'ber, (Eng.) schrapijzer: toestel tot zuivering van
Scrum, (Eng.) m. het gezamenlijk met het hoofd naar beneden gebogen en met de schouders tegen elkaar aan drukken v. d. voorwaartse spelers bij het Rugbyvoetbal.
scrupel, o. apothekersgewicht = 1,30625 gram; (ook:)
= scrupu'le, v. nauwgezetheid van geweten, gewetens [bezwaar.
scrupuleus', angstvallig, al te nauwgezet.
scrupulositeit', V. angstvalligheid, pietluttigheid.
scrute'ren, scrutine'ren, onder, doorzoeken, doorgronden,
uitvorsen; stemmen inzamelen of opnemen.
scrutin' de lis'te, (Fr.) m. lijststemming, verkiezing van
meer dan een afgevaardigde door de kiezers van één
kiesdistrict. [door bewerkte keus.
scr uti'n i u m, o. onderzoek; stemmenverzameling en daareeu'do, (It.) m. (mv. sou'di), oude Ital. daalder, in zilver
f 2,80 3,60; in goud f 60 70.
scul'ler, (Eng.) m. éénpersoons- roeiboot.
8culp'sit, (Lat.) (afgek. cc. of sculps.), ... heeft (het) ge
gebeeldhouwd.
-graved,
sculptuur', v. beeldhouwkunst; beeldhouwwerk, beeld- of
snijwerk.
Scyi'la, v. gevaarlijke klip bij Messina tegenover de draaikolk Charybdis; van ,,, in Char yb'dis vervallen, v. d.
regen i. d. drop komen.
ecrucciolan'do, (It.) , over de toetsen glijdend.
seal électri'que, o. geverfd konijnevel als bont verkocht.
sealskin, (siel'skin) (Eng.) v. bont v. d. zeebeer of oren [bijeenkomst.
rob.
séan'ce, (Fr.) V. zitting, dagzitting; lezing; (spiritistische)
seea'poys, zie Sipoys.

a
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season, (sie'zen) (Eng.) v. seizoen, jaargetijde; de drukste
tijd in de uitgaande wereld te Londen.
seasonal valve, ) seizoenklep, een op de grond verstelbare klep i. d. luchttoevoer V. c a r b u r a t o r of olie koeler, welke afhankelijk V. d. buitenluchttemperatuur
wordt gesteld.

eebor'rhoë, V. ziekelijk verhoogde afscheiding van huid
(Lat.) n. talk, vet. [amper -se'bum,
sec, (Fr.) 1 V. zie sekt; 2 aj. droog; niet zoet, scherp (van

[wijhl.
se'cans, (Lat.) v. snijlijn.
, (schilderen) op droge grond
sec'co, (It.) droog; al
tegensi. van al fresco).
seccoti'ne, v. soort sneldrogende, sterk klevende lijm.
secen'to, (It.) n. kunsttijdperk in Italië van 1600--1700.

sece'ren, snijden, ontleden, opensnijden (lijken).
secessionisten, m. mv. afgescheidenen, inz. voorstanderq
v. d. Zuidelijke Staten v. Amerika I. d. burgeroorlog
van 1861 ; fractie v. e. politieke partij, die zich V. d.
overige leden afscheidt; (ook:) aanhangers v. e. moderne richting I. d. Duitse kunst.
eecludee'r en, uitsluiten.
seclu'sie, v. uitsluiting.
second', (Fr.) se'cond, (sek'kunt) (Eng.) tweede; getaige
bij tweegevecht; (Fr.) 1 opperstuurman; -..'dessus',
(Fr.) j tweede sopraanstem; D'état', (Fr.) tweede toestand, lichte t r a n c e; ,,,hand, (haencd) (Eng.) tweede hands; .^ sight (sait) (Eng.) tweede gezicht, helder ziendheid i. d. toekomst.
secondair', enz., zie secundair.
secondant', m. helper; kamp- of tweegevechtsgetuige;
hulponderw ijzer aan een kostschool.
secoure'ren, helpen, bijstaan, bijspringen.
secreet, af. geheim; o. T privaat.
secret' de Polichinel'le, (Fr.) o. publiek geheim.
secre'ta, (Lat.) v. R.K. stil gebed vóór het derde gedeelte
V. d. Mis.
secretai're, V. schrijfkast, schrijftafel met laden.
secretariaat', o. geheimschrijverschap; ambt of bureau
v. d. secretaris.
secretarie', V. schrijfkamer, bureel v. d. secretaris; verenigde burelen tot afdoening v. d. secretariswerkzaamheden; de algemene ,..-, ambtelijk lichaam, ongeveer het
Kabinet V. d. Gouverneur- Generaal van Ned. -Indië te
Buitenzorg, welks hoofd, de Algemene Secretaris, ae
vraagbaak en voorlichter v. d. landvoogd is.
secretaris, m. geheïmschrijver, schrijver; soort v. gier
met lange veren a. h. achterhoofd (in Afrika) ; .^,

secreteren
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generaal', algemeen secretaris, hoogste ambtenaar aan
een ministerie.
secrete'ren, geheim houden, verzwijgen.
secretie, v. afzondering, afscheiding van lichaamsstoffen.
secta'ris, m. aanhanger v. e. s e c t e, inz. wie ijvert voor
de leerstellingen V. die s e e t e.
aee'ti e, V. chirurgische snede; li jkopening ; steensnede;
afdeling in een boek; stadswijk; W kleine troepenafdeling pl. m. 50 man sterk.
eec'tio ceesa'rea, (Lat.) V. keizersnede.
aec'tio co'nica, (Lat.) v. kegelsnede.
sec'tor, m. cirkelstuk, begrepen tussen twee stralen en
een boog.
seculair', honderdjarig; (ook:) wereldlijk, niet geestelijk.
seouiarisa'tie, v. het wereldlijk maken; intrekken van
geestelijke bezittingen.
seculariseren, wereldlijk maken, een geestelijk goed (bv.
een bisdom) in een wereldlijk veranderen, geestelijke
goederen tot wereldlijk gebruik aanwenden of intrekken.
secular iteit', v. stand v. e. wereldlijk persoon; wereldlijk leven; wereldlijk rechtsgebied V. e. kerk.
eeculie'ren, m. mv. niet tot een orde of congregatie behorende geestelijken.
ee'culum, (Lat.) eeuw; in se'cuia eeculo'rum, (Lat.) tot
in alle eeuwigheid.
secunda, (Lat.) v. tweede (schoolklasse) ; •--wissel, in.
tweede wissel vgl. prima, laatste betekenis).
secundair', de tweede plaats innemend, ondergeschikt;
functie), v. het nog blijven reageren, op een aan doening ook nadat deze heeft opgehouden; ,,, licht, o.
licht uit de tweede hand; , ..e persoonlijkheid, V. argesplitste persoonlijkheid.
secun'de, V. zestigste deel v. e. minuut of graad; j 2de
toon na de grondtoon.
secunde'ren, helpen, bijstand verlenen; bij een tweegevecht tot getuige dienen; f de 2de stem zingen of spelen.
secun'do, (Lat.) ten tweede; tweede partij bij q u a t r emains.
secun'dum ar'tem, (Lat.) volgens de regel v. d. kunst.
secun'dum or'dinem, (Lat.) naar volgorde.
secur'e'ren, verzekeren, in veiligheid stellen.
securiteit', v. veiligheid; zekerheid; gewetensrust.
secuur', zeker van zijn zaak; voorzichtig, niet over één
nacht ijs gaand; nauwlettend; vertrouwd.
sedaat', gelaten, bedaard, rustig.
sedan', gesloten conduite-intérieur, (d.w.z. met ingesloten chauffeursplaats) zonder ruit tussen voor- en
,
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achterzitplaats; for'dor ., met vier deuren; tu'dor ',
met twee deuren.
sedanoi'se, (Fr.) v. zeer kleine drukletter.
sedant', bedarend, verzachtend (middel). [rend (middel).
sedatief', sedativum, geruststellend; pijnstillend, bedasede'ci mo, o. boekformaat, waarbij het vel 16 bladen of 32
bladzijden heeft. [dankmaaltijd.
sede'kah, (Mal.) v. enigszins plechtige godsdienstige
sedentair', een zittend leven leidend, zittend werk ver richtend; metterwoon gevestigd, een vaste woonplaats
hebbend.

se'dee, (Lat.) v. zetel, woonplaats; T ontlasting; ~ aposto'lica, pauselijke stoel; mate rise, a 1 plaats van
regeling; 2 hoofdbepaling, kern v. d. zaak.
se'dla gestato'ria, (It.) V. draagstoel, waarin de Paus bij

zekere plechtigheden rondgedragen wordt.

sedia'rii, (Lat.) m. mv. de dragers v. d. sedia gestatoria.
sediment', o. bezinksel, neerslag.
sedimentair', bezonken, bezinkings-.
sedimenteus', een bezinksel opleverend, troebel.
sedl'tie, v. oproer, muiterij.
seditious', oproerig, muitend, muitziek.
soduc'tie, V. verleiding, verlokking tot het kwade.
se'du isant', (Fr.) verleidelijk.
[se tabak.
seed leaf, (Eng.) o. eig. zaadblad, soort Noordamerikaan See'handlung, (D.) de Pruisische staatsbank.
[Tora.
Se'fer HaJJad hacharaka, zie Se^i'fer HaJo- schor en M1isjne
segment', o. cirkelstuk, begrepen tussen een koorde en
de boog, die zij onderspant; gedeelte v. e. bol, dat langs
een plat vlak is afgesneden.
seg'no, (It.) o. f teken; al ,,., dal ,- , f van het teken.
eegrega'tie, v. afzondering, afscheiding.
,

segregeren, afzonderen, afscheiden.
segrijn', segrijn'ieer, o. (Fr. chagrin'), soort ruw als met
korrels bezet leder.
segue, (It.) volg.
[in die maat.
seguidi'lla, (Sp.) v. r Spaanse dans in 1 maat of liedje
ee ha'bla espailol, (espanjol') (Sp.) hier wordt Spaans
gesproken.
Sehn'sucht, (D.) v. pijnlijk smachtend of vurig verlangen.
said', (Arab.) m. gebieder, heer, vorst.
sei'der, (Hebr.) vooravond v. h. Paasfeest.
Sei'fer Hajoschor', (Hebr.)) het oprechte boek, het recht seigneur', (Fr.) m. heer.
[zinnige boek.
seigneurie', (Fr.) V. heerlijkheid (als grondbezitting).
seismograaf', m. instrument tot het meten van tijd en duur
van aardbevingen.

seismogram
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seismogram', o. grafische voorstelling v. d.
door een aardbeving veroorzaakt.
selemologie', V. aardbevingsleer.

trillingen

eeis'mometer, m. aardbevingsmeter, werktuig om de rich-

ting en de kracht van aardbevingen te bepalen.
Sejm, het Poolse Parlement.
sejourne'r en, zich ergens ophouden, vertoeven, verwijlen.
sekreet', o. T geheim gemak, bestekamer.
sekre'tie, V. afscheiding.
sek'ee, V. geslacht, kunne.
Sekt, (D.) m. Duitse champagne.
sek'te, v. aanhang, geloofspartij buiten de Kerk. [groen.
seladon', in. 1 zie coladon; 2 af. groenachtig blauw, zeese'lah ! (in psalmen) volgens sommigen: pauze, tussen of naspel; volgens anderen: veranderen v. maat of
selam'li k, (Arab.) v. zie salaamli k. [wijze.
selas'sie, (Mal.) V. heester, welks gedroogde zaadjes bij
voorkeur met zoete stroop gedronken worden, werken
verkoelend op de ingewanden.
select', (Eng.) uitgelezen, uitgekozen, bijzonder fijn.
[winisme.
selectie, V. uitlezing.
selec'tie-theorie', V. leer der teeltkeuze; zie ook Darselectiviteit', v. het vermogen v. e. radiotoestel om stations met gering onderling verschil in golflengte juist
[te vangen.
Se'lene, (Gr.) V. de maangodin; de maan.
seleniet', m. maanbewoner; (ook :) ~, o. Moskovisch glas,
,

kunstgips.

sele'ni um, o. een element, gevonden in zwavelkies.
Zijn electrisch geleidingsvermogen neemt toe bij belichting, waarom het gebruikt wordt bij het telegrafisch
overbrengen van portretten (telegrafisch zien). Het
levert een sprekende rode kleur voor de porceleinindustrie. Met cadmium samen kleurt het glas geel, dit
gele glas wordt gebruikt in vuurtorens en schijnwerselenograaf', m. maanbeschrijver. [pers.
eelenographie', v. maanbeschrijving.
selenostaat', ire. astronomisch werktuig om de maan waar
self'-acting, (Eng.) zelfwerkend. [te nemen.
self'-feeder, (Eng.) v. toestel tot automatisch bijvullen van
kolen enz. i. e. vuurhaard v. e. machine.
self'-go'vernment, (Eng.) o. zelfregering, regering door
self'-help, (Eng.) eigen hulp.
[de burgers zelf.
self'-made man, (self' meeicl maen') (Eng.) m. Iemand, die
zijn fortuin en maatsch. positie aan zich zelf te danken
self'-respect, (Eng.) o. gevoel van eigenwaarde. [heeft.
self-starter, (staa'te) (Eng.) m. inrichting om een auto,
zonder de kruk met de hand om te draaien, aan te zetten.
,

self-supporting
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self'-suppor'tingverzekering, v. verzekering, waarbij de
verzekerde de bevoegdheid heeft om verlaging, verhoging of vervroeging v. d. uitkering te verzoeken.
seller, best , (Eng.) een boek, dat bij vele duizenden
[verkocht wordt.
selompret', (Jay.) trompet.
selva, v. dicht oerwoud in tropisch Zuid - Amerika.
sel volatil', (Fr.) o. vlugzout.
sernang'ka, (Mal.) v. watermeloen.
semantiek', V. betekenisleer der woorden.
semaphoor', V. optisch kustsein, seinlicht op paal; (op
spoorwegen:) seinpaal, die overdag en 's nachts gebruikt

sem , asiologie',

V.

betekenisleer.

[kan worden.

semasiolo'gisch, volgens de betekenisleer.
sema'tisch, opvallend v. kleuren bij dieren.
sembah', (Mal.) m. eerbiedige Oosterse groet, waarbij de
samengevoegde handen naar het voorhoofd gebracht
worden, zo dat de duimtoppen het voorhoofd raken.
se'mel pro sem'per, (Lat.) eens voor altijd.
semen, (Lat.) o. zaad.
semes'ter, o. half jaar.
semestraal', halfjarig, halfjaarlijks.
semi, half.
se'mi-arts, m. student, die het eerste artsexamen gedaan
se'mibre'vis, V. half korte noot. [heeft.
se'mico'lon, o. komma -punt, punt- komma.
Semie'ten, m. mv. afstammelingen van Sem. Volkerengroep,
waartoe o.a. de Israëlieten en Arabieren behoren.
Semie'tische talen, V. mv. talen van de Oosterse volken,
die van Sem afstammen, inz. de Hebreeuwse, Syrische,
Chaldeeuwse, Arabische talen enz.
se'mi lor, o. halfgoud, schijngoud.
seminaal', het zaad betreffend, bevruchtend, bezielend.
semina'rie, semina'rium, o. kweekschool inz. voor R.K.
seminarist', m. leerling op een s e in i n a r i e. [priesters.
semiologie', semiotiek', v. leer v. d. ziekte - kentekenen.
se'mi-permanent', half- blijvend.
semise'rio, (It.) j half ernstig.
se'mi soft, (Eng.) half stijf (halsboord).
sem'per, (Lat.) altijd, immer; - a'liquid hae'ret, er blijft
altijd wat hangen (bv. van lasteringen) ; ,--' augus'tus,
altijd vermeerderaar (des rijks) ; - crescendo, altijd
groeiend; i'dem, altijd dezelfde; ~ para'tus, altijd
gereed;pia'no, (It.) voortdurend zacht; ~ vi'rens,

altijd groen.

sempiterniteit', v. bestendige duur, eeuwigheid.
sem'plice, semplicemen'te, (lt.) j eenvoudig, ongekunsemst'wo, v. zie zemstwo.
[steld.

sen
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sere, in. Japanse munt — 1 /1(jt) y e ii = 1,2 cent.
senaat', m. raad v. d. Ouden; stadsraad; hoge raadsvergadering; bestuur v. e. studentenkorps, of v. e. hogeschool.
senang , (Mal.) zich behaaglijk (thuis) voelend.
senateur', sena'tor, m. raadslid, le kamerlid; lid V. d.
sena'tus-consult', o. raadsbesluit. [s e n a a t.
senec'tus loqua'cior, (Lat.) de ouderdom is wat praatgraag.
senescen'tie, v. het oud worden; verouderen; het vervallen.
sene'nan, (Jay.) toernooispel.
Senhor, (Port.) senor (sen joor') (Sp.) m. gebieder, heer.
Senho'ra, (Port.) Senora, (senjo'ra) (Sp.) V. gebiedster,
dame, vrouw.
seniel', aan een grijsaard eigen, gelijk een oud man, afgeleefd; v. d. oude dag, ouderdoms-.
se'nior, m. oudere, oudste; senio'res, de oudsten.
senioraat', o. ambt en waardigheid van oudste; opvolging
naar ouderdom; voorrecht v. d. oudste bij erfenissen.
seniorenconvent, o. raad v. d. oudsten uit een vertegenwoordigend lichaam, raad der leiders of partijhoofden.
Senn'httte, (D.) V. veehoedershut op de Alpen.
se non è ve'ro è ben trova'to, (It.) moge het al niet waar
zijn, het Is toch goed gevonden of verzonnen.
sensatie, v. zinnelijke gewaarwording; indruk; prikkeling; opzien, beweging, gisting.
sensa'tieroman, m. op het sterk prikkelen v. d. aandoening
berekende roman.
sensationeel', opzienbarend, geruchtmakend.
sensibel, voelbaar; merkbaar, gevoelig, prikkelbaar, lictlgeraakt; erkentelijk, dankbaar.
sensibiliteit', v. voelbaarheid; gevoeligheid, prikkelbaar held, lichtgeraaktheid; erkentelijkheid.
sensiblerie', (Fr.) v. overdreven gevoeligheid.
sensitief', voor gewaarwordingen vatbaar, zeer gevoelig.
sensiviteit', v. overgevoeligheid.
senso'rium, o. zetel der gewaarwordingen.
sensualis'me, o. zinnelijkheid, neiging om volgens zinnelijke aandrift te handelen; zinnelijk aanschonnwirnsrsvermogen; (ook.) leer die het wezen v. d. dingen enkel
zoekt I. d. zinnelijke waarnemingen en gewaarwordingen.
sensualist', m. aanhanger van het s e n s u a 11 s m e, zinnelijk mens, wellusteling.
sensualiteit', V. zinnelijkheid, wellustigheid van aard; zinnelijk aanscbou wingsvermogen.
sensueel', zinnelijk, wellustig.
sen'su le'gis, (Lat.) in de zin der wet.
[zond verstand.
sen'sus communis, (Lat.) gewoon mensenverstand, ge-
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mening; uitspraak; zin- en zedespreuk;
kernspreuk; inz. rechterlijke uitspraak, vonnis.
sententidus', spreukmatig; kernachtig, bondig.
sentiment', o. gevoel, gewaarwording; gevoelen, denkwijze.
sentimentaliteit', v. overgevoeligheid, overdreven of dweepzieke teerhartigheid. (hartig.
sentimenteel', overgevoelig, ziekelijk of dweepziek teer sentinel'Ie, (Fr.) v. schildwacht; — perdue', X verloren of
buitenste, verst geplaatste schildwacht.
Senus'si, m. mv. Mohamedaanse secte in Zuid Lybië, die
de Christelijke godsdienst en de Europeanen vijandig
gezind Is.
sen'za, (It.) zonder; — sordi'ni, f zonder s o u r di n e;
tem'po, f zonder bepaalde maat.
separaat', afgezonderd, op zich zelven, bijzonder.
separa'bel, scheidbaar, afscheidelijk.
separatie, v. scheiding; echtscheiding.
separatief', afzonderend, scheiding bewerkend,
separatis'me, o. afzonderingsgeest, zucht tot afscheiding
of streven om zich los te maken In staats- of geloofszaken.
separatist', m. afgescheidene v. zijn kerkgenootschap;
aanhanger v. e. afscheidingspartij.
separatis'tisch, afscheidingsgezind.
separa'tor, m. afscheider, werktuig om vloeibare stoffen
V. d. vaste af te scheiden; afscheider v. natte stoom (i.
e. stoommachine).
separe'ren, scheiden, afzonderen, verdelen.
sephlar'dim, m. mv. gezamenlijk getal der Spaans -Portugese Joden.
se'pia, V. inktvis ; zwart bruin sap v. d. inktvis ; zwart
n ter zijde leggen. [bruine verf.-sepon'r,
Se'poys, in. mv. zie Sipoys.
sep'ais, v. rotting, ontbinding, bederf.
septang u iai r', zevenhoekig.
septan'gulum, o. zevenhoek.
septennaal', om de zeven jaar plaatshebbend.
septennaat', o. zevenjarig tijdperk, inz. zevenjarige duur
v. e. ambtsbetrekking.
septentrionaal', noordelijk.
[instrumenten.
septet', sep'tuor, o. ,f muziekstuk voor zeven stemmen or
sep'tica, o. mv. bijtende of doorvretende, rottingbevorderende middelen.
septichaemie', V. bloedvergiftiging.
septi'me, v, r zevende toon v. d. grondtoon at.
septisch, bederf of verrotting bewerkend; vervuild : beseptuage'sima, (Lat.) v. 9e Zondag vóór Pasen. [dorven.
senten'tie, v.

septuagirlLa
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septuagin'ta, (Lat.) V. zeventig; (vandaar :) benaming van
de Gr. vertaling van het Oude Testament door 72 geleerde
Joden te Alexandrië, 200 jaar V. Chr.
sep'tum, o. vliezig tussenschot.
sep'tuor, o. zie septet.

septupie'ren, verzevenvoudigen.
sepuicraal', tot het graf of de begrafenis behorende.
[gevolgen (v. e. ziekte).
sepultuur', v. begrafenis.
seque'la, (Lat.) v. gevolg, stoet; tros, legertros; men, mv.
sequens, (Lat.) v. 1 het volgende; 2 melodische op verschillende toontrappen herhaalde figuur; 3 R.K. soort
lofzang op bepaalde dagen aan het Allelujavers of aan de
Tactus toegevoegd.
Sequen'tia, (Lat.) o. ntv. R.K. gezang op rijm, waarin op
enkele hoogdagen en I. d. Mis voor de overledenen de
betekenis v. d. liturgie v. d. dag bezongen wordt.
sequen'tie, V. volgorde, reeks.
sequester, m. bewaarder, van rechtswege aangesteld persoon, die de gesequestreerde zaken in bewaring neemt;
afgestorven stuk been in het lichaam.
sequestra'tie, sequestre'ring, v. gerechtelijke beslaglegging op een goed en 't beheer daarvan door een van
rechtswege aangesteld persoon.
sequestra'tor, m. zie sequester.
seq uestre'ren, n in bewaring stellen, een betwist goed
gerechtelijk in beslag nemen en aan een derde in beheer
se'quitur, (Lat.) (daaruit) volgt. [overgeven.
serac, (Fr.) ijsnaald, ijstoren.
seraf, serafijn', m. vuur- of lichtengel, hemelgeest voor
serafi'ne orgel, o. soort huisorgel. [de troon Gods.
serail', o. paleis v. d. Turksen sultan als vrouwenverblijf,
h a r e m.
sera'n i, m. en v. oorspronkelijk christen- afstammeling van
Portugees en inlandse in Ned.-Indië, thans halfbloed

r

_T

van de allerlaagste soort.

seras'kier, m. Turks opperbevelhebber.
serbet', o. Ijskoud vruchtensap als koeldrank.
serdab, Egyptische graftempel.
sereen', helder, klaar, onbewolkt, onbevlekt, luchtig.
serena'de, (Fr.) serena'ta, (It.) v. f avond- of nachtmuziek
ter iemands ere onder zijn vensters of voor zijn huis
[vorstin).
gebracht.
serenis'sima, (Lat.) v. doorluchtige (titel v. e. regerende

serenis'simus, (Lat.) m. doorluchtige (titel v. e. regeren [den vorst).
sere'no, (It.) f vrolijk.
sereus', weiachtig, (bloed)waterig; op bloedwater gelij[kende.
ser'ge, v. lichte gekeperde wollen stof.
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service,

se'ria, (Lat.) o. mv. ernstige dingen.
sericuituur', V. zijdeteelt.
se'rie, se'riës, (Lat.) v. reeks, rij; getallenreeks; se'riës
Iectio'num, (Lat.) lijst v. d. aan een universiteit te geven
colleges met aanwijzing v. U. uren en korte aanduiding
V. U. onderwerpen.
serieus', serieusement', ernstig, in ernst.
serika'ya, v. Ind. vrucht behorende tot de a n o n ac e e ë n, uit Z.-Amerika ingevoerd, gelijkende op een
zeer grote zeegroene framboos en sterk geurig van
serim'pie, v. Jay. hofdanseres. [smaak, kaneelappel.
serinet'te, (Fr.) v. draaiorgeltje tot africhting van kanarievogels en andere zangvogels, vogelorgeltje.
sc'rio, serio'so, (It.) f ernstig.
sermoen', o. rede, preek; vervelende droge voordracht;
vermaning bv. bedsermoen.
se'ro, (Mal.) v. soort staketselfuik.
seroen', Portug. sero'ne, m. baal van overtrokken boombast of buffelhuid, waarin specerijen, tabak enz. verzonseroe'toe, (Mal.) v. sigaret. [den worden.
serologie', v. kennis der serums.
seroloog', m. kenner der s e r u ms.
[rums.
serotherapie', V. ziektebehandeling door middel v. sese'ro venien'tibus os'sa, (Lat.) voor hen, die te laat komen,.
de (overgebleven) beenderen; de hond in de pot.
serpent', o. 1 slang; 2 f oud slangvormig gekromd blaasinstrument; 3 jig kwaad wijf, helleveeg.
serpente'ren, kronkelen; zich slangsgewijs bewegen.
serpentijn', v. oud stuk geschut, veldslang; ~, o. slangesteen, slangachtig gevlekte talksteen.
serpenti'ne, V. slangelijn; opgerold gekleurd en lang
smal papierstrookje, dat zich bij het uitwerpen slangachtig ontrolt.
serpigineus', voortkruipend. voortvretend (van zweren).
serre, v. 1 glashuis, broeikas; 2 door glas ingesloten.,
lichtere voor- of achterbouw aan een kamer.
se'rum, (Lat.) o. waterige, organische vloeistof; bloedwei;
(ook:) uit dierenbloed bereide inentstof tegen besmette
ziekten (bv. serum tegen hondsdolheid, klem of-lijke
diphterie) ; r--therapie', v. behandeling met geneeskrachtige serums.
servan'te, (Fr.) v. dienares, meld; (ook :) een stel voor
koppen, borden enz.; aanrechttafeltj e ; —n, mv. bedienden. [tennisspel.
serveren, bedienen; ,", serven, slaan v. U. bal bij het.
servi'ce, (F'r.) v. dienst; bediening; bij elkander behorend
tafelgereedschap, theegoed, s e r v 1 e •.
,
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(Eng.) bediening.
serviel', slaafs, laag; al te getrouw (bv. vertaald).
Servie'ten, m. mv. een bedelmonniksorde in 1233 in Italië
gesticht, ook: „dienaars der Heilige Maagd" genoemd.
serviet'te, (Fr.) V. servet, vingerdoekje.
servilis'me, o. slaafsheid, geest v. slaafse onderworpenheid, kruiperige gedienstigheid, beginselloze onderdanig
serviliteit', V. slaafsheid, slaafse vrees, kruiperij. [held.
serviteur', (Fr.) m. dienaar, bediende; strijkbuiging.
ser'vitus perso'nae, (Lat.) v. A persoonlijke dienstbaarheid.
servituut', o. dienstbaarheid, dwang; erfdienstbaarheid,
last, die de bezitter v. enig goed zich moet laten wel ser'vum pe'cus, (Lat.) slaafse kudde. [gevallen.
se'sam, toverwoord gevolgd door: open U.
se'samkoek, m. koek uit de resten ontstaan bij de bereiding
[woorden gebruikelijk).
v. olie uit sesamzaad.
eesquipedaal'. (eig. anderhalf voet lang) ellenlang (van
sesquipeda'lia ver'ba, (Lat.) ellenlange woorden.
sesquiplaan', m. X vliegtuig met grote boven- en kleine
benedenvleugel, anderhalfdekker.
ses'sie, v. zitting, inz. gerechtszitting.
eester'ti us, v. oud -Rom. zilveren munt, ongeveer 10 cent.
eet, (Eng.) m. sp. gedeelte v. e. partij (inz. bij het 1 a w n
eer'vice, (ser'ves),

-

tennis).
seton', m. haarsnoer, die men door het celweefsel haalt ter
afleiding van llchaamsvochten of etter.
set'ter, (Eng.) m. patrijshond, langharige staande jacht
zie sextet. [hond.-set'o,.
settlement, (setl'ment) (Eng.) o. vestiging, nederzetting,
sett'ler, (Eng.) m. kolonist. [kolonie.
severiteit', v. gestrengheid, hardheid.
sevigné', (Fr.) V. haakspeld, damesborstspeld.
Sè'vres, (Fr.) o. fijn Fr. porselein uit Sèvres bij Parijs.
sewage-system, (sjoe'widzj sis'tem) (Eng.) o. spoelstelsel
voor de afvoer van f a e c a 11 ë n.
sexagena'rius, (Lat.) m. zestigjarige.
sexage'sima, (Lat.) V. 8ste Zondag vóór Pasen.
sexagesima'le verdeling, v. verdeling in 60 delen (bv.
V. d. graad en v. h. uur in 60 minuten).
sexan'gulum, o. zps1io k.
sex-appeal, (seks- epiel') (Eng.) indrukmaken op en verlangens opwekken bij de andere s e x e.

sext, V. R.F. het zesde uur v. U. kerkelijke getijden.
sextant', V. astronomisch hoekmeetinstrument, dat het 6de
V. d. cirkel (60 graden) omvat, o. a. dienende tot plaats -

bepaling op zee.
eex'te, V. f zesde toon v. d.

toonladder.

sextet
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sheddak

sextet', sex'tuor, o. r muziekstuk voor zes stemmen of
[v. dezelfde soort.
instrumenten.
figuur v. zes noten met de waarde v. vier
sexto'ie, v.
sexualiteit', v. het geslachtelijk wezen.
sexueel', geslachtelijk, geslachts-; — systeem, o. rangschikking V. d. planten (van Linnaeus) volgens naar
geslachtsdelen.

[richting.
Seyoekai, de conservatieve partij in Japan.
Sezession', (D.) v. afscheiding; moderne Duitse kunst sfeer, V. bolrond lichaam, inz. hemel- of wereldbol; ge zichtskring ; omvang, gebied van iemands macht, kundigheden of Invloed; arbeidsveld ; maatschappelijke kring.
sfe'risch, bolvormig, bolrond.
sferoï'de, V. langwerpig rond, rondachtig lichaam ontstaan
door draaiing v. e. ellips om haar kortste as.
sfinx, V. fabelachtig schepsel, leeuwin met het hoofd en de
borst v. e. vrouw; zinnebeeld v. d. wijsheid en v. h.
raadselachtige; (ook:) een avondvlinder.
vluchtig, glijdend.
sfogge'vole, (It.)
sfoggian'do, (It.) f breed, groots.
sforzan'do, sforza'to, (It.) r versterkt, sterker.
sfuma'to, (It.) als berookt, wazig en met onduidelijke omtrekken geschilderd.

sgraffit'to, (It.) m. soort fresco, wit op zwart of omgekeerd, waarbij op een zwarte onderlaag een dunne laag
kalkbrei gelegd wordt, die vervolgens, nog nat zijnde,
gedeeltelijk wordt weggekrabd.

shabby, (sjaeb'bi) (Eng.) kaal, schabberig.
shaddock, oneetbare soort pompelmoes met zeer aromatische schil, waarmee de Chinezen met Nieuwjaar huis
en tempel versieren.
shag, (sjaek, de k zacht) (Eng.) ruig haar; soort fijne
sigaretten- en pijptabak.
shakehands, (sjeek'haends) (Eng.) de hand drukken.
Shakers, (Eng.) m. mv. sidderaars, een Kwakersecte.
shal'loon, een fijne wollen stof oorspronkelijk gemaakt
[hoofdwasmiddel.
in Chalons in Frankrijk.
shampooing, (sjaem'poeïng) (Eng.) hoofdhaarwassing;
shamrock, (sjem'rok) (Eng.) klaverblad in 't Ierse wapen.
shan, (Chin.) berg, gebergte.
shan'tung, dunne zijdeachtige stof.
sh -are, (sjeeë) (Eng.) v. aandeel, a c t i e; ,,, pushing,
(Eng.) het a. d. markt brengen v. waardeloze aandelen.
shawl, (Eng.) v. zie sjaal.
shed, (sjed) (Eng.) v. lichtgebouwde, grote loods, veelal
van tijdelijke aard en van voren open.
shed'dak, o. zaagvormige reeks fabrieks- of loodsdaken,

sheet
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elk m. e. steile en een flauw hellende zijde, de eerste
v. ruiten voorzien, zodat het geheel goed verlicht wordt.
sheet, (sjiet) (Eng.) vel gestolde rubber-latex.
sheetings, (sjie'tings) (Eng.) linnen voor beddelakens.
shelter, (sjel'ter) (Eng.) v. schuilplaats; kampeertent.
she'men, (llebr.) olie; handelsmerk v. enige Palestijnse
producten, zoals olie, tandpasta enz.
sheriff, (Eng.) m. Eng. landrechter, b a 1 j u w.
sher'ry, m. Xereswijn;
-cob'bler, m. drank bestaande
uit s h e r r y, suiker, citroen, ijs enz., die door een

rietje wordt opgezogen.

shibbo'leth, o. zie schibboleth.
shielding, X mantel, bescherming, bemanteling, metalen
omhulsel v. electr. geleidingen e.a. onderdelen ter vermindering v. radiostoringen.
shil'Iing, (Eng.) m. zilvren munt, 1 20 V. e. pond sterling.
shimmy, (sjim'mi) (Eng.) v. eig. hempje; een nieuwerwetse, doch weer in onbruik geraakte Amerik. dans.
shingled hair, (sjing'eld heeë) (Eng.) o. langs de oren en
v. achteren kortgeknipt haar (niet geschoren i. d. nek),

zoals bij mannen.

shipchandler, (sjip'tsjendle) (Eng.) verkoper v. scheepsbehoeften. [Shires.
shire, (sjaie) (Eng.) v. 1 Eng. graafschap; 2 paard uit de
shirting, (sjut'ting) (Eng.) o. soort katoen of linnen voor
hemden (s h 1 r t S).
shock, (Eng.) m. hartverlamming als gevolg v. e. plotselinge en hevige zenuwschok bv. bij verwonding.
shocking, (sjok'king) (Eng.) aanstotelijk, ergerlijk.
shod'dy, (Eng.) V. kunstwol.
shopping, (sjop'ping) (Eng.) Inkopen doen In verscheiden
winkels, winkelen. [nographie.
shorthand, (sjort' -hcend) (Eng.) o. kort -, snelschrift, steshort-story, (Eng.) novelle. [kamer, toonzaal.
show-room, (sjoow'roem) (Eng.) v. uitstalkamer, toon shrunken head, (sjrun'ken haed) (Eng.) lett.: ingeschrompeld hoofd; geprepareerde en door een bepaalde behandeling tot ± de halve afmetingen ingedroogde hoofdhuid, door de Indianen (v. d. bovenloop der Amazone)
zelf t.santsa genoemd.
shrapnel, (sjraep'nel) (Eng.) V. granaat-kartets.
shy, (sjai)

(Eng.) schuw, beschroomd.

Shylock, (sjai'lek) (Eng.) m. wrede, geldgierige woekeraar (naar Shakespeare's type 1. d. koopman v. Venetië).
ei, (Mal.) vóór namen geplaatst = die.
sia'mang, (Mal.) m. t . grote langarmige aap, verwant aan
de gibbon.
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tweeling, in Siam uit Chinese ouders geboren
tweeling, Chang en Eng, door een weefselstreng ter
dikte v. e. arm aan elkaar verbonden. Leefden v.
1811-1874, trouwden met 2 zusters en hadden 18 kinderen.
Slang' Kwee, (Chin.) handelsvereniging.
sibilant', m. sisklank, sis- of fluittoon.
sibyl'le, V. tovenares; waarzegster.
sibyllijns', sibylli'nisch, voorspellend.
sic, (Lat.) aldus, zo staat er woordelijk, let wel.
siccatief', o. opdrogend middel, vooral in verf gebruikt.
sic e'rat in fa'tis, (Lat.) zo heeft het moeten zijn.
sic eunt fa'ta ho'minum, (Lat.) zo is het menselijk lot.
sic i'tur ad as'tra, (Lat.) dat Is de weg naar de sterren,
d. 1. de onsterfelijkheid.
[wereld!
sic transit gloria mun'di! (Lat.) zo vergaat de roem v. d.
sic vo'lo, sic ju'beo, (Lat.) zo wil en beveel ik het.
sic vos non vo'bis, (Lat.) aldus werkt gij niet voor u zelven.
side-car, (said' haar) (Eng.) zijspanwagen aan motorfiets.
sideraal', siderisch, de sterren betreffend, sterre -.
siderische slinger, m. een a. e. dunne draad opgehangen
slinger.
sideris'me, o. leer v. d. invloed v. d. sterren; het geloof
daaraan; (ook:) een soort dierlijk m a g n e t 1 s m e.
siderograaf', m. staalgraveur. [plaat.
siderographie', V. staalgraveerkunst; staalgravure, staal
gelakt, gebronsd of verguld Boheems aarde--siderolt',.
werk.
sideroscoop', m. ijzerzoeker, zeer gevoelige magneetnaald,
die de geringste sporen van ijzer aanduidt.
zijslip, vlucht, waarbij de langsas
side slip, (Eng.)
zijdelings afwijkt v. d. vliegrichting.
Siegfriedlinie, (D.) V. verdedigingslinie aan de Westgrens
van Duitsland, tegenover de Maginotlinie.
Sleg'wartbalk, m. soort van holle betonbalk.
si©r'ra, (Sp.) v. (zaag) bergketen, gebergte bv. Sierra
Neva'da, sneeuwgebergte.
siësta, (It.) v. middagslaapje, dutje; .-.,- maatschappij,
maatschappij in Duitsland, die kussens aan spoorweg
[reizigers verhuurt.-sieur',(F.)m
heer.
si fa'bula ve'ra, (Lat.) als het (vertelsel) waar is.
siffleren, fluiten; uitfluiten.
sight-seeing, (sait'sieïng) (Eng.) o. het aflopen v. d. besigille'ren, zegelen, verzegelen. [zienswaardigheden.
sigil'lum confessio'nis, (Lat.) o. het zegel v. d. belijdenis,
bif'dltgf'heiII1; zie loco.
sig'ma, (Gri.) o. het letterteken S; ook: een soort half48
22e dr.
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rond bed of rustbank, waarop plaats was voor 7 personen.
signaal', o. teken, sein; leuze, wachtwoord, p a r o 01;
r melodische figuur v. natuurtonen op trompet or
hoorn.
signalement', o. persoonsbeschrijving (in passen enz.).
signale'ren, signalise'ren, iemands s i g n a l e m e n t opgeven; seinen; aanduiden, kenmerken; zich —, zich
onderscheiden.
signatu'ra tem'poris, (Lat.) teken des tijds.
signatu'renleer, v. volksgeloof hetwelk genezende werking
toeschrijft aan elk voorwerp of voortbrengsel der natuur,
dat op een of andere wijze in vorm of uitwendig voorkomen overeenkomt met het zieke lichaamsdeel of orgaan,
zoals men bijv. het gele sap v. d. gouwe aangewend
vindt tegen geelzucht.
sig'nature-tu'ne, (sig'natjoer-tjoen') (Eng.) herkenningsof aankondigingsmelodie.
signatuur', v. merking; ondertekening; gebruiksaanwijzing, briefje aan de medicijnflesjes, doosjes enz.;
kerfje in de metalen drukletters; bladteken, volgcijfer
of volgletter op ieder vel druks.
signeren, tekenen, stempelen, ondertekenen.
signet', o. handzegel, c a c h e t, briefsluiter.
sig'nifer, (Lat.) m. vaandeldrager.
signi'fica, v. betekenisleer.
significatie, v. betekenis; gerechtelijke aanzegging.
Sign ificatief', veelbetekenend, veelzeggend, vol betekenis.
significe'ren, beduiden, te kennen geven, aanzeggen.
signi'fisch, de betekenis rakende of betreffende.
signor, (lt.) m. heer, gebieder; mijnheer.
signo'ra, (lt.) v. vrouw, gebiedster; mevrouw.
sig'num, (Lat.) o. teken.
Sikhs, m. mv. krijgshaftig volk uit het N. W. van BritsIndié, thans veel in het Eng.-Indische leger dienende.
si k'ker, (Hebr.) T dronken.
Si I'be, (D.) V. lettergreep.
silekstra, mengsel van vistra, z. d. w.
silencer, (sai'lense) (Eng.) geluiddemper.
sile'nium, o. aluminiumlegering v. fijne structuur.
silentieus', zwijgend, stil, niet veel zeggend.
si l en'ti urn, (Lat.) o. stilzwijgen; (als uitroep:) stil!; (ook:)
zeker hazardspel.
si'lent le'ges in'ter ar'ma, (Lat.) 1. d. oorlog zwijgen de
sileen'zio, (It.) silence, (Fr.) V. f rust, pauze. [wetten.

silex, (Lat.) m. en o. vuursteen.
silhouette, (Fr.) V. schaduwomtrek, schaduwbeeld.

silhouetteren
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silhouette'r en, in schaduwbeeld voorstellen.
silicaat', o. kiezelverbinding, kiezelzuur zout.
silicagel, o. kiezelzuurpreparaat, sterk absorberend, voor
het drogen v. lucht gebruikt.
sili'cium, o. kiezel.
[kiezelzand.
si'lico-cement', o. Portlandcement dooreengemalen met
silicose, v. mijnwerkerstering; chronisch ontstekings- en
verhardingsproces í. d. longen v. mijnwerkers onder
silk, (Eng.) zijde. [de inwerking v. zuurstof.
Siliery', m. beste soort witte Champagne -wijn.
,

siliograaf', m. spotdichter, spotschrijver, hekeldichter.

si'lo, m. onderaardse bewaarplaats voor granen, graankuil of -kelder in Spanje; groot graanpakhuis.
eiluur', m. ,M meerval.
•lluur, o. een der oudste aardvormingen, waarin weinig
overblijfselen van zoogdieren en reptielen, doch veel
van vissen voorkomen.
Silves'ter-avond, m. Oudejaarsavond.
s'!l vous plait', (Fr.) als het u belieft.
Simavi, steun in medische aangelegenheden voor inheemsen; vereniging tot dat doel in 0. en W. Indië.
almi'lia simi'libus curan'tur, (Lat.) gelijke worden door
gelijke genezen, het beginsel der homoeopathie, z. d. w.
simile, (Lat.) op gelijke wijze.
si mi l i -, (als voorvoegsel:) namaak -, nagebootst.
si'milis si'mili gau'det, (Lat.) soort zoekt soort.
si'milor, o. schijngoud, halfgoud.
simoem', zie samoem.
simonie', v. woeker of winst met geestelijke ambten.
Simonis'me, o. leer v. e. politiek godsdienststelsel, dat
afschaffing v. voorrechten v. geboorte, gelijkheid v.
beide seksen, gemeenschap v. goederen enz. wilde.
Simonis'ten, m. mv. aanhangers v. d. leer v. d. Fr. graaf
St.-Simon.
simple comme bonjour'! (Fr.) doodeenvoudig, zo mak
-kelij
als wat!
alm'plex, (Lat.) o. het eenvoudige; — sigil'lum ve'ri, eenvoud is het kenmerk van het ware.
Simplicis'simus, m. de onnozelste van allen, naam van
een te Munchen verschijnend satiriek weekblad.
simpliciteit', v. eenvoudigheid, ongekunsteldheid; onnozelheid.
nimpli'citer, (Lat.) eenvoudig, op eenvoudige wijze.
slmplifica'tie, v. vereenvoudiging.
simplificeren, vereenvoudigen.
simplis'tisch, éénzijdig, niet breder beschouwend, maar
alles of te veel uit één beginsel verklarend.
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Sim'sonverzuchting, v. wens als van Simson om zijn
vroegere kracht nog eenmaal te mogen terug hebben.
si m u la'cre, (Fr.) o. schijnbeeld, schijnvertoning.
si'mul ac se'mel, (Lat.) 1 eens voor al(tijd); 2 tegelijkertijd,
simulant', m. iemand, die veinst ziek of krankzinnig te zijn.
simula'tie, V. nabootsing, veinzing, voorwenden v. e.
ziekte of krankzinnigheid.

slm,ule'ren, veinzen, voorgeven, voorwenden (een ziekte)
te hebben; gesimuleerde koop, m. schijnkoop.
simultaan', gelijktijdig, gemeenschappelijk; .-- séan'ce, v.
schaakspel, waarbij een persoon tegelijkertijd een aantal
schaakpartijen speelt tegen verschillende anderen.
simultaneïteit', v. gelijktijdig aanzijn, gelijktijdigheid.
aimuita'neiim, o. gemeenschappelijk ding, inz. één kerk
in gebruik bij twee gezindten.
sin al fi'ne, (It.) f tot aan het einde (te herhalen).
sinan'thropus pekinen'sis, Peking -mens, voorwereldlijk
mens, waarvan in Dec. 1929 een schedel gevonden is te
Tsjoe-kou-tien.
sinapis'me, o. mosterdpleister, mosterdomslag.
since're et constan'ter, (Lat.) oprecht en standvastig.
sinceriteit', v. oprechtheid, openhartigheid.
ein'daco, (It.) m. burgemeester.
sine, (Lat.) zonder; ~ di'e, (Lat.). a zonder dat een dag
(voor de behandeling) bepaald is, zonder vermelding
van dagtekening; ,,, du'bio, zonder twijfel; ,,, fu'co
et falla'ciis, (Lat.) zonder schijn of bedrog; zonder omwegen; ,— i'ra et studio, onbevooroordeeld, onpartijdig; — qua non, zie conditio; ,^ tem'pore, zonder
prinsenkwartiertje, precies op tijd.
sinecu're, v. ambt zonder ambtsbezigheid, bezoldigde bediening zonder daaraan verbonden bezigheden.

elnfoni'a, v. zie symphonic.

Singalees', m. bewoner van Ceylon.
sin'gapoerjasje, o. N.J. wit jasje geheel dichtgeknoopt met
opstaande kraag. [Indic.
sing'keh, m. nieuwgast, Chinese i m m i g r a n t in Ned.single, (Eng.) spel met aan weerszijden slechts éen speler.
singleton, (sing'leten) (Eng.) m. het bezit v. slechts een
kaart v. e. kleur i. h. whistspel enz. [New-York.
Sing-Sing, v. zeer grote model- gevangenis i. d. staat

singula'ris, (Lat.) m. enkelvoud. [digheid.
singulariteit', v. zonderlingheid, wonderlijkheid, eigenaar singulier', zonderling, wonderlijk, eigenaardig.
singul'tus, (Lat.) m. de hik.

sinister, 1 aj. onheilspellend, schrikwekkend; onguur,
zeer ongunstig (van uiterlijk) ; 2 o. onheil, ramp, ongeluk.

sinjeur
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sinjeur', zie seigneur.
sin'Jo, (Mal.) in. jongeheer; took:) halfbloed, kleurling.
sinjoren, m. mv. bijnaam v. U. Antwerpenaren; grote
trotse heren.
[gelden.
sinking-fund, (Eng.) o. de ter schulddelging bestemde
Sinn' Feiner, m. aanhanger van de Sinn Fein, (; wij zelf)
beweging, republikeinsgezinde, voorstander der onafhankelijkheid van Ierland. [gebruiken enz.
sinologie', v. kennis v. d. Chinese taal, letteren, zeden,
sinoloog', m. beoefenaar of kenner v. d. Chinese taal,
letteren, zeden en gebruiken; student in de s 1 n o 1 oeino'pel, o. ® groen, de groene kleur.
(g 1 e.

[zijn of niet zijn.
sint, in. heilige.
sint ut aunt aut non sint, (Lat.) laat hen zijn, gelijk zij
sintoïs'me, zie sjintoïsme.
si'nus, (Lat.) m. loodlijn v. h. ene uiteinde v. e. cirkelboog neergelaten op de straal, die door het andere uit
gaat; verhouding v. die loodlijn tot de straal als-eind
maat voor hoeken en bogen; ,... sphenoïda'lis, holte 1.
h. wiggebeen.
sinussi'tis, v. ontsteking v. e. hersenbloedleider, als gevolg v. e. schedelbeschadiging, hersenvlies- of oorontsteking.
si p'ar 'la ltalia'no, (It.) hier wordt Italiaans gesproken.
siphon', (Fr.) m. zuigbuis, hevel; spuitfles, spuitwater fles; trechter van water-closet; grondduiker; straatkolk
si'phylis, v. zie syphilis. [met stankafsluiting.
al pla'cet, (Lat.) als het behaagt.
Si'pol, V. Sittenpolizei: de Duitse zedenpolitie.
Si'poys, m. mv. Sipajers, naam van de inlandse troepen
infanterie van de Eng. 0.-Indische compagnie. [het.
el quid fecis'ti ne'ga, (Lat.) als ge wat gedaan hebt, loochen
Sir, (Eng.) m. heer, mijnheer (als aanspreking) ; vóór
een eigennaam alleen bij Eng. B a r o n e t s en
K n 1 g h t s. [met water te overgieten.
sl'rammen, (Ind.) begieten, afspoelen; baden door zich
si'rap, (Mal.) o. Ind. houten plankje voor dakbedekking,
dakpansgewijze te plaatsen.
Sir'dar, (Perz.) m. (de aan 't hoofd staande) opperbevelhebber der Eng.- Egypt. troepen.
Sire, m. titel, waarmede men een keizer en koning aan
iemand, die niet hoog timmert„-sprekt;au'vi,
stumper, treurige stakker.
,

sire'ne, v. 1 zeenimf, bekoorlijke verleidster; 2 f toe-

stel ter controle tot het voortbrengen van tonen v. a.
bepaald aantal trillingen; 3 misthoorn, signaalhoorn op
zee om bij mist de schepen te waarschuwen; 4 zeekoe..

sirenen-zang
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slre'nen -zang, m. liefelijk, verleidelijk gezang; onweder
lokstem V. d. verleiding.
-stanbre

sirih, (Mal.) v. Ind. plant, welker bladeren met fijne kalk

bestreken en onder toevoeging v. e. stukje g a m b i r
en een stukje pinangnoot als sirihpruim gekauwd worden.
81'rlus, (Lat.) m. hondsster.
siroc'co, (It.) m. droge, hete Z. 0. wind, inz. in Italië.
ai'sai, m. vezels van agavebladeren afkomstig uit Sisal in
Mexico, surrogaat voor hennep.
siste'ren, tegenhouden; zich ,,., zich stellen; zich laten
vinden, verschijnen, aanwezig zijn (als procureur).
ais'te via'tor, (Lat.) sta (hier) stil, reiziger!
sIe'trum, (Lat.) o. rinkel- of ratelinstrument der oude
Egyptenaren i. d. vorm v. e. klein tennisracket.
Si'syphuswerk, o. moeilijke, vergeefse arbeid.
sitar, Oosters snaarinstrument.
spit down staking, V. staking, waarbij de stakers de fabriek
of werkplaats bezet houden, maar weigeren te arbeiden.
sit 11'11 (tf'bi) ter'ra ie'visl (Lat.) de aarde zij hem (u) zacht!
sitiologie', sitologie', v. voedingskunde, kennis v. d.
levensmiddelen.
Sitsj, nationalistische partij I. d. Karpathen- Oekraïne.
situa'tie, v. ligging, stelling, stand, toestand; ,— angst,
zie kairophobie.
[aangeeft.
situatietekening, v. tekening, die de stelling of opstelling
situeren, leggen, stellen, plaatsen.
sit ve'nia ver'bo, (Lat.) men veroorlove mij dit woord.
si vis pa'cem, para bel'lum, (Lat.) zo gij de vrede ver
-langt,
bereidt u dan voor tot de oorlog.
si voos, (Fr.) in Ned. gebr. afkorting van s' it vows plait.
sixième sens, (Fr.) zesde zintuig, waarmee Richet alle
helderziendheid enz. trachtte te verklaren.
sixpence, (siks'pens) (Eng.) halve shilling = 30 Ned. cent,
nu ± 22 cent.
sjaal, v. (Eng. shawl), 1 omslagdoek. 2 brede heren
m. s a b b a t (z. aid.). [halsdoek.-sjab'e,(Hr.)
sjab'besgoie, (Hebr.) v. sabbatsvrouw, Christin, die bij
Israëlieten op de sabbath het werk doet.
ajach, sjah, m. zie schach.
sjad'chen, (Hebr.) huwelijksmakelaar.
sja'kes, (Hebr.) P kalm, stil, niets latende merken.
sjafom, (Hebr.) vrede; vredewens, begroeting. Zie salaam.
sjamaan', m. toverpriester en dokter bij de Samojeden (in
Siberië).
sjamanis'me, o. met allerlei bijgeloof vermengde godsdienst
v. d. Samojeden en verwante volken.
ejam'bok, (Z.A.) v. lange ossenzweep van rhinoceroshuid.

sjam(m)es
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sjam'(rn)es, m. koster v. d. Joodse kerk.
eJap'ka, V. Russische pelsmuts.
sjap'pie, m. zie sJappletauer.
sjappie hindele mindele, (Joods) hutspot.
sJap'pietauer, m. P gemene kerel, wien niets wat „bommen" kan, vermoedelijk v. d. eertijds Oostgangers 1.
d. mond bestorven liggende Mal, uitdrukking: slapa
tau, wie weet er wat van? [codex.
sjechieta, (Hebr.) het doden v. slachtvee volgens de Joodse
sJeesja, Arabische muts zie: chechia.
sjeik, m. Arabisch opperhoofd.

[meaanen.

sjeik-ul-islam', (Ar.) in. geestelijk opperhoofd der Mohamsje'kel, m. sikkel, zilverling; jaarlijkse contributie V. d.
Zionisten (z. aid.), 200 sjekelbetalers mogen tezamen een
afgevaardigde naar het Zionistisch congres zenden.
sje'wes achim, zie schewes.
sjewoeoth, zie schewoeoth.
sjibbo'leth, o. zie schibboleth.
sjik'se, (Hebr.) v. T Christenmeid.
sJik'ker, zie sikker.
Sjiiet', m. aanhanger V. d. Mohammedaanse secte, die All
beschouwt als den eersten opvolger van Mohammed.
sjintoïsme, o. voorvaderenverering In Japan.
sjiwwe-zitten, (Hebr.) een dode betreuren door zeven
[slager.
dagen op de grond te gaan zitten.
sjochet, (Hebr.) door den opperrabijn gebreveteerde
sJoel'bak, m. Fries spel met schijven, die in een lange
bak vooruitgeschoven worden.
sjou'ter, (Hebr.) m. F& politieagent.
sJwoes, (Hebr.) zie Schewoeoth.
skaat, o. zeker Duits kaartspel tussen drie personen.
skal'de, m. oude volksdichter van Scandinavië.
skaphan'der, m. zie scaphander.
skatingrink, (skeei'tingrink) (Eng.) o. rolschaatsenbaan.
skelet', o. geraamte. [die op de buik ligt.
skeleton, (skel'litten) (Eng.) V. sportslee voor één persoon,
skeletteren, het geraamte uitdrogen en reinigen; tot een
sketch, (sketsj) (Eng.) v. schets. [geraamte maken.
ski, (sfie) V. zeer lange sneeuwschoen, sneeuwschaats.
skiën, s k i lopen.
skikjóring, (sjrekjeu'ring) (Eng.) o. skirijden met een
voorgespannen paard.
skimonach, (Russ.) m. monnik, die de hoogste wijding
heeft ontvangen.
skoepstji'na, v. volksvertegenwoordiging in Zuid -Slavié.
skolio'se, v. zijdelingse verkromming v. d. ruggegraat.
skoo'ta moo'ta, v. of skoo'ter, (Eng.) in. soort motorvoer-

skotografie
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tuig, bestaande uit een treeplank, waarop a. d. voorkant een stuurstang en a. d. achterkant een zitbankje.
skotografie', v. zie psychografie.

skouchok, m. hogepriester b. d. Boeddhisten in Tibet.
skunk, m. " Amerik. stinkdier, soort grote wezel, levert
de bekende langharige bontsoort van die naam.
sky, (skai) (Eng.) lucht; ,..-line, (laine) (Eng.) de zich
tegen de wolken aftekenende silhouet v. e. stad, 1. h.
bizonder die, gevormd door de wolkenkrabbers; ^.scraper, (shreeiper) (Eng.) rei. zeer hoog gebouw in
Amerik. steden, wolkenkrabber, torenhuis; ,,, writing,
(rai'ting) (Eng.) X rookschrift, luchtschrift (voor reclame e.d.).
slalom, skiwedstrijd in het afdalen met hindernissen.

stam, (slem) m. (in het whistspel:) al de slagen.
Slama'jer, (Z.A.) m. Maleier.
sla'mat, (Mal.) geluk! veel bell!
sla'matan, (Mal.) v. godsdienstige maaltijd bij belangrijke
gelegenheden in 't dagelijks leven.
slang, (slaeng) (Eng.) o. de aan elke stand eigen beroepsos groepstaal, de eigenaardige gemeenzame uitdrukkingen van de onderscheiden standen of kringen der maat
afnemend, wegstervend. [schappij.-slargn'do,(It.)f
slat, (Eng.) X neusvleugel, hulpvleugel, die het aanliggen
v. d. stroming a. d. neus v. d. hoofdvleugel bij grote

invalshoek bevordert.
Slaven, Slavo'nen, m. mv. Europ. volkerengroep: Bohemers, Moraviërs, Russen, Kroaten, Serviërs, Bosniaken
enz.
[Slavische talen).
Sla'visch, Slavo'nisch, tot die volksstam behorend (bv.
sleeping-car, (slie'ping kaaë) (Eng.) V. slaapwagen op
spoorwegen; in de Minahassa karretje op veren.
sleis = Eng. slice, lange stang met greep a. h. einde
om grote vuren en roosters schoon te maken.
slem, m. zie slam.
slemas'sel, (Hebr.) m. T. ongeluk.

slen'dang, (Mal.) v. schouderdoek, die om de borst of over
het hoofd gedragen wordt, ook als draagdoek gebruikt.
slentan'do, (It) f dempend, klankdovend.
slide, (staid) (Eng.) lantaarnplaatje.
slip, m. lange halsdas met grote slippen.
slip of the pen, (Eng.) v. verschrijving, schrijffout.
slipover, (Eng.) dameskledingstuk, bestaande uit lijfje
(zonder mouwen) en rok.
,slippen, glippen, uitglijden; zijwaarts uitglijden van een
fiets- of automobielrad.

slipper limped
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slipper limped, (Eng.) watermuiltje, een oesterparasiet.
slissa'to, (It.) f zacht slepend.
sloe'ber, m. Fl gemene kerel, schurk.
sloe'gi, m. Arabische windhond.

slogan, (sloow'ken, Is: zacht) m. slagzin, voortdurend

terugkerende reclameleus.
V. school, waar der leerlingen oog en hand.
geoefend worden door hen allerlei voorwerpen van karton, klei of hout enz. te laten vervaardigen.
slo'kan, (Mal.) m. open waterleiding voor Ind. rijstvelden;

sldjd'school,

goot, afvoersloot.

slome dui'kelaar, m. T sukkel, kruk, brekebeen.
spleet tussen hoofdvleugel en spleetklep
slot, (Eng.)
of tussen hoofdvleugel of spleetrolroer.
slotted flap, (Eng.)
spleetklep, klep a. d. vleugel, waarbij een spleet tussen de vleugel en deze klep voorkomt
en waardoor de draagwerking V. d. vleugel wordt bevorderd.
slotted wing, (Eng.) y spleetvleugel, draagvleugel, voorzien v. spleten ter verhoging v. d. draagwerking.
slou'qui, zie sloegi.
[Tsjechoslowakije.
Slowa'ken, m. mv. West- Slaven wonende in 't Z. van
slow, (Eng.) langzaam; kl langzaam varen; ,,roll, (Eng.)
y langzame rol, gestuurde rol, kunstvlucht, waarbij net
vliegtuig een spiraal om een horizontale as beschrijft;
zie: tonneau Talenti.
slum, (Eng.) armenwijk.
slump, (Eng.) m. $ plotselinge koersdaling.
smak, su'mak, v.
looiersboom (in Z.-Europa).
smalt, o. kobaltglas, smeltblauw, blauwverf.
emanio'so, (It.) f razend, tierend.
smaragd', o. en m. groene edelsteen.
smart, (smaat) (Eng.) knap, schrander; uiterst chic.
smer'gel, v. zie amaril.
smeris, m. T politieagent.
eminuen'do, sminui'to, (It.) f afnemend.
smo'king, v. op een rok zonder panden gelijkend heren
Engeland d i n n e r-j a c k e t geheten).
-jase(in
smo'king not allowed, (Eng.) verboden te roken.
smoren'do, smorzan'do, smorza'to, (It.) f wegstervend.
snapshot, (snuep'sjot) (Eng.) o. momentopname.
sneer, (snier) (Eng.) m. honend gelach, spotlach, grijns.
snees, m. j71 opkoper; Chinees.
snep'per, m. chirurgisch instrument met een aantal
mesjes, die door het ontspannen v. e. veer tegelijk in
het vlees snijden.

snezen
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snezen, p opkopen.
[tracht na te doen.
snob, (Eng.) m. poen, die de grote wereld aanbidt en die
snobis'me, o. het poenig zich vergapen aan de grote wereld, aanstellerige nadoenerij v. d. chic.
soa've, soavemen'te, (It.) f zacht, lieflijk.
so'bat, (Mal.) m. vriend; .-r kras, intieme, dikke vriend.
sobran'Je, v. bet huis van afgevaardigden in Bulgarije.
sobri'ëtas, v. matigheid; onthouding van sterke drank.
sobriéteit', v. matigheid, zuinigheid; soberheid, nuchter sobriquet', (Fr.) m. bijnaam, spot-, scheldnaam.
[held.
so'oi, m. F afk. van socialist.
sociaal', gezelschappelijk, maatschappelijk; socia'Ie poiitiek', V. staatkunde, die ten doel heeft in de noden en
gebreken v. d. maatschappij te voorzien; socia'le revolu'tie, v. gehele omkering van de maatschappelijke verhoudingen.
sociaal'democraat', m. aanhanger v. h. s o c 1 a ii s m e
als grondslag v. h. regeringsstelsel v. d. staat.
sociaal-democratie', v. leer of stelsel van de s o c 1 a a 1d e m o c r a t e n; (Ook:) de gezamenlijk s.-d.
sociaal- democra'tisch, van of volgens de leer v. d. s oe1aal- democratie.
socia'bel, gezellig, voor de gezellige omgang geschikt.
sociaiisa'tie, v. liet socialiseren.
sociaiise'ren, sociaal of gemeenschappelijk maken, a. d.
gemeenschap v. d. staat brengen, zodat ook de arbeiders hun evenredig aandeel krijgen, waar anders de
directeuren en aandeelhouders met de winst gaan strijken.
•ooiaiis'me, n. staathuishoudkundig stelsel, dat de maat schappij hervormen wil o. d. dubbele grondslag v. cl.
gemeenschap v. d. arbeid en de evenredige verdeling
v. d. opbrengst daarvan.
socialist', m. aanhanger v. h. s o e i a 11 s m e.
sociaiis'tisch, vin bet s o e 1 a 1 t s m e, volgens de beginselen of in de geest van het socialisme.
Socianen, m. mv. zie Socinianen.
socië'ren, gezelschappelijk verbinden.
sociëtair', v. e. vennootschap.
[schap.
sociétai're, (Fr.) m. en v. lid V. e. gezelschap of genootsooi'etas, (Lat.) v. vennootschap, maatschap:
leoni'na,
(Lat.) v. verdrag tussen een sterke en een zwakke partij,
waarbij de sterke met de voordelen strijken gaat.
société' anony'me, (Fr.) v. naamloze vennootschap.
Société des Nations, (Fr.) v. Volkenbond.
societeit', v. gezelschap, vereniging, genootschap; besloten koffiehuis; .,, van Jezus, de orde v. d. Jezuïten.
society, (sesai'ett) (Eng.) de deftige gezelschapskringen,
-
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de voorname, toonaangevende uitgaande wereld, genootschap, vereniging; ,,, for Psychical Research, zie S.P.R.
Socinia'nen, m. mv. secte v. d. aanhangers v. Socinus, die
o.a. de godheid v. Jezus en het leerstuk V. d. drie-

eenheid loochende.
socioloog', m. beoefenaar v. d. sociologie', v. leer v. d.
wetten v. d. samenleving, v. d. maatschappij.
eo'cius, (Lat.) m. genoot, metgezel, vennoot.
sock'et, (Eng.) v. pijp (v. e. kandelaar) ; X sok, mof;
koppelbus.
Soora'tisch, van Socrates; de ~e leerwijze is cie leerwijze
waarbij door een reeks van vragen de leerling zelf onge•
merkt het gezochte uit het hem bekende ontwikkelt.
soda'1is, (Lat.) m. kameraad, makker.
soda'litas, (Lat.) broederschap.
sodalitelt', v. kameraadschap; (geestelijke) broederschap.
sodomie', (Fr.) v. tegennatuurlijke mannenontucht.
so easy, (so iej'zi) (Eng.) v. knijplorgnet met al of niet
omrande glazen.
soe'batten, (Mal.) bidden en smeken, áánhoudend op
vleiende wijze verzoeken. [schei uit.
soe'dah, (Mal.) het is gedaan; al klaar, al; (ook :) laat maar;
soe'dra, zie sudra.
Soe'fi -kerk, v. Kerk voor allen, Tempel van Universele
Aanbidding, tracht allen, van welke geloofsovertuiging
zij ook zijn, te verenigen i. h. belijden v. d. ware godsdienst, die de e s s e n t i e is v. alle godsdiensten.

soekkoth, (Hebr.) loofhuttenfeest.
soekoe, (Mal.) v. de familiestam, de g e n s bij de Maleiers;
ook: halve gulden.
soek, zie soukh.
soe'ling, (Mal. en Jay.) V. fluit (van bamboe).
soeloek, strofe v. oude Hindoesagen.
soemada, hoofddoek der Arabieren.
soem'pitan, (Mal.) m. blaasroer der Dajakkers.
Sae Poo Sla, (Chin.) V. „boeken- en krantenvereniging ",
Chinese leesclub.
soe'rah, (Ar.) v. hoofdstuk v. d. Koran.
[slommeringen.
soe'rat, (Mal.) m. brief.
soe'sah, (Mal.) v. last, moeite, omslag; moeilijkheden, beSoesoehoe'nan, (Jay.) m. vorst, keizer, sultan (in de Vorsoeur de charité', (Fr.) v. liefdezuster. [stenlanden).
sof, (Hebr.) m. T tegenslag, slecht verloop, mislukking,
so'fa, v. Turkse rustbank. [teleurstelling.
sofer, (Roem.) m. roekeloze chauffeur.
soffit'te, (Fr.) v. verzoldering, in vakken verdeelde zoldering, van snij-, beeldhouw- of schilderwerk voorzien; do
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hellende vlakken, die op een toneel een zoldering of een
hemel voorstellen.
Sofnarkom, (Russ.) raad v. volkscommissarissen.

sof'ta, (Turks) m. student in de Mohammedaanse t b e o-

1 o g i e en de rechten.
soi-disant', (Fr.) zich noemend, zogenaamd, gewaand.
soigneren, met zorg bewerken of behandelen, veel zorg
besteden aan, goed verzorgen (wat tot het toilet behoort).
soigneus', zorgvuldig, zorg dragend voor, oplettend.
soirée', (Fr.) v. avond; avondpartij; avondgezelschap;
dansan'te, avonddanspartij; ~ musica'le, avondmuziek
[partij.-c
o it ! (Fr.) het zij zo! goed!
so'ja, v. Japanse bonensoort, welker meel in plaats van
boter bij de spijzen gebruikt wordt; inz. de daaruit
bereide prikkelende saus.
[bijbedoeling.
sokko, de markt van Tanger.
so'kol, m. Slavische turnvereniging met nationalistische
Sol, (Lat.) m. de zon; ~ justi'tiae iliu'stra nos, (Lat.)
zon der gerechtigheid, verlicht ons; ~ lu'cet omnibus,
(Lat.) de zon schijnt voor allen.
sol, v. munt in Peru (1,20 gld.) ; r g.
so'Ia, v. zie cola-wissel.
solair'-microscoop', m. zonnemicroscoop.
eola'men mi'seris so'cios habuis'se malo'rum, (Lat.) het is
een troost voor ongelukkigen lotgenoten te hebben in
het ongeluk.
solan i'n e, V. vergif uit de aardappelplant.
sola'no, m. regenbrengende oostenwind in Spanje.
solarimeter, m. instrument ter bepaling 'v. d. door de zon
uitgezonden stralingsenergie.
sola'rium, o. inrichting tot het nemen van zonnebaden.
so'la-wissel, m. $ enkele wisselbrief, die door geen andere
gevolgd wordt.
soldatesk', op ruwe soldatenmanier, naar krijgsmanswijze.
soldates'ka, V. ruwe soldatenbende.
soldenier', rn. ir vrijwillig loonsoldaat.
solde'ren, met gesmolten metaal aaneenhechten.
soldij', v. y loon der soldaten.
solecis'me, o. grove taalfout.
solemneel', (in)plechtig, zeer feestelijk.
solemniteit', V. plechtigheid, feestelijkheid; R.K. kerk
bijzondere feestdagen.
-plechtigdo
solenol'de, v. spiraalvormige koperdraad met rechtlijnig
uiteinde, dat als as v. d. spiraal daarin is teruggebogen;
wordt er een electrische stroom doorgevoerd dan krijgt
de solenoïde magnetische eigenschappen.
solfata'ra, V. zwavelbron.
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solfège, (Fr.) (It. solfeg'gio), V. f oefening voor het ge
doch zonder tekst, alleen op vokalen of noten. -zang,
solfeggië'ren, solfië'ren, f de toonladders zingen; een
muziekstuk niet met de woorden, maar met benoeming
v. d. noten zingen.
solici'to, (It.) f treurig, bedroefd.
solicitor, (selis'sitter) (Eng.) m. p r o c u r e u r, zaakwaarnemer; — ge'nerai, tweede (of plaatsvervangende)
procureur - generaal, rechtsgeleerde adviseur der
Eng. regering.
solidair' or in so'lidum, (Lat.) allen voor één en één voor
allen, saamhorig, hoofdelijk, bv. borg blijven (c a v er e n).
solidariteit', v. aansprakelijkheid van allen voor één en
één voor allen, hoofdelijke saamhorigheid, belangengemeenschap.
soli'de, dicht, vast, m a s s 1 e f; duurzaam, stevig, hecht;
$ betrouwbaar, degelijk in geldzaken.
solide'ren, bevestigen; het vertrouwen vestigen.
soli De'o glo'ria, (Lat.) aan God alleen (zij) de eer.
solide'o, (Lat.) v. R.K. rond schedelkapje van geestelijken,
dat zij alleen voor het Allerheiligste of „God alléén"
behoeven af te nemen.
soliditeit', v. dichtheid, vastheid, massiefheid; duurzaamheld, stevigheid, hechtheid; $ betrouwbaarheid, degelijkheld als betaler.
solipsis'me, o. naam voor de philos. opvatting, dat alleen
het ik bestaat, terwijl al het andere i. d. wereld alleen
maar denkbeelden or fantasie van die ik is.
solist', m,. r s o 1 o- zanger of - speler.
solitair', 1 aj. eenzaam, ongezellig; afzonderlijk; 2 m.
kluizenaar; alleen gezette diamant; soort quadrillespel,
waarbij men geen maat heeft, maar altijd alleen speelt;
uit de kudde gestoten dier.
solitaire, (Fr.) o. melancholie-spel, dat men alleen kan
spelen op een plank met 36 pinnetjes en 37 gaatjes.
[eiser.
solitu'de, (Fr.) v. eenzaamheid; eenzame plaats.
sollicitant', 9n. aanzoeker, dinger naar een post; recht sollicita'tie, v. dringende bede of aanvraag, verzoek; het
dingen naar een betrekking.
sollicita'tor, m. verzorger van iemands belangen, van
iemands rechtszaak bij de regeering.
solliciteren, dingen naar een betrekking.
solmisa'tie, V. , het zingen der noten op de lettergrepen
do (ut), re, mi, fa, sol, la, si.
solmise'ren, zie solfeggiëren.
so'lo, 1 aa. alleen; 2 m. alléénspel, alléénzang, allééndans.
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solo-air, installatie ter kunstmatige afkoeling en vermindering v. h. vochtigheidsgehalte v. U. lucht 1. U. huizen.
solcecis'me, o. grove taalfout.
solomi'te, een strolaag; ook Isolerend bouwmateriaal van
stro of riet, gewapend met staaldraad.
solot'nik, o. beter zolotnik, z. a.
solsti'tium, (Lat.) o. zonnekeerpunt, zonnestilstandspunt.
solu'bel, oplosbaar.
solubilitelt', v. oplosbaarheid.
solu'tie, v. oplossing; (ook = verklaring, beantwoording).
eolu'tio, (Lat.) v. opheffing, tenietdoening, betaling.
solution, (seloe'sjen) (Eng.) oplossing; rubber, opgelost
in benzine (voor bandenreparatie).
solvabiliteit', V. $ vermogen om te betalen.
solvent', $ in staat om te betalen.
[hoest).
solven'tia, (Lat.) o. mv. slijmoplossende middelen (bij
solveren, oplossen, verklaren; $ vereffenen, afdoen.
eol'vit, $ bij kor zij) heeft betaald.
so'ma, v. soort bedwelmende drank uit de stam v. zekere
planten, die bij de offerande aan den god Indra een
belangrijke rol speelde.
soma't isch, V. h. lichaam, op het lichaam betrekking hebbend, lichamelijk. [selijk lichaam.
somatologie', v. lichaamsleer, beschrijving van het mensomatoscopie', v. onderzoek v. h. inwendige v. h. menselijk lichaam door electrische verlichting.
som'bra, (Sp.) schaduw.
sombre'ro, (Sp.) m. hoed; breedgerande hoed.
som'ma, v. bedrag, som.
somma'tie, v. gerechtelijke aanmaning tot betalen; dag
opeising.
-varding,
somme'ren, aanmanen; eisen; uitdrukkelijk verzoeken;
dagvaarden; opeisen; (ook:) samenstellen.
sommelier', (Fr.) m. b o t t e 1 1 e r, wijnkeilner.
Som'merfrischler, (D.) m. stedeling, die de zomer buiten
doorbrengt.
sommiteit', v. top, kruin; (ook:) voornaam persoon, kopstuk op een of ander gebied.
somnambu'le, (Fr.) V. I. d. magnetische slaap helderziende, waarzegster; slaapwandelaar(ster).
somnambulis'me, o. het slaapwandelen; kunstmatige slaap
gedurende de h y p n o s e; helderziendheid 1. U. magnetische slaap.
somni'fera, (Lat.) o. mv. slaapwekkende middelen.
somnolen'tie, v. slaperigheid, slaapzucht.
somptuositeit', v. verkwisting, pracht.
sona'te, (Fr.) sona'ta, (It.) V. j uit vier v. vorm verschil,

,
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lende delen bestaand muziekstuk voor piano alleen, of
voor meer instrumenten, die elkaar begeleiden.
sonatine, (Fr.) v. kleine, lichte s o n a t e.
sonde, V. peilstift, tentijzer, staafje om de diepte en de
aard van wonden te pellen; peillood.
sonderen, peilen (een wond, de zeebodem enz.) ; fig.
onderzoeken, uitvorsen; uithoren.
song-song', (Jay.) m. zonnescherm (tevens onderscheidingsteken van ambtenaren en inlandse hoofden op Java).
sonnerie', (Fr.) v. f klokje, dat 1. d. metronoom telkens
de

eerste slag v. d. maat aangeeft.

sonnet', o. klinkdicht, meest in jambische maat geschreven, gedicht van 14 regels, verdeeld in 4 stroppen,
waarvan de 2 eerste (elk van 4 regels, kwatrijnen)
samen het octaaf vormen, de 2 laatste (elk van 3,
terzetten) het sextet.
so'nometer, m. toon- of klankmeter.
[voltonig.
sonoor', sono'risoh, (It. sono'ro), klinkend, welklinkend,
sonoto'ne, v. een hoorninstrument.
tooi, m. Pl gulden.
so'phi, m. wijze, godsdienstige titel v. d. koning v. Perzie.
sophis'me, o. drogreden, schijngrond.
sophist', m. drogredenaar (iemand die door spitsvondig
-hedn
iets zoekt te bewijzen).
sophisterij', v. drogredenering, spitsvondigheid.
sophisticatie', v. vervalsing.
sophis'tisch, spitsvondig.
so'por, (Lat.) m. vaste, diepe slaap, bewusteloosheid.
soporatief', soporeus', soperifiek', slaapverwekkend; jig.
langwijlig, vervelend.
sopore'ren, in slaap maken, verdoven.
so'pra a'gio, (It.) buitengewoon opgeld of agio.
sopraan', v. sopra'no, m. f hoogste (vrouwen- of kinder)
stem, bovenstem, d i s c a n t. [drank.
sorbet', o. Turkse koeldrank; soort vruchtenijs als koel Sorbon'ne, (Fr.) v. (vroeger) de godgeleerde f a c u l t e i t
te Parijs, (nu) hogeschool te Parijs.
sordiditeit', v. vuilheid, gemeenheid; smerigheid; vrek
-korheid.
sordi'no, (It.) sour'dine, (Fr.) v. f demper, toonlover
[aan speeltuigen.
sor'do, (It.) f gedempt.
sor'gho, sorghum, o. Afrik. gerst. 4 It 5 m boog, belangrijk
voedingsmiddel in Afrika en een deel van Azië.
soroptimis'ten-club, V. internationale vereniging v. vrouwen, allen van een verschillend beroep. Het doel Is;
het besef op te wekken of te versterken v. d. waarde
v. alle nuttige beroepen en v. d. betekenis v. d. beroeps-
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keuze v. d. vrouw; bovendien te bevorderen de onderlinge waardering en, door persoonlijke omgang met
leden van andere clubs in binnen- en buitenland, de
nationale en internationale goede verstandhouding.
sororia'tie, v. ontwikkeling v. d. vrouwelijke borsten.
sorta'bel, waarmee men te voorschijn or voor de dag Kan
komen, geschikt.
sorte'ren, uitzoeken, schiften; effect .,., een goede (uit) werking hebben, (een heilzaam) gevolg hebben.
sortie', v. uitgang; uitval; uitvoer; contramerk in schouwburgen; (ook:) damesavondmantel zonder mouwen.
sortí ment', o. voorraad van uitgezochte waren, goederenvoorraad; (bij boekhandelaars:) voorraad van door andeso'sie, (Fr.) m. dubbelganger.
[ren uitgegeven werken.
sospiran'do, sospiran'te, (It.) r zuchtend.
losten u'to, (It.) f aanhoudend, volhoudend.
so'ter, (Gr.) m. redder, verlosser, zaligmaker, Christus.
soterisch, reddend, verlossend, zaligend.
soteroiogie', v. leer van de zaligheid, heilandsleer.
sot'nia, (Russ.) v. afdeling kozakken; zwarte ..r's, huur
Russen, voorstanders der reactie In-lingedrz.wa
Rusland.[tamelijkheid.
sotti'se, (Fr.) v. dwaasheid, zotheid, domme streek; onbosot'to vo'ce, (It.) p met zachte, gedempte stem.
sou, (Fr.) m. stuiver, Fr. koperen munt, vroeger = 21 ct.
soubret'te, (Fr.) V. sluw kameniertje I. d. opera en het
drama; zangeres v. vrolijke en komische rollen.
sou'che, (Fr.) v. stam; oorsprong, stamvader v. e. geslacht; (ook:) niet afscheurbaar gedeelte v. e. bonboekje, kantstrook; stok v. e. register; het gedeelte v.
d. dividendbladen, dat blijft zitten als de coupons eraf
geknipt zijn.
sou'chong, (Fr.) v. soort zwarte thee van fijne tweede en
derde blaadjes.
[op het toneel.
souffle'ren, blazen; inblazen, influisteren, rol voorzeggen
souffleur', (Fr.) m. inblazer, rolvoorzegger op het toneel.
souf'f re-do uceur', (Fr.) m. zondenbok, wrijfpaal.
souffre'ren, 1 lijden; verduren, dulden, toelaten; 2 zwavelen, aan zwaveldamp blootstellen; in gesmolten zwasouhaite'ren, wensen, begeren.
[vel dopen.
soukh, overwelfde winkelstraat, waaraan handwerkera
hun artikelen fabriceren en verkopen (Tunis).
soulaas', o. troost, verlichting.
[luchting.
souiagement', (Fr.) o. verlichting, leniging, verzachting, opsouiage'ren, verlichten, lenigen, verzachten, opluchten.
soumis', (Fr.) onderdanig, gedwee.
soumis'sie, v. onderwerping, onderworpenheid, ootmoed.
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sounder, (sauna'der) (Eng.) m. klankgever, toestel op telegraafkantoren em telegrammen op het gehoor op te
soun'deren, telegrammen op het gehoor opnemen. [nemen.
sound'-film, (Eng.) geluidsfilm.
soupgon', (Fr.) m. verdenking; vermoeden; argwaan;
(ook:) een zweempje.
soupgonne'ren, verdenken, vermoeden, gissen.

soupcon neus', achterdochtig, wantrouwend, ergdenkend.
coupé of souper ', (Fr.) o. avondeten.
soupe'ren, het avondmaal houden, avondmalen.
,

soupeur', (Fr.) m. heer, die op een bal met een dame
soupeert.
soupeu'se, (Fr.) v. dame, die op een bal met een heer soupeert; ook: voornamere e o e o t t e die met heren gaat
souperen in de dure gelegenheden.
soupir', (Fr.) m. zucht; f kwart -rust.
sou'ple, (Fr.) buigzaam, lenig; gedwee, handelbaar.
souples'se, (Fr.) v. buigzaamheid, lenigheid.
sour'ce, (Fr.) v. bron, oorzaak; handelsbron, waar men cie
waar uit de eerste hand betrekt.
sourdine, (Fr.) v. zie sordino.
sous, (Fr.) onder; r.,,-bras', (Fr.) m. oksellapje van gummi
bij damesjapon tegen het doorzweten; ,,,-chef', (Fr.)
m. onderchef; ,^criberen, cribent', m. enz., zie
subsc-; .-.-main', (Fr.) m. onderlegger (om te schrijven) ; ,-pied', (Fr.) m. voetriempje aan broek or
slobkousen; ,,.,signe'rren, ondertekenen.
souta'che, (Fr.) V. plat fijn koord voor belegsel.

souta'ne, (Fr.) v. lang overkleed van de R.K. geestelijken;
(ook:) de geestelijke stand zelf. [lijken.
soutanel'le, (Fr.) v. korte lijfrok van aankomende geestesoutena'ble, (Fr.) houdbaar, verdedigbaar (van beweringen). [(volhouden van bewerinicen).
soutene'ren, ondersteunen; onderhouden; verdedigen,
souteneur', (Fr.) m. minnaar v. e. publieke vrouw, die
op hare kosten leeft en personen, die zich met haar inlaten geld afzet, pooier.
souterrain', o. onderaards gewelf, onderaardse gang;
kelderverdieping v. e. huis.
south, (Eng.) zuiden, zuid.
soutien', (Fr.) o. steun, ondersteuning; middel tot opstijving, b.v. ijzerdraad of balein;
ondersteuningstroep.
souvenir', (Fr.) o. herinnering, herinneringsgeschenk ;
schrijf- of zakboekje.
souvent' fem'me varia', bien fol est qui s'y fie, (Fr.) een
vrouw is licht veranderlijk, een dwaas die op naar

vertrouwt.
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souverein', oppermachtig, onbeperkt heersend; , m.
onbepaald gebieder, onafhankelijk vorst; zie ook sovereign.
souvereiniteit', v. oppermacht, recht van oppergezag.
sovereign, (sov'rin) (Eng.) m. gouden munt = t pond
sterling = ongeveer f 12.
Sovfragt, bevrachtingsorganisatie in de U.S.S.R.
sov'Jet, (Russ.) m. raad, bestuursraad (van arbeiders en
soldaten.
Sovnar'kom, m. sovjet der volkscommissarissen.
Sowchozy, (Russ.) bolsjewistische staatslandbouwbedrijven v. zeer grote omvang in Sowjet- Rusland.
so wie so, (D.) toch al.
spaath, o. algemene naam van zekere glanzige, gekristalliseerde zelfstandigheden, die licht in kubieke, prismatisehe of hoekige stukken breken.
spaceship, (spees'sjipi) (Eng.) = Raumfahrzeug, (D.)
ruimtevaartuig, zie astronautiek.
spa'cie, V. spacíeus', zie spat-.
spa'da, (Mal. eig. sa'pa a'da, wie is daar) woord waarmede
men in Indië bedienden roept; (ook :) een inlandse
bediende zelf, jongos, jongen, boy.
spadil'ie, v. schoppenaas, hoogste troef in 't quadrille-,
omberspel, enz.
spa'do, m. ontmande.
spado'nisch, ontmand.
spagaat', het met de benen vormen v. e. gestrekte hoek.
spaghet'ti, (lt.) m. mv. maccaroni in lange, dunne, massieve
sliertpijpen.
spa'h i, m. Turks ruiter; (in Algerië :) ruiterkorps, grotendeels uit inboorlingen bestaande In Fr. dienst, tegen woordig chasseurs' d'Afri'que genoemd.
spasier', o. latwerk of staketsel voor leibomen; S.- bilden,
m achen, (D.) zich in twee rijen (e n h a 1 e) opstellen.
spaiier'boom, m. leiboom, waaierboom tegen latwerk.
spaniel, (spaen'jel) (Eng.) m. patrijshond, kwartelhond.
spanjolet', v. ijzeren deur- of vensterstang tot sluiting.
spanjool', 1 v. Sp. snuiftabak; 2 m. Spanjaard.
sparadrap', (Eng.) m. soort linnen kleefpleister.
spar'sa, (Lat.) o. mv. verspreide dingen.
Spartaans', van Sparta; mannelijk, hard (als In 't oude
Sparta).
Spartacis'tisch, v. d. Spartacisten of hun doel bevorderend.
Sparta'ciër, Spartacist', (D.) m. (mv. ook: Spartaciden),
volgeling v. d. politieke Spartakusgroep, die de revolutionnaire beginselen huldigt V. d. zich noemenden
„Spartakus" (naar den aanvoerder v. d. Rom. slaven,
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opstand in 71 v. Chr.) in een verzameling geschriftjes
getiteld Arbeiterpolitik, (uitgegeven sedert het begin V.
1916) vermoedelijk v. d. hand v. Liebknecht en Ruble.
Spar'tam et Mar'tham hebben, een bestaan en een vrouw,
kooi en vogeltje hebben.
sparterie', v. vlechtwerk uit e s p a r t ogras; fabriek van
sparti'to, (It.) o. zie partituur. [vlechtwerk.
spasma'tica, o. mv. krampstillende middelen.
spasma'tisch, aan kramp lijdende.
spas'me, o. kramp.
spasmo'disch, krampachtig; (ook:) krampstillend.
spasmoiogie', v. leer van de kramppijnen.
spas'mus, (Gr.) m. kramptrekking.
spastisch, kramptrekkend, krampachtig.
spa'tel, V. strijkmes, pleisterstrijker (v. d. apothekers) ;
tempermes (v. d. schilders).
spathaar', spatha'ri us, m. hoogwaardigheidsbekleder a.
h. Byzantijnse hof, behorende tot de vorstelijke lijfwacht, zo genoemd naar hun wapen de „spatha" (degen).
sppa'tie, V. ruimte, tussenruimte, tijdruimte; scheistiftje
v. d. letterzetters.
spatië'ren, met tussenruimten zetten of schrijven.
spatïeus', ruim, wijd, uitgestrekt.
spatsie'ren, wandelen, f 1 a n e r e n.
speak-easy, (spiek -iej'zi) (Am.) onwettige drankgelegenheld. [van het Eng. lagerhuis.
speaker, (spie'ke) (Eng.) m. spreker, redenaar; voorzitter
specerij', v. geurige, verhittende kruiderij.
speciaal', specieei', bijzonder, elk op zich zelf; bepaald,
nauwkeurig.
speoialise'ren, bijzonder kenmerken en aanduiden.
specialist', m. iemand, die bijzondere studie maakt v. e.
bepaald vak of zich daar uitsluitend op toelegt; (ook:)
geneeskundige, die zich uitsluitend bezighoudt met een
bepaald onderdeel v. h. vak of een groep onderdelen,
zoals neus, keel, oor, enz.
specialiteit', v. bijzonderheid, soortgelijke eigenschap; bijzonder studievak, lievelingsvak; artist v. e. variété schouwburg; dikwijls verkeerd gebruikt voor specialist.
specialités', (Fr.) v. mv. middelen ter voorkoming van
venerische besmetting, enz.; in 't alg. gepatenteerde geneesmiddelen.
specia'tim, (Lat.) in bijzonderheden.
spe'cie, v. bijzondere soort; klinkende munt, geld; metaal.
spe'cies fac'ti, (Lat.) voorstelling v. h. gebeurde, verhaal
V. d. feiten, gang v. zaken.
specieus', schoonschijnend, misleidend.
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specificatie, V. 1 nauwkeurige opsomming van alle onderdelen, uitgewerkte opgave; 2 vormgeving, zaakvorming.
specifice'ren, ieder onderdeel nauwkeurig opgeven, elk
voorwerp op zich zelf noemen, splitsen (in onderdelen).
speei'ficum, o. bepaald geneesmiddel tegen een ziekte (bv.
kina is een voortreffelijk s p e c it i c u m tegen koorts).
specifiek', eigenaardig, kenmerkend, tot het uitoefenen
v. e. bepaalde werking bij uitstek geschikt; , ., gewicht,
o. soortelijke zwaarte, d. 1. verhouding v. d. zwaarte
v. e. lichaam tot die van gedistilleerd water (op 4 graden), beide van gelijk v o lu in e n; ,..,e opgave, uitgewerkte opgave (der kosten enz.).
speci I'i u m, (Lat.) o. zoek- of peilnaald van geneesheren.
specta'bel, bezienswaard; aanzienlijk.
spectabiliteit', v. aanzienlijkheid.
speecta'cle, (Fr.) o. schouwspel, vertoning; ,,, coupé, voorbeeld, staaltje, voorstelling van gedeelten van opera's
[ker.
enz.
specta'tor, (Lat.) m. be-, aanschouwer, toekijker; opmerspectato'r i u m, o. kring v. toeschouwers.
spectraal'-analyse, v. onderzoek naar de grondstoffen v.
brandende lichamen (ook hemellichamen) door middel
v. h. prisma - kleurenbeeld.
spectroscoop', m. toestel om door onderzoek van het
s p e c t r u m der hemellichamen te bepalen, welke elementen daarop aanwezig zijn.
spectrum, (Lat.) o. spook, verschijning; kleurenbeeld van
het ontlede licht v. d. zon of v. andere heme ll ichamen
(bv. i. e. regenboog).
speculant`, speculateur', m. beschouwer, overpeinzer;
winstbejager, beursspeler.
specula'tie, V. bespiegeling; onderzoek en berekening van
een onderneming op waarschijnlijke winst of verlies;
fijn ontworpen handelsvoordeel.
speculatief', bespiegelend; ondernemend, op vermoedelijke winst berekend.
specule'ren, bespiegelend overdenken, i. d. geest beschouwen; $ kopen en verkopen met het doel om snelle winst
te maken op grond van vooruit gemaakte berekeningen v. d. rijzing of daling v. d. fondsen enz.
spe'cu i um, (Lat.) o. spiegel; werktuig dienende om In
lichaamsopeningen te worden gebracht ten einde die
inwendig te kunnen onderzoeken; o'cuii, oogspiegel;
speda, (N.I.) fiets. [ - o'ris, mondspiegel.
speech, (spietsj) (Eng.) v. redevoering.
speechen, (spie'tsjen) een rede houden.
,

speedometer
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spee'dometer, m. snelheidsmeter voor auto's.
speleologie', v. leer v. h. ontstaan en wezen v. d. grotten.
open, m. tafelbediende in Indië.
spen'cer, (Eng.) m. 1 vestrok, korte rok zonder panden;
2 als dameskledingstuk: soort strak jakje.
spenda'bel, mild, gul, mededeelzaam.
epende'ren, ten koste leggen, besteden, uitgeven.
sper'ma, v. en o. mannelijk zaad.
spermace'ti, spermaceet', V. walschot of witte amber, een
vetstof, die de hersens v. sommige walvissen omgeeft,
waarvan men, met witte was vermengd, kaarsen (sper [maceti- kaarsen) maakt.
spermatozo'i n, o. zaaddiertje.
Sperry, sperry horizon, (Eng.) gX kunstmatige horizon,
g y r o s c o p i s c h tolinstrument, dat de stand V. 11.
vliegtuig t.o.v. d. horizon bij benadering aangeeft.
spes, (Lat.) v. hoop; ,,, pa'triae, hoop v. h. vaderland, de

jonge staatsburgers.

Spe'sen, v. m. onkosten, inz. handelsonkosten.
Spez, (D.) V. de intellectuele specialiteiten.
spheer, v. zie sfeer.
sphe'rula insula'ris, (Lat.) de vermoedelijke verwekker
v. multiplex sclerose.
sphinc'ter, v. sluitspier (bv. v. d. blaas, endeldarm).
[v. d. pols.
sphinx, v. zie sfinx.
sphygmograaf', m. toestel tot onderzoek en registrering
sphygmometer, sphygmoscoop', m. polsmeter, toestel
tot het meten v. d. spanning van slagaderlijk bloed.
spial'ter, spiau'ter, o. mengsel van lood en tin, zink.
eenvoudig, ongekunsteld.
spiana'to, (lt.)
spicca'to, (It.) r met springende strijkstok.
[kisten, balen enz.
spie'se, (Hebr.) v. P huis.
spiila'ge. v. $ wat onder de verzending verloren gaat uit
tolvlucht, vrille.
spin, (Eng.)
spinaal', tot de ruggegraat behoorend.
spinet', o. f ouderwets klavier, voorloper v. d. piano,
welks snaren met punten van penneschachten aange-

slagen worden. [schroef.
(Eng.) X naaikap, kap op de naaf v. e. lucht
geleerden jood Spinoza (in 1662-Spinozs'me,lrv.d
te Amsterdam geboren), dat God en de natuur één
zijn (De'us sive Natu'ra).
Spinozist', m aanhanger v. h. Spinozisme.
spins'bek, o. zie pinchbeck.
spioni'tis, v. ziekelijke vrees voor spionnen.
spionna'ge, V. het verspieden.
spionne'ren, bespieden, afloeren.
spiraal', v. schroef- of slakkenhuisvormige draad.
spinner,

spiraalveer
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spiraal'veer, v. slakkeveer, opgewonden veer in horloges.
spi I'll', v. kurketrekkervormige bacterie.
spirit, (Eng.) o. geest, geestkracht, vuur.
spiritis'me, o. leer en praktijken van de s p 1 r i t 1 a t e n.
spiritist', m. iemand, die beweert door tussenkomst v.
e. m e d i u m met de geesten v. afgestorvenen gemeenschap te hebben en tevens, ofschoon niet altijd, aan de
reïncarnatie gelooft.
spiritosamen'te, spirito'so, (It.) f met geest, levendig.
spiritua'liën, v. mv. geestelijke aangelegenheden, geloofszaken; (ook:) geestrijke, sterke dranken.
spiritualis'me, o. wijsgerig stelsel, dat, het stoffelijk bestaan ontkennende, alles verklaart uit of terugbrengt tot
de geest; s p 1 r it i s t 1 s c h stelsel, dat geen geloot
hecht aan de reïncarnatie.
spiritualist', m. aanhanger van het spiritualisme.
spiritualiteit', v. geestelijkheid, geestelijk wezen, onstoffelijkheid, onlichamelijkheid.
spiritueel', geestelijk, onlichamelijk; geestig, geestrijk;
spiritueus', geestrijk (van dranken). [zinrijk.
spirituosa, o. mv. geestrijke dranken.
spi rituo'so, (It.) f met geest en vuur.
spi'ritus, (Lat.) m. adem, ademtocht; geest; geestrijkheid; geestrijk vocht; ,,, as'per en ,... le'nis, scherp en
zachte aanblazing i. d. Gr. taal; ,.., familia'ris, be
schermgeest, dienstbare geest; ,,, rec'tor, leidende
geest; ,,, sanc'tus, Heilige Geest.
spi'ritus flat u'bi vult of spi'ritus u'bi vult spi'rat, (Lat.)
B de geest blaast waarheen hij wil.
spi'ritus promp'tus eet, ca'ro infirma', (Lat.) B de geest is
gewillig, maar het vlees is zwak.
spi rochaa'ten, v. nov. bacteriën, welker cellen spiraalvormige draden vormen.
spi'rometer, m. meter v. d. ademlucht (ter bepaling v.
d. capaciteit v. cl. longen).
splanchnologie', v. leer v. d. ingewanden.
spleen, (splien) (Eng.) o. miltzucht, zwaarmoedigheid,
levensmoeheid.
splenalgie', v. steken In de milt, miltkwaal.
splendid isolation, (splen'ded isoleeis'jen) (Eng.) schitterende afzondering of éénzelvigheid, heerlijk steunen op
eigen kracht.
splendied', (Fr. splendi'de), schitterend, prachtig; (ook:)
splenorrhagie', V. miltziekte.
[mild.
splint, o. (schertsenderwijze voor :) geld, specie.
split, (Ind.) o. klein half glas w h 1 s k e y of b r a n d y
soda.
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splitf lap

spotwelding

splitf lap, (Eng.) X splijtklep, remklep, gedeelte v. vleugelonderzijde, dat om een dwarsscheeps scharnier neer
kan worden. Dient tot verhoging v. weerstand-geslan
en draagkracht v. d. vleugel.
spo'd i u m, n. bePnderzwart ; gebrand ivoor.
spoiler, (Eng.) >t verstoorder, stromingsverstoorder, zie
interceptor.
Spökenkieker, (D.) m. spokenziener, iemand, die het
tweede gezicht heeft, zie second sight.
spolia'tie, o. beroving, roof, (uit)plundering.

spolië'ren, beroven, ontroven; (uit)pluncieren.
sponde'us, (Lat.) m. versvoet van twee lange lettergrepen.

spondyii'tis,

V.

ruggewervelontsteking.

spongieus', sponsachtig, vol poriën of gaatjes.
spongiositeit', V. sponsachtigheid, poreusheid.

sponsa'liën, v. mv. huwelijks- of trouwbelofte.
spon'sor, (Lat.) m. borg; — fi'dei, doopgetuige, p e e t.
spontaan', vrijwillig, uit eigen beweging, vanzelf opwellend.
spontane generatie, v. het zonder overgang ontstaan der

organische (levende) stof uit anorganische (dode) stof.
spontaneïteit', v. vanzelfheid, ongedwongenheid van opwelling of gevoelsuiting.
spon'te su'a, (Lat.) uit eigen beweging.
Spora'den, V. mv. de Sporadische eilanden op de hoogte
van de Westkust van Klein -Azië.
sporadisch, verstrooid, bier en daar, op zich zelf staande,
bv..-.,e ziekte, V. ziekte die slechts enkele mensen hier
en daar aantast en die niet algemeen heerst.
sporadosideriet', m. meteoorsteen bestaande uit een steenmassa, waarin slechts korreltjes ijzer voorkomen.
spo're, spoor, v. , eicel, voortplantingskiem der bedekt bloeiende planten (varens, mossen enz.).
sport, (Eng.) v. uitspanning, inz. lichaamsoefening en uitspanning In de open lucht als wedrennen, jacht, voetbal,
bergbeklimmen.
sportief', de sport betreffende; sportlievend.
sports'man, (Eng.) m. (mv. sportsmen), liefhebber van
jacht, wedrennen enz.
sports'woman, (woe'men) (Eng.) v. liefhebster van s p o r t
1nz. pnardrijdgter.
spotlight, (spot'lait) (Eng.) schijnwerper.
spotweiding, (Eng.) X puntlassen, laswerkwijze, waarbij
geen doorlopende naden worden gelast, maar waarbij
electrisch op kleine afstanden een zeer plaatselijk lasverband wordt verkregen.

spray
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(Eng.) verstuiver, r a f r a i c 111 s a e u r
(bij operaties).
spread-eaglism, (spred'ieglizm) (Eng.) o. Amerikaans
chauvinisme, ijdele zelfverheffing v. d. Amerikanen, opvijzeling V. d. Amerik. instellingen.
spread-o'ver, (Eng.) stelsel v. verdeling v. d. arbeidsuren
over een bepaald tijdvak.
sprint, (Eng.) m. wedloop op korte afstandsbaan.
sprin'ter, (Eng.) m. sp. hardloper of - rijder voor korte
afstanden; lem. die op korte afstanden uitkomt.
8pritz'gusz, (D.) m. het gieten v. metalen voorwerpen
door het persen, spuiten of slingeren v. d. vloeistof in
nauwkeurig afgewerkte vormen.
spurt, (Eng.) v. plotselinge inspanning inz. a. h. eind
v. e. wedstrijd om den tegenstander in eens vóór te
komen.
spurten, in de laatste ogenblikken v. e. wedstrijd alle
krachten inspannen om te winnen.
sputum, (Lat.) o. het opgegevene, het uitgespuwde.
squadrist', m. strijdend fascist (z. d. w.).
squa'ma, (Lat.) v. huidschub.
squameus', schubbig, geschubd.
square, (skaveer) (Eng.) v. vierkant open of afsluitbaar
met plantsoen en grasperken aangelegd plein in grote
steden.
squash-court, (Eng.) terrein voor het spelen van squashrackett, (Eng.) een soort tennis.
squatter, (skwot'te) (Eng.) rn. eerste nederzetten op onontgonnen land; (vee)fokker, kolonist.
squaw, v. vrouw v. e. Indiaan.
squire, (skwaië) (Eng.) m. zie esquire.
8ta'bat Mater, (Lat.) o. de moeder (van Jezus) stond (aan
't kruis) : aanvangswoorden v. e. beroemd R.K. kerkgezang ter aanduiding van dat gezang zelf.
stabiel', bestendig, duurzaam, vast, niet wankelbaar.
stabile'ren, vastzetten, vast doen liggen, bevestigen.
stabilisa'tie, V. het op een standvastige hoogte brengen.
stabiliseren, een zaak op een stancivastige hoogte brengen,
inz. het muntstelsel.
stabilist', m. behoudsman, volharder bij 't oude.
stabiliteit', v. bestendigheid, duurzaamheid, vastheid.
horizontaal of verticaal staartvlak ter verhostabilo,
[ging der stabiliteit.
stacca'to, (It.) J' afgestoten, kort.
Stachanof- systeem, o. loonstelsel in de U. S. S. R., waarbij
premies worden gegeven voort het voortbrengen v.
grote hoeveelheden, goede kwaliteit en zuinigheid i. h.
gebruiken v. materiaal.
spray, (sprees)
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stadie

Stamboel

sta'die, V. sta'dion, (Gr.) o. sta'dium, (Lat.) o. wegmaat van
600 voet (185 m) bij de Grieken; loop of renbaan; door
zitplaatsen en galerijen omgeven groot sportterrein;
(ook :1 trap, ogenblikkelijke staat 1. d. ontwikkeling v.
e. zaak, v. e. ziekte.
stads'verband, o. N.I. hospitaal v. d. stad.
staf'felmethode, v. $ methode om de rekening- courant In
trapladdervorm op te maken (zoals ook in de spaar bankboekjes).
staffier', m. gemantelde lijfwacht V. d. middeleeuwse ridders

;

gewapend dienaar, lijftrawant.

sta'ge, (Fr.) v. oefen -, proeftijd v. e. jong rechtsgeleerde;
detacheringstijd.
stage-coach, (Eng.) v. d i 1 1 g e n e e, postkoets.
stage'ren, zijn proeftijd uitdienen (bij advocaten en ge
-rechtsovn).
stagger, (Eng.) X voorsprong, lengte gemeten i. d. vliegrichting, die de bovenvleugel voorspringt t.o.v. d. ondervleugel.
staggering, (Eng.) methode in Eng. en Am. toegepast om
het overdrukke verkeer op de z.g. spitsuren te ontlasten, door de aanvangsuren V. schouwburgen, kantoren e.d. met tussenruimten van 10 a is minuten te
stagiaat', o. proeftijd v. e. rechtsgeleerde. [maken.
stagiai're, (Fr.) m. jong rechtsgeleerde, die bij een advocaat zijn proeftijd heeft.
Stagiriet', m. in: de —, Aristoteles
sta'glio, (It.) m. gemiddelde rekening, overslag, raming.
stagna'tie, v. stilstand; stremming; bederf.
stagne'ren, stilstaan; bederven, verrotten.
stagnool', o. zie stanniool.
Stahlheim, (D.) m. Bond van militairistische oud -frontsoldaten in Duitsland.
st.a'ke, (Eng.) m. inzet bij 't spel en de wedrennen.
staket', staket'sel, o. paalwerk; paalheining.
stalactiet', m. druipsteen boven aan 't grotgewelf.
stalagmiet', m. druipsteen op de grotbodem, wratsteen.
[sischen dictator Stalin.
sta'lie, (Ind.) V. kwartje.
staliniet', extra -harde metaallegering, genoemd n. d. Rus etai'ie, (Fr.) V. koorstoel; dergelijke zitplaats In schouwburgen; ~s d'orches'tre, m. mv. zitplaatsen vlak achter
de orkestruimte.
stalling, (Eng.) X overtrekken, het optrekken v. e. vliegtuig, zodanig dat de invalshoek overmatig wordt, waardoor de stroming v. d. bovenzijde v. d. vleugel gaat

loslaten.

Stam'boel, o.

Turkse naam van Constantinopel: (ook:)

stamen
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Turkse gouden munt, ongeveer = 5 gulden; (ook Ind.)
uit halfbloeds bestaande komedietroep.
sta'men, (Lat.) m. 2. stamper.
stamei',

o. etamine, dunne wollen stof.

stamijn', o. soort grove wollen stof.
stamp, (staemp) (Eng.) v. stempel; zegel, postzegel.
stampede, groot ruiterfeest der cow-boys in W. Canada.
stan'ce, (Fr.) v. couplet, vers; versafdeling.
stand, (staend) (Eng.) m. uitstalling v. e. fabriek, firma,
vereniging enz. op een tentoonstelling; (ook:) toeschouwerstribune op een wedren.
•tan'daard, stan'derd, m. ijkmaat, legger of slaper; richtsnoer, model; vaan, ruiterijvaandel.
standaard -deplacement, o. tegenwoordig normale aanduiding voor grootte v. oorlogschepen. Het is het totaal
vaartuig, doch met aftrek v. brandstof en-gewichtv.
standard-phon, (Eng.) = decibel. [reservevoedingswater.
Ständ'chen, (D.) o. serenade.
standing, (,staen'cting) (Eng.) v. plaats in de maatschappij,
maatschappelijke stand. [ -dorp.
stanit'za, (Russ.) v. eig. kudde; kozakkennederzetting,
stanniool', o. bladtin, tinfoelie, zilverpapier. (vuist.
stan'te pe'de, (Lat.) op staande voet, terstond, voor cie
staphylococ'cus, m. etterbacil.
star, (staaë) (Eng.) v. ster, inz. v. e. toneel)- of film[v. h. schip.
grootheid gezegd.
starboard, (staaë'boord) (Eng.) kb stuurboord, rechterzijde
Starets, (Russ.) m. oudere monnik, die jonge monniken
en ook leken in zijn geestelijke scholing neemt.
Sta'rost, (Poolscb) m. oudste, landvoogd, gouverneur.
stars and stripes, (staaës aend straips) (Eng.) sterren en
strepen, vlag v. d. Verenigde Staten van N.- Amerika.
star span'gled banner, (Eng.) v. Amerik. volkslied; de
sterren en strepenvlag.
start, (staaët) starting-post, (Eng.) m. post, punt waar de
paarden starten, d.i. afrijden (bij wedrennen) ; opstijging.
starter, (staaë'te) (Eng). m. hij die bij wedrennen het
teken geeft voor de afrit.
starzor'Jadtsji, (Russ.) de oud - gelovigen.
stasis, V. T stuwing v. vochten.
stata'risch, stilstaand (bij bijzonderheden of bij moeilijke
gedeelten).
[ ± 12 gulden.
sta'ter, (Gr.) m. gouden standaardmunt ter waarde van
stathmograaf', m. snelheidsmeter voor spoortreinen.
sta'tica, statiek', V. evenwichtsleer.
sta'tie, v. 1 één v. d. s t a t i e s, z. a.; 2 (Vl.) station.

779

statief

stearine

statief', o. voetstuk (voor de. meettafel van landmeters,
photographietoestellen enz.).
sta'tiegeld, o. waarborggeld, voor flessen, petroleumblikken enz., die aan de leveranciers blijven behoren.
staties, V. mv. R.K. afbeeldingen (14 in getal) van de omstandigheden van Jezus lijden, de Kruisweg vormende.
statieus', staatsiemakend, pronkend, pralend.
stationnair ', stilstaand, (in dezelfde toestand) blijvend.
stationne'ren, een stand- of ligplaats geven of hebben.
sta'tisch, het evenwicht betreffende; rustig, bezonken.
statist', m. figurant; stomme -rolvervuller op het toneel.
statis'ticus, m. beoefenaar, kenner van de s t a t t s t i e k.
statistiek', v. wetenschap, die de getallengegevens v. d.
bevolking, inkomsten, de handel, de fabrieken enz. v.
e. Staat ordent en uitwerkt; (ook:) staathuishoudkunde.
statis'tisch, volgens de statistiek; bureau, o. instelling tot het verzamelen v. in getallen uitgedrukte
gegevens op staatkundig en economisch gebied bv. v.
volkstellingen enz.
statocys'te, V. evenwichtsorgaan in 't oor, hol zenuweinde
met een kogeltje, statoliet', erin.
statuair', volgens de s t a t u t e n.
statue'ren, oprichten; vaststellen, verordenen; een exempel ~, een waarschuwend voorbeeld stellen.
statuet'te, (Fr.) v. beeldje ter versiering.
sta'tus, (Lat.) m. staat, stand, toestand; ~ In sta'tu, een
staat in de staat; ,,, aacti'vus et passi'vus, staat v. d.
vorderingen en schulden.
prae'sens, tegenwoordige
toestand; ~ quo (an'te bel'lum), de toestand waarin de
zaak zich bevond (vóór de oorlog).
statutair', volgens de statuten.
statu'tum persona'le, (Lat.) o. r& rechten en verplichtingen
v. d. persoon als zodanig (voortspruitend uit het personen- en familierecht).
statu'tum rea'le, (Lat.) o. het op onroerend goed betrekking hebbend recht.
statuur', v. lichaamsgestalte, lichaamshoogte.
statuut', o. verordening; de statuten, de voor alle leden,
aandeelhouders enz. bindende grondregels v.e. genootschap, vereniging enz.
stayer, (steei'je) (Eng.) m. sp. renner, die op de lange
afstanden uitkomt. [c r a t i e.
St. Bureaucra'tius, m. $ verpersoonlijking v. d. b u r e a usteady, (sted'di) (Eng.) bestendig, standvastig; stevig;
steak, (steeik) (Eng.) v. stuk of snee vlees.
[kalm aan.
steamer, (stie'me) (Eng.) m. stoomboot.
[talkkaars.
steari'ne, v. gezuiverde talkstof; ~kaars, v. gezuiverde
,

,,.

steatlet
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steati et', m. speksteen, talk.
steatopygie', V. vetzucht, overbodige ophoping v. vet.
Steck'brief, (D.) m. v. d. politie uitgaand verzoek tot
aantioudtng met signalement.
steel, (stiel) (Eng.) m. staal; ,,,s, v. mv. aandelen in de

Amerik. staalt r u s t, veel in Nederland verhandeld.
steeple-chase, (stiept'tsfeels) (Eng.) v. wedren met hindernissen (met een kerktoren of ander hoog punt als doel).
Stefani, V. Italiaans persagentschap.
steganographie', V. geheimschrijfkunst met cijfers.
Itegocephaal', m. schubsalamander.
stegodon', m. stamvader van den thans levenden olifant.
stegomy'ea, mv. muskietengeslacht, waartoe ook de over
brenger v. d. gele koorts behoort.
stegosaurus, m. voorwereldlijke kamhagedis.
ste(g)no'se, V. vernauwing, verstopping.
Steh'geiger, (D.) m. tegelijkertijd vioolspelende orkestdiristel'la, (Lat.) v. ster; ~ ma'ris, ster der zee. [gent.
8tell'dichein, (D.) o. r e n d e z-v o u s, (plaats van) samenkomst v. verliefden.
stelliet, o. hard metaal, bestemd voor het vervaardigen v.
snijgereedschappen i. d. metaalindustrie, hoofdzakelijk
bestaand uit chroom en wol f r a m; zie nidia.
stellionaat', o. m zodanig bedrog, dat de wet (tot 1896)
niet onder de valsheden of vervalsingen begrijpt, (bv.
het verkopen v. e. pand als onbezwaard, ofschoon er
hypotheek op staat).
stem'ma, V. stamboom, geslachtstafel.
stencil, (sten'st) (Eng.) o. vel geprepareerd waspapier,
waardoor de letters v. e. schrijfmachine heenslaan en
met behulp waarvan vele afdrukken v. e. geschrift kunnen worden gemaakt. [i. d. Bondsvergadering.
Sten'den raad, m. vertegenwoordiger v. e. Zwitsers kanton
stenocardie', V. hartkramp.
stenograaf', m. snelschrijver, kortschrijver.
stenogram', o. verslag, bericht enz. in snelschrift.
stenographe'ren, in kortschrift opschrijven.
atenographie', v. snelschrijfkunst door middel van verkortingen en tekens, kortschrift.
steno'se, v. verstopping der p o r i é n.
stenotypis't(e), in. (v.) machineschrijver(-ster) ook in
het snelschrift bedreven.
stentan'do, (It.) f dralend.
stenta'to, (It.) f weemoedig; (ook:) gedwongen.
Sten'tor, m. voormalig h e r a u t v. d. Grieken voor
Troje; iemand met een zware stem (sten'torstem) ; hoog drukregister aan het moderne orgel.
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steenaal

781

(Eng.) m. 1 dans, uit Amerika ingevoerd, waarbij de
paren zich met r h y t h m i s c h e passen voortbewegen;
2 trede i. d. bodem v. vliegboten of v. drijvers v. dri jvervliegtuigen, welke dient om het losraken V. h. wateroppervlak te bevorderen.
step'pe, v. uitgestrekte, woeste grasvlakte In Rusland, die
zomers geheel verdort.
step'pen, een s t e p dans uitvoeren.
stercoraai', stercorair', op mest betrekking hebbend.
stercora'tie, V. bemesting.
stè're, v. kubieke meter of teerling -el, wisse.
stereochemie', v. scheikunde i. d. ruimte. Leert gedaante,
vorm en werkingsmogelijkheden kennen v. d. kleinste
deeltjes, die de dragers zijn v. alle chemische eigenschappen en die alle chemische veranderingen tot stand
brengen.
stereographie', V. lichaamstekening (op een vlak).
ste'reometer, rn. toestel om het soortelijk gewicht van
vloeistoffen te bepalen.
stereometrie', V. meetkunde der vaste lichamen.
stereoplanigraaf', v. toestel dat bij de 1 u c h t k a r t er i n g automatisch de horizontale projectie van het
gefotografeerde landschap op een tekenmechanisme
overbrengt.
stereoscoop', m. o p t i s c h werktuig, dat vlakke beelden als beelden met r e 11 e f vertoont.
stereotiep', vast, onveranderlijk, strijk en zet terugkerend.
stereoty'pen, v. mv. onbeweeglijk saamgegoten drukletters
en de afdrukken daarvan; vaststaande drukvormen of
letterplaten.
stereotype'ren, vaste drukvormen vervaardigen en daarmede drukken.
stereotypie', V. plaatletterdruk; gieterij van s t e r e o t y p e n. [van bacteriën.
steriel', onvruchtbaar, dor; ongeschikt voor ontwikkeling
sterilisator, m. toestel om voedsel en drank te t e r 111s e r e n.
sterilise'ren, door verwarming tot hoge graad van ziekte
ontdoen; kiemvrij maken; gester iliseer'de melk,-kiern
u. melk, waarin alle ziektekiemen zijn vernietigd.
steriliteit', V. onvruchtbaarheid, dorheid.
sterlet', m. ,M kleine soort steur.
ster'ling, (Eng.) 1 wettelijke Eng. muntvoet; pond of livre
(L. st.), o. Eng, munt ter waarde van 20 shillings of
ongeveer 12 gulden; 2 in Australië naam van lieden in
Engeland geboren.
sternaaf', op het borstbeen betrekking hebbende.
step,

Q.

,
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ster'num, (Lat.) o. borstbeen.
stern uta'tie, v. het niezen.
ste'so (mo'to), (It.) f gerekt, langzaam.
stethoscoop', m. hoorbuis ter onderzoeking

V.

[holte.
d. borst -

steward, (stjoe'ëd) (Eng.) m. stewardess, v. huishof-

meester, rentmeester; hofmeester op een schip, i.e.
luchtschip of vliegtuig, zie air-steward.
sthenie', v. volkrachtigheid, verhoogde levenswerkzaam[geschreven waren.
heid.
stichomantie', V. waarzeggerij door briefjes, waarop verzen
stichometrie', v. rijmtelling, versmeetkunst.
stiel, (VI.) m. beroep.
stiffener, (Eng.) W verstijver, bouwdeel dat dient tot het
verstijven v. dunne plaatconstructies.
stigma, (Gr.) o. (mv. stig'mata), 1 punt, stip; 2 litteken.
3 luchtgat (van Insecten); 4 wondteken als aan het
lichaam des Heren, zich bij enkele zeer vurige gelovigen vertonend; 5 merk, brandmerk; schande.
stigmatise'rren, met litteken voorzien; brandmerken;
schandvlekken.
etigmatographie', v. kunst om met punten te schrijven.
stile'ren, in woorden uitdrukken, stijlvol inkleden; zie
ook stiliseren.
stilise'ren, motieven van bloemen, vruchten, dieren enz. in
vlakke stijl rhythmisch en symmetrisch
regelmatig voorstellen.
stilet', o. kleine dolk; wondhelerspi jlnaald ; graveerstift.
stilist', m. iemand, die deze of gene stijl schrijft, inz.
die zijn gedachten goed of in kunstvolle stijl op schrift
weet te zetten.
stilistiek', v. kunst of leer v. d. stijl.
sti lobaat', fundament van oude tempels.
sti'lus, (Lat.) m. schrijfstift, stijl.
sti'mulans, (Lat.) o. (mv. stimulan'tia), opwekkend of
prikkelend middel, prikkel, opwekking, aansporing.
sti m u la'ti e, V. opwekking, prikkeling, aansporing.
sti mu le'ren, opwekken, prikkelen, aansporen.
stimulus, (Lat.) m. prikkel.
eti pen'd i u m, (Lat.) o. (eig. loon, soldij) beurs of toelage
voor min bemiddelde studenten; gelden om missen te
doen lezen.
sti p u la'ti e, v. beding; afspraak, overeenkomst.
stipuleren, bedingen, afspreken, bepalen, overeenkomen,
vaststellen bij afspraak. [Rekenkamer.
stipzolder, m. bijnaam in N. Indië voor de Algemene
•tira'to, stiracchia'to, (It.) f gerekt, uiteengetrokken (voor
strijkinstrumenten).

stoa
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stoa, v. zuilenzaal in 't oude Athene, waar de wijsgeer
Zeno zijn lessen gaf. De leerlingen van zijn school
worden daarnaar Stoicijnen (z.d.w.) genoemd.
stock, (Eng.) m. fondskapitaal, stamkapitaal; aanwezige
voorraad; .-~e, de in omloop zijnde Eng. staatsschuldbrieven; (ook:) aandelen.
stock-broker, (Eng.) m. makelaar in effecten.
stock-exchange, (stok'eksts jeendz j) (Eng.) effectenbeurs.
stock-Jobber, (stok'dzjob'ber) (Eng.) m. handelaar in effecten, hoekman.
stoe'pa, v. boven Boeddhistische reliquiëen opgeworpen, met
een mantel of metselwerk omklede heuvel i. d. vorm
v. e. enigszins afgeplatte halve bol. [aanprijst.
stoepier, (stoepjé) m. iemand die op de stoep zijn waren
stoffa'ge, stoffe'ring, V. optooiing, toerusting (v. e. kamer, kledingstuk enz.) ; aanvulling v. e. schilderij met
figuren of groepen; die figuren zelven.
stoffe'ren, toerusten; aankleden, van kleden en gordijnen voorzien; met bijwerk van figuren of groepen aanvullen (schilderij).
stoTcl jn', m. Oud-Gr, wijsgeer, die zich door verloochening
van alle gevoel onderscheidde; (vandaar:) onverstoorbaar gelijkmoedig, onaandoenlijk man.
stoTeijns', volgens de leer der s t o 1 e ij n e n; als een
s t o I c ij n; onverstoorbaar gelijkmoedig, onaandoenlijk.
stoTels'me, o. leer van de s t o Y c ij n e n; onverstoorbare
gelijkmoedigheid, ongevoeligheid in smarten.
sto'la, (Lat.) stool, v. (eig. lang opperkleed voor vrouwen)
brede, laag afhangende schouderband v. R.K. priesters.
stoliditeit', V. f 1 e g m a, onbewogenheid.
8tol'le, (D.) v. langwerpig wittebrood, kerstbrood.
sto'ma, (Lat.) v. mond; & huidmondje.
stomache'ren, aan de maag lijden.
stoma'chica, o. mv. maagmiddelen.
stomati'tis, V. ontsteking V. d. mondholte.
stom atoloog', m. s p e e i a 11 s t voor mondziekten,
stomatoscoop', m. mondspiegel.
[pond.
stone, (stoown) (Eng.) gewicht v. 14 pond, soms v. 8
Sto'ney- schuif, V. M brede schuif ter afsluiting van sluistool, v. zie stola.
[zen enz.
atop (loss) or'der, (Eng.) V. $ order om effecten te verkopen, indien deze bij voortgaande daling tot een zekere
(zelf vast te stellen) koers gedaald zijn, met het doel
daardoor zijn verlies te begrenzen.
stophorloge (Eng, stopwatch). o. controlehorloge, dat gedeelten van seconden aanwijst en stilgezet kan worden.
stoppage, (stop'pidzj) (Eng.) V. het onzichtbaar stoppen van
,
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gaten en scheuren in kleren door inweven van draden
v. d. zelfde stof en volgens hetzelfde patroon.
sto'rax, V. welriekend, balsemachtig gomhars.
lsto're, v. zonneblind, rolgordijn.
(rika).
2store, (stoor) (Eng.) voorraad; magazijn, winkel (in Amestorne'ren, $ verbeteren door een tegenpost, door af- en
bijschrijven.
,stor'no, v. $ verbetering voor een verkeerd geboekte post
door tegenboeking, terugboeking.
stor'ting, o. volksvertegenwoordiging in Noorwegen.
stout, (Eng.) o. krachtig, donkerbruin Eng. bier.
Sto'via, v. school tot opleiding van Indische artsen te
Batavia (woord gevormd uit de beginletters).
stowaway, (stoow'eweei) (Eng.) m. „verstekeling ", persoon, die zich tussen de lading v. e. schip verbergt,
ten einde de reis kosteloos of onopgemerkt te kunnen

medemaken.
strabis'me, o. strabositeit', v. het scheelzien; scheelheid.
Strad i va'ri us, m. zeer goede viool door Stradivarius
(1644-737) gemaakt.
straight-jazz, (Eng.) jazz, gespeeld v. h. blad, zonder
improvisatie.

strait, (streelt) (Eng.) V. straat, zeeëngte; de Straits, de
Straits Settlements, Eng. nederzettingen a. d. straat v.
stramien', v. en o. borduurgaas. [Malakka.
strangulatie, V. (ver)worging.
strangule'ren, (ver)worgen.
[lozing.
strangurie', v. moeilijke en pijnlijke aandrang tot u.rine(D.)
v.
mv.
zware
arbeid,
vermoeienissen.
Strapa(t)'zen,
straper'lo, 0. een hazardspel.
atrapontin', (Fr.) m. stoeltje met klapzitting, klapstoeltje,
uitschuifbaar zitbankje (inz. in rijtuigen, auto's en
schouwburgen).
strascinan'do, strascina'to, (It.) f slepend.
stras(s), o. valsche diamant; kristalglas.
stra'ta, o. mv. lagen.
stratageem', o. krijgslist, list.
strateeg', m. krijgskundige, veldheer.
strategie', v. veldheerswetenschap, krijgskunst.
[enz.).
strate'gisch, krijgskundig.
stratifica'tie, V. laagsgewijze ligging (v. d. delfstoffen
stratifice'ren, laagsgewijze op elkander leggen.
stratigra'phie, v. beschrijving der aardlagen.
stratocratie', V. soldatenregering, m 1 1 1 t a i r e heer
krijgskunst.-schapij.[overd
stratographie', v. leger- of krijgsbeschrijving, geschrift
stratoli'ner, (Eng.) ,)t passagiersvliegtuig, bestemd voor
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het vliegverkeer i. d. hogere luchtlagen, n.l. de t r o p osfeer of substrato sfeer.
stratosfeer', v. deel v. d. dampkring, dat hoger ligt dan
strawberry, (stroa'beri) (Eng.) V. aardbei. [10 km.
Streber, (D.) m. „strever", iemand die door allerlei middelen tracht vooruit te komen.
street, (striet) (Eng.) 1 straat; 2 $ nabeurs.
Streik, (D.) uit Eng, strike, m. werkstaking.
Strei k'brecher, (D.) m. mv. (uit Eng. strike-breaker, m.)
personen door werkgevers tijdelijk in dienst genomen
om een werkstaking te doen mislukken: onderkruipers.
Streiit'zen, m. mv. voormalige Russische keizerlijke lijf'
stre'pito, (It.) m. gedruis, geraas. [wacht.
strepito'so, (It.) f met gedruis, met geweldig geraas.
streptococ'cus, m. (kogel)b a e t e r i e der ontstekingsp r o c e s s e n, kogelvormige splijtzwam, die in lange
draden aaneenkleeft. [haastig.
stret'to, nauw, eng; schaars; f kort, inééngetrokken, snel,
stric'ta interpreta'tio, (Lat.) n strikte uitlegging.
stric'to Ju're, (Lat.) naar streng recht.
stric'to sen'su, (Lat.) in de strengste zin (van het woord),
strikt genomen. [kanaal.
strictuur', V. samenstrekking, vernauwing v. e. lichaamsstrijklicht, (Eng.: floodlight) o. door lichtwerpers geworpen sterk electr. licht ter verlichting (v. buiten) v. gestrike, (straik) (Eng.) v. werkstaking. [bouwen.
stringen'do, (It.) f samentrekkend, haastend, steeds snel
nadrukkelijk, streng, afdoend. [lor.-'tringe,
stringer, 9 langsverstijver, verstijver, bouwdeel dat een
langsverstijving vormt v.e. dunwandige constructie.
strip, (Eng.) v. streep, strook.
strips, v. mv. slaag, ransel.
striscian'do, (It.) f slepend.
stroboscoop', m. strobosco'pische schijf, v. draaischijf.
draaibeeld (0 p t i s c h werktuig of speelgoed) ; toestel
om een draaiende of snel heen en weergaande beweging
te zien.
strobora'ma, o. toestel om met grote snelheid zich bewegende lichamen schijnbaar stil te zetten.
stroboret, handtoestel om contactloos het aantal bewegingen b.v. v. d. schroef v. e. vliegmachine i. d. lucht,
vast te stellen. [tiek enz.).
strong man, (Eng.) m. krachtige persoonlijkheid (in poli
soort geel metaal; ~ zouten verbranden met-stron'ium,.
fraaie donkerroode vlam. [water.
stroop, V. N.J. siroop voor limonade, ter aanlenging met
strophanti'ne, v. medisch preparaat, uit het zaad v. e. zeer
50
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vergiftige klimplant uit Afrika; vergif door de inboorlingen voor pijlen gebruikt.
stro'phe, (Gr.) v. versafdeling, verskoppeling, vers.
stro'phisch, in strophevorm.
structuur', v. bouw; samenstelling, schikking.
strug'gle, (Eng.) m. worsteling, strijd; ~ for Ii'fe, strijd
om het bestaan, om het leven; — for high life, (spottend) hardnekkig streven om in hoge kringen te worden
opgenomen.
stru'ma, o. T opgezette krop, vergroting der schildklier
Struw'welpeter, (D.) m. Piet de smeerpoes. [in de hals).
strychni'ne, v. sterk vergif uit braaknoten (nux vomica).
stuc, (Fr.) o. en m. pleisterkalk, gipspleister.
stud, afk. v. studiosus, z. d. w.
stu'dax, m. S student, blokker.
[den.
studbook, (stud'boek) (Eng.) o. stamboek v. d. renpaarstudenti koos', op zijn students, studentachtig.
stu'die, v. vlijt, Inspanning; leerijver; het wetenschappelijk leren; oefeningsstuk (v. schilder enz.).
studious', de studie beminnend, leergraag.
stu'dio, (It.) m. werkkamer v. e. kunstenaar, inz. v. e.
schilder of beeldhouwer; werkplaats v. e. filmvervaardiger; omroepgebouw v. e. radiovereniging.
studio'sus, (Lat.) m. student.
stul'tus, (Lat.) m.. dwaas.
Stummel. (D.) m.
stomp, dwarsscheeps uitstekende
delen v. vliegboten, welke de rolstabiliteit te water
verhogen.
stump, (Eng.) m. paaltje v e. wicket bij het cricketten.
stumpen, sp. bij het cricketten de stump aanraken.
stunt, (Eng.) truc, foefje, kunstje.
stunten, kunstvliegen, zie: acrobatiek.
stupefac'tie, v. verdoving, verstomming, stomme verba
(Fr.) stupied', dom, bot, stompzinnig. [zing.-stupi'de,
stupiditeit', v. domheid, botheid, stompheid.
stu'por, V. gevoelloosheid, stompzinnigheid.
Sturm'- and Drang'periode, (D.) V. overgangstijdperk (in
de letterkunde, het leven enz.), dat zich kenmerkt door
veel strijd en worstelingen.
stuwadoor', m. scheepsbevrachter.
[scheepsruim.
stuwa'ge, V. het pakken (stouwen) der goederen in een
style'ren, zie stileren.

sty'pen = stereotypen, z. d. w.

styliet', m. zuilheilige, pilaarheilige.
styp'tica, o. mv. bloedstelpende middelen.
sty'rax, v. amberboom, zie storax.
Styx, m. hellerivier, stroom v. d. onderwereld.
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eu'a auctorita'te, (Lat.) op eigen gezag.
Sua'da, (Lat.) v. (godin v. d.) welsprekendhedi, overredingsgave, vloeiende voordracht; (ook:) flu x-d e$uaso'ria, (Lat.) v. raadgeving, aanbeveling. [b 0 u e h e.
su'a spon'te, (Lat.) uit eigen beweging.
.sua'tie, v. X lozing van het overtollige water.
sua'tiekanaal, V. 5C uitwateringskanaal.
suaviteit', V. liefelijkheid, aangenaamheid.
sua'viter in mo'do, for'titer In re, (Lat.) zacht in de wijze,
maar krachtig in de zaak.

Taub, (Lat.) onder, bij; ~ conditio'ne, onder voorwaarde;

di'o, ,,. jo've, onder de blote hemel; ,,, Ju'dice,
onder den rechter; nog hangende; onbeslist; ,_, le'ge
Iiber'tas, vrijheid onder de wet; Iit'tera, onder de
(deze) letter; ,., n u'mero, onder het (gegeven) num-mer of getal; ,-.r poe'na, op straffe, op boete; ~ praetex'tu, onder voorwendsel; ,..' ro'sa, onder de roos, in
vertrouwen, in 't geheim; sigil'lo volante, onder
vliegend (d. i. open) zegel; ,r so'le, onder de zon; ~
sole nihil perfectum, onder de zon is niets volmaakte;
sole ni'hil novum, niets nieuws onder de zon; ~
specie, onder de gestalte, onder de schijn; ,,, spe'cie
aeternita'tis, uit het gezichtspunt v. h. eeuwige; spe
ra'ti, op hoop v. goedkeuring; — u'na spe'cie, (for'ma),
onder dezelfde gedaante; utra'que specie (for'ma),
onder beiderlei gedaante (het Avondmaal gebruiken) ;
vo'ce, onder het (pas genoemde) woord.
ssub'agent, m. onderagent, hulpagent.
subalpijns', aan de voet v. U. Alpen gelegen.
subaltern', ondergeschikt; — officier, m. luitenant of kapitein (ritmeester), luitenant t. zee, 3e, 2de en Iste kl.
subaltern telt', v. ondergeschiktheid.
eubamendement', o. onderamendement, amendement op
[commissie.
een amendement.
sub'commissie, v. subcomité', o. ondercommissie, hulp subcutaan', onmiddellijk onder ae huid gelegen.
subdelegaat', m, ondergevolmachtigde, bijgezant.
subdivi'sie, V. onderafdeling.
subhasta'tie, v. openbare, gerechtelijke verkoping.
subiet', plotseling, eensklaps; dadelijk, onverwijld, op
staande voet.
subitamen'te, su'bito, (It.) plotseling, terstond, snel.
subject, o. onderwerp, hoofd- of grondwoord v. d. zin;
handelende persoon; persoon of het „ik" in tegenstel
zaak, buiten het „ik" of de-lingmethobj,d
buitenwereld; n drager, partij.
subjec'tie, V. onderwerping.
di'vo,
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subjectief', onderwerpelijk; het „ik" betreffend, alléén
voor het „ik" geldig, sterk persoonlijk.
subjectieve ik, dat deel van ons ik, dat niet met de zintuigen, doch intuïtief waarneemt, de zetel v. aandoe ningen en geheugen; ,,. toestand, m. toestand, waarbij

het dagbewustzijn is uitgeschakeld, t r a n c e; ." verschijnselen, (in de parapsychologie) psychische

verschijnselen.

subjectivis'me, o. 1 leer of theorie, volgens welke wij
alleen kunnen kennen wat wij ons als subject bewust
zijn; 2 persoonlijke opvatting.
subjectiviteit', v. gesteldheid v. e. onderwerp; persoon
beschouwing v. e. zaak uitsluitend van het-lijkhed;

eigen persoonlijk standpunt.
sub'junctief, in. 1 aanvoegende wijs v. d. werkwoorden
sublegaat', o. onderlegaat. [2 aj. bijgevoegd; verbindend.
sublegata'ris, m. onderlegataris.
subleva'tie, V. ondersteuning, ambtshulp.
subliem', verheven, goddelijk mooi, bijzonder of boven
-menslijk
edel.
sublimaat', o. (scheikunde:) het vervluchtigde, inz. opgedreven kwik, een uitwendig ontsmettingsmiddel (is
zwaar vergift).
sublime'ren, vervluchtigen, verheffen (fig.) ; vloeistoffen
zuiveren door ze te doen verdampen en daarna weer
te doen condenseren.
sublimineel', wat onder de drempel (li'men) ligt; bewustzijn, bewustzijn, welks inhoud beneden de drempel
der directe reproduceerbaarheid ligt, onderbewustzijn.
sublimiteit', V. verhevenheid.
subloca'tie, V. wederverpachting, onderhuur.
subluna'risch, ondermaans; fig. aards, vergankelijk.
subluxatie, V. onvolkomen ontwrichting, verstuiking.
submerge'ren, onderdompelen; overstromen, onder water
zetten.
submer'sie, V. onderdompeling; gehele overstroming.
submier- osco'pisch, slechts door de ultramicroscoop waar
te nemen.
[ringspolis) afstand, borgstelling.
submis'sie, V. onderdanigheid, onderwerping; (in verzekesubmittent', m. inschrijver voor een levering.
submitte'ren, naar een levering dingen; zich -, zich onderwerpen, zwichten.
subordina'tie, v. ondergeschiktheid; gehoorzaamheid aan
de meerderen bij leger en vloot.
subordine'ren, in gezag, rang, waardigheid onder een
suborna'tie, v. heimelijke omkoping. [ander plaatsen.
suborne'ren, heimelijk omkopen.
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subrep'tie, V. verkrijging v. d. gewenste slotsom langs
slinkse weg, door 't verzwijgen of verminken V. U.
waarheid.
subroga'tie, V. onderschuiving, het in-de- plaats-stellen.
subroge'ren, in de plaats stellen of treden.
subscribent', m. ondertekenaar, intekenaar.
subscribe'ren, onderschrijven; intekenen.
eubscrip'tie, v. ondertekening; intekening.
subsecutief', achtereenvolgend, opvolgend.
subsidiair', hulp verlenend; vervangend; zo nodig te

vervangen door; nader; .-.-,e hechtenis, v. hechtenis in
plaats v. e. boete; ,-...e hypotheek, v. nadere pandstel-

ling bij ontoereikendheid v. d. eerste.
subsi'die, o. en v. bijdrage, geldelijke bijstand, hulp -, ondersteuningsgeld, toelage. (geven.
subsidië'ren, geldelijk steunen, een geregelde toelager
subsigna'tie, V. ondertekening.
subsigne'ren, ondertekenen.
subsistent', m. X militair, die in onderhoud is gesteld bij een korps, waartoe hij niet behoort.
subsisten'tenkader, o.
(in Indië)) korps bestaande uit
officieren en onderofficieren, uitsluitend dienende om
doortrekkende in i 11 t a i r e n in grote plaatsen (Batavia, Soerabaya enz.) In onderhoud op te nemen.
eubsisten'tie, V. voortduring; onderhoud, levensonderhoud,
subsiste'ren, bestaan; zijn onderhoud hebben.
subetantiaiiteit', v. wezenlijkheid, zelfstandigheid.
substan'tie, v. zelfstandigheid, stof; wezenlijke inhoud,
pit of hoofdbestanddeel; het beste v. e. zaak; in
,
in hoofdzaak.
substantieel', wezenlijk, zelfstandig; degelijk (v. voedsel).
sub'atantief, o. zelfstandig naamwoord. [den.
substantië'ren, behoorlijk omschrijven, staven met gronsubstitue'ren, in de plaats stellen; onderschuiven (van
een kind); vermaken bij erfstelling over de hand.
substitu'tie, v. plaatsvervanging, inplaatsstelling; onderschuiving (v. e. kind) ; erfstelling over de hand, aanstelling tot erfgenaam na de dood v. d. vruchtgebruiker
of v. d. eersten erfgenaam.
substltuut', rim. plaatsbekleder, toegevoegd ambts- of postbeKieaer; ook = sub s t it u u t-o f f i c i e r of plaats
officier van justitie.
-verangd
substraat', o. onderlaag, grond(laag) ; bodem, voedingsbodem.
substratosfeer', v. luchtlaag onmiddellijk onder de s t r a
tosfeer gelegen, ook: troposfeer' genoemd.
subsume'ren, onder het vorige brengen of begrijpen; ge,

-
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volgen trekken; uit het bijzondere tot het algemene or
uit het algemene tot het bijzondere besluiten.
subterfu'gi um, o. (mv. r--gia), uitvlucht, voorwendsel
subtiel', 1 aj. fijn, teder; jig. spitsvondig; 2 o. zeer fijn
overkleed der Augustijner kanonikessen.

subtilise'ren, verdunnen; fig. spitsvondigheden zoeken;
fijn uitpluizen, muggeziften. [kloverij.
subtiliteit', V. fijnheid; lig, spitsvondige uitpluizerij, haar subtrac'tie, v. aftrekking.
subtrahe'ren, aftrekken.
subtro'pisch, halftropisch, aan de grens der hete en gematigde luchtstreken voorkomende.
subvenië'ren, te hulp komen, ondersteunen, bijstaan.
subven'tie, v. hulp, bijstand, ondersteuning.
subver'sie, V. omwerping, omverwerping (van gezag enz.) ;
ondergang, verval.
subversief', omverwerpen i.
sub'way, (Eng.) tunnel; ondergrondse spoorweg.
succede'ren, opvolgen, opvolger zijn; (ook wel:) uitvallen.
succes', o. voorspoed, gelukkige afloop, goede uitslag,
bijval; ~ d'esti'me, (Fr.) o. een door achting voor den
schrijver verkregen bijval, matig s u e e e s.
succes'sie, v. opvolging; volgreeks; troons-, ambtsopvolging; erfenis, nalatenschap.
successief', successievelijk, allengs, langzamerhand; achtereenvolgens, opvolgend, in de aangegeven volgorde.
succes'sor, (Lat.) m. opvolger, erfgenaam; — eingula'ris,
opvolger of rechtverkrijgende onder bijzondere titel;
universa'lis, opvolger of rechtverkrijgende onder alsuccinct', kort, beknopt, bondig. [gemene titel.
suc'cubus, (Lat.) m. vrouwelijke onderliggende nacht
vrouwelijke boeleerduivel.
-gest;
succulent', sappig, smakelijk, voedend, krachtig.
succulen'ten, vetplanten, kunnen langdurig watergebrek
verdragen: nerophyten (z.d.w.).
succulen'tie, v. sappigheid, smakelijkheid, voedzaamheid,
succumbent', in. ry verliezende partij. [krachtigheid.
succumbe'ren, bezwijken, verliezen.
succursale, (Fr.) v. hulp- of bijkerk; hulp -, bijkantoor.
succusso'risch, stootvormig.
su'cre brOlé', (Fr.) m. gebrande suiker(podding).
-sudato'ri um, (Lat.) o. zweetbad.
Sudeten- Deutsche, m. bewoner v. h. Noord. en West.
grensgebied v. h. voormalig TsjeCho- Slowakije.
Sud- Express, m. dagelijkse luxe trein Parijs- Madrid en
Lissabon, 3 x per week ook naar Algeciras voor bootsu'dor, (Lat.) o. zweet.
[verbinding met Afrika.
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sudra, (soe'dra) (Skr.) m. vierde of minste kaste der Hindoe's (handwerkslieden en dienstboden).
suè'de, (Fr.) o. Zweeds leer.
het overtollig water lozen.
sue'ren,
sufficiënt , toereikend, voldoende, genoegzaam.
sufficiëntie, V. toereikendheid, voldoendheid.
suf'ficit, (Lat.) het is genoeg;cu i'que di'ei su'a maii'tia,
elke dag heelt genoeg aan zijn eigen kwaad of leed.
suffisant', voldoende; (ook:) laatdunkend, zelfgenoegzaam.
suffisan'tie, V. laatdunkendheid, zelfgenoegzaamheid.
,

auffix'um, o. achtervoegsel.

suffoque'ren, verstikken, stikken.
suffoca'tie, v. verstikking, stikking.
suffoca'to, (It.) f gedempt.
suffragaan', m.
bisschop, wijbisschop, als bisschop gewijd priester zonder eigen d 10e e e 5; ~, (ook:) lid
v. e. geestelijke vergadering, dat recht van zitting en
stemming heeft. [kiesrechtvrouw.
suffraget'te, (Eng.) v. strijdster voor h. vrouwenkiesrecht,
suggere'ren, bij iemand een gewilde voorstelling opwek ken door geestelijke beïnvloeding, iemand op lets brengen, hem iets inblazen, aanpraten, inz. den g e h y p n o t i s e e r d e n iets bijbrengen of op de gedachte brengen van iets, dat hij i. d. hypnotische slaap of
ook eerst later moet doen.
suggestibiliteit', v. vatbaarheid voor s u g g e s t 1 e.
suggestie, v. het invoeren van enig denkbeeld in iemands
hersenen, door geestelijke beïnvloeding opgewekte voor stelling, bijgebracht denkbeeld; inz. bij iemand, die in

hypnotische slaap verkeert.
suggestief', beïnvloedend; allerlei voorstellingen wekkend
(ook van datgene wat verborgen blijven moest) ; nieuwe
gedachten doende opkomen.
suggestie-vraag, v. vraag, door welke men den onder vraagde het antwoord bedektelijk in de mond geeft.
sugilla'tie, v. bloeding onder de huid, blauwe plek.
suïci'dium, (Lat.) o. zelfmoord.
su'i ge'neris, (Lat.) van zijn soort, van eigen aard, hem
eigen, eigener natuur. [handelen.
su'i ju'ris, (Lat.) (zelf) mondig, (rechtens) bevoegd tot
Buis'se, (swies) (Fr.) m. Zwitser; (in kerken) kerkeknecht,
portier.
suit-case, (sjoet'-keels) (Eng.) v. platte koffer.
sui'te, v. vervolg; gevolg, begeleiding, stoet; volgreeks
van kamers; rij, reeks; f uit verschillende korte delen
bestaande c o m p o s i t i e voor één of meer instru[menten.
tuivez', (Fr.) f volg (den violist).
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sujet', (Fr.) o. onderwerp (vgl. subject) ; onderdaan; bij
een gezelschap verbonden toneelspeler of - speelster;
> individu, vent; aanleiding, reden, oorzaak; mauvals .- , slecht .._., slecht mens, losbol.
suka'de, V. klein gesneden gekonfijte pompoenen- of
sulfaat', o. zwavelzuur zout. [oranjeschillen.
suffer, sulphur, (Lat.) o. zwavel.

suifita'tie, v. sulfaatvorming.
sulfura'tie, v. zwaveling, verbinding met zwavel.
-suifure'ren, zwavelen, met zwavel verzadigen.

sulfureus', zwavelig, zwavel bevattend.
sulfuri'den, V. 'mv. zwavelverbindingen.
sul'ky, (Eng.) V. licht tweewielig harddraverswagentje.
Sul'tan, m. Oosterse titel voor keizer. [2 soort rozijn.
sulta'na, v. 1 moeder of dochter van den (een) sultan;
sultanaat', o. rijk, gebied van een sultan.
Suita'ne, V. bevoorrechte gemalin v. d. Turksen keizer;
(ook:) titel v. zijn dochters; .., va'Iide, moeder v. d.

sultan.
sultani'ne, v. Turkse gouden munt van ± 6 gulden.
su'mak, (Ar.) su'maq, m. looiersboom.
sumang, tovermiddel, talisman, fetisj (N. Afrika).
Sumatraan', m. 1 bewoner v. Sumatra; 2 plotseling opkomende stormvlaag met donder en bliksem 1. d. zee
tussen Sumatra en Malacca.
sumatri'ne, v. soort benzine voor automobielgebruik.
summa, v. som, getal, bedrag; totaal; ~ summa'rum,

gezamenlijk bedrag; alles bijeengenomen.
summair', summa'risch, samengevat; beknopt, bondig.
summa'rium, (Lat.) o. korte Inhoud; (ook:) priesterhemd.
summa'tie, summe'ring, V. bijeenrekening; zie sommatie.
summe'ren, de som opmaken, optellen.
Sumeriërs, bewoners v. Sumer, d.i. Z. Babylonië, zij
woonden er - - 2500 V. Chr., vóór de Semietische Basummier', zie summair. [byloniërs.
sum'mus, tea, —um, (Lat.) hoogste; summa cum lau'de,
met de hoogste lof.
eum'mum bo'num, (Lat.) hoogste goed.
sum'mum jus sum'ma inju'ria, (Lat.) de hoogste rechtvaardigheid is het grootste onrecht.
sump, (Eng.) X zinkbak, onderste deel v. d. krukkast v.
e. vliegtuigmotor, waarin de olie kan bezinken of waaruit de olie wordt weggepompt.
sumptueus', kostbaar, pracntig.
sumptuositeit', V. pracht, praalvertoon, weelderigheid.
Sunday, (Eng.) Zondag.
Sunniet', m. o r t h o d o x Mahomedaan, die behalve Ma-
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homeds voorschriften, ook die van diens eerste opvolgers navolgt.
su'o con'to, (It.) $ voor zijn rekening.
suo'no of so'no, (It.) m. klank, toon.
su'o peri'culo, (Lat.) op zijn risico.
su'o tem'pore, (Lat.) te zijner tijd.
super, (Lat.) over, zeer; ook afkorting voor s u p e r[p h o s p h a a t.
superabundant', overtollig.
superabondan'tie, surabundan'tie, v. zeer grote overvloed.
su'perarbi'ter, m. opperscheidsman, „overman".
superarbi'trium, o. beslissing in hoger aanleg.
super'be, (Fr.) prachtig, voortreffelijk.
su'percar'go, m. opzichter over een lading.
supercharger, (Eng.) X aanjager, deel dat lucht of gasmengsel naar de inlaat v. d. motor voert en daarbij
de druk verhoogt.
su'perdividend', o. nabetaling op het d i v i d e n d.
super-dreadnought, (sjoe'pedred'noat) (Eng.) m. grootstetype van modern slagschip; vgl. dreadnought.
supereroga'tie, v. te ver gedreven plichtsvervulling, oversuperficiaiiteit', v. oppervlakkigheid.
[drijving.
superficieel', oppervlakkig, niet grondig.
superfijn', overrijn, bijzonder fijn.
superfosfaat', o. zie superphosphaat.
super'flua (non) no'cent, (Lat.) overvloed schaadt (niet).
Su'peri, (Lat.) goden der bovenwereld; zie: in'(eri.
superieur', 1 af. hoger, meerder, machtiger; voortreffelijk, uitstekend; 2 m. meerdere, hogere in rang; (zie,
ook superior).
superieu're, (Fr.) v. overste v. e. klooster.
su'perintendent', m. oppertoeziener, inspecteur.
supe'rior, (Lat.) superieur', rn. oudste, voornaamste;
hoofd v. e. R.K. geestelijke inrichting.
superioriteit', v. meerderheid, hogere rang; (grotere)
voortreffelijkheid, het beter zijn.
superlatief', m. hoogste graad, overtreffende trap.
supernaturaiis'me, o. leer der supernaturalisten.
supernaturalist', m. aanhanger v. d. leer, dat de macht
van God de natuurkrachten beheerst op wonderbaar lijke wijze.
superno'va, (Lat.) v. een nova, die een veel groter energieuitstraalt en ook zeldzamer is.
supernumerair', surnumerair', m. een boven het gewoon
getal (van beambten, bedienden enz.) aangesteld persoon, die kans heeft later een bezoldigde betrekking ter
krijgen.

[mest.

superphosphaat', o. phosphorzure kalk, een soort kunst-
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superplie', (Fr.) o. R.B. tot de knieën reikend wit kleed
voor geestelijken beneden de rang van subdiaken of
voor den priester, wanneer hij niet met de a 1 b e besuperposi'tie, v. boven -elkander -plaatsing. [kleed is.
,

superscrip'tie, v. opschrift.

ssupersti'tie, V. bijgeloof.
superstitieus', bijgelovig.
supina'tie, V. terugbuiging, rugwaartse draaiing.
suppedite'ren, aan de hand doen (bv. een hulpmiddel),
behulpzaam zijn, bijspringen.
sup'per, (Eng.) o. avondeten, avondmaal.
supplante'ren, onderkruipen, de voet lichten.
[bijblad.
suppleant', m. aanvuller, plaatsvervanger.
supplement', o. aanvulling, bij -, toevoegsel, aanhangsel,
supplementair', aanvullend, tot aanvulling dienend.
supple'ren, aanvullen, toevoegen, voltallig maken; bijbe[talen, bijpassen.
supple'tie, v. aanvulling.
suppletoir', aanvullend, aanvullings-.
suppliant', supplicant', m. verzoeker, indiener v. e. ver
[zoekschrift.-suplican'do,(It.)
f smekend, biddend.
supplicatie, V. verootmoediging; (ook:) = suppliek.
suppiië'ren, supplice'ren, nederig verzoeken, smeken; een
verzoekschrift indienen.
suppliek', o. verzoekschrift; ootmoedige bede.
suppone'ren, onderschuiven, onderstellen, aannemen.
suppoost', m. dienend lid (bv. V. h. gerecht, v. e. hogeschool); medestander, helper In 't kwade.
[stuk.
support', (Fr.) m. steun, stut; onderstel, standaard, voet supporta'bei, draaglijk, te (ver)dragen, verdraaglijk.
supporte'ren, verdragen; onderstutten, ondersteunen.
suppor'to, (It.) o. $ interest op wissels.
[dingen.
suppo'sita, (Lat.) o. mv. (van suppositum) ondergeschoven
suppositie, V. onderschuiving; onderstelling.
eupposito'ri um, o. zetpil.
suppressie, V. onderdrukking, terughouding; verheimelijking ; afschaffing, opheffing.
supprimeren, onderdrukken, uit de weg ruimen; weg
-laten,
afschaffen, opheffen.
suppura'tie, v. ettering, zwering, dracht (van etter).
suppure'ren, etteren, zweren, dragen.
supputa'tie, v. berekening, overslag, raming.
suppute'ren, berekenen, een overslag maken, ramen.
su'pra, (Lat.) boven, hogerop.
supralapsa'riër, m. Calvinist, die de praedestinatie zo uitbreidt, dat ze ook de schepping en de val in zich opneemt als middelen, die tot het einddoel, de eeuwige
staat der redelijke schepselen, leiden.
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supraliminaal', over de grens gaand.
supranaturalis'me, o. bovennatuurgeloof, dat de openbaring als bron der hoogste kennis beschouwt.
supranaturalist', m. wie aan 't bovennatuurlijke, aan een

openbaring gelooft.
suprematie', V. oppertoezicht en oppermacht, inz. van den
Paus over de bisschoppen en kerken.
su'ra(h), v. zie soera(h).
surchar'ge, (Fr.) v. overlading, overvracht.
surcharge'ren, overladen, overbelasten.
aurcoup', (Fr.) m. overtroeving.
surcoupe'ren, overtroeven.
sur'ditas, (Lat.) surditeit', V. doofheid.
surexcite'ren, al te zeer opwinden.
sv,rf'ri'ding, (Am.) watersport, waarbij de deelnemer ziel
op een plank (± 2 m lang en 1 m breed) in staande
houding door de branding (surf) naar het strand laat
voeren.
surillo, stinkdier (Alleghanygebied).
surmena'ge, (Fr.) m. overlading inz. v. d. geest (bij
sur mesu're, (Fr.) naar maat. [scholieren).
surnumerair', m. zie supernumerair; ook: ambtelijke
graad bij belastingen, posterijen enz.
surpasse'ren, overtreffen.
surplus', o. overschot, rest; meerder bedrag.
surprenant', verrassend, zonderling.
surpri'se, v. verrassing; bevreemding, verbazing.
sur'ra, v. tropische ziekte door een bloedparasiet veroorzaakt, bestaande in toenemende vermagering en uittering.
surrealisme, nieuwe kunstrichting, door de aanhangers
zelf omschreven als: zuiver psychisch automatisme,
waardoor men zich voorstelt, 't zij mondeling, 't zij
schriftelijk, 't zij op elke andere wijze, de wezenlijke
werking der gedachte uit te drukken. Dictaat der gedachte, met afwezigheid v. alle door de rede uitgeoefende toezicht, buiten alle morele of aesthetische voor
berust op het geloof a. d. hogere-opgestldhi.H
realiteit v. sommige verbindingsvormen, welke tot aan
zijn verschijnen verwaarloosd werden, op de almacht
v. d. droom, op het belangeloos spel der gedachte. Het
streeft er naar om alle andere psychische mechanismen
te vernietigen en hen voor de oplossing der voornaamste levensproblemen te vervangen.
surrogaat', o. vervangingsmiddel, plaatsbekledend middel
(bv. c i c h o r e i voor koffie).
surséan'ce, v. door de rechtbank vergunde opschorting
(van betaling), waarbij het beheer der goederen door den

,
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schuldenaar onder controle der door de rechtbank aan
bewindvoerders geschiedt en hij slechts onder-gestld
zeer bezwarende omstandigheden over zijn goederen mag
sur'sum cor'da, (Lat.) de harten omhoog. [beschikken.
surta'xe, (Fr.) v. hoger recht, bijslag op de inkomende
rechten; ,,, d'entrepót', recht op de opgeslagen handelsvoorraad. [peper, suiker enz.
surtout', (Fr.) v. grote overjas; (ook:) tafelstel met zout,
survei I lan'ce, (Fr.) v. toezicht, bewaking.
surveillant', m. toezichthouder, bewaker, oppasser, [(bij).
surveilleren, (be)waken, toezicht houden (op), toezien
survey, (suv'veei) (Eng.) m. 1 n s p e c t i e, onderzoek;
het nazien v. e. schip; opname, opmeting (v. e. stuk
land enz.).
eurvi van'ce, (Fr.) v. overleving, beloofde opvolging v.
iemand in geval men hem overleeft; recht van opvolging
in zijn ambt. [kelbaar, lichtgeraakt.
auscepti'bel, vatbaar voor aandoeningen, gevoelig; prik susceptibiliteit', v. vatbaarheid voor indrukken; prikkel
-barheid,
lichtgeraaktheid.
suscita'tie, v. opwekking; aanstoking.
suscite'ren, verwekken; opwekken, aansporen, aanstoken.
sus Miner'vam (do'cet), (Lat.) (eig. het zwijn leert Minerva) het ei wil wijzer zijn dan de hen.
suspect', (Fr.) verdacht.
suspenderen, verschuiven, opschorten; in een ambt schorsen, voor een tijd buiten dienst stellen.
auspen'sie, V. uitstel, vertraging; tijdelijke dienstontzeg
ging; onzekerheid, besluiteloosheid;
ophangen (in
draagbanden) van ledematen.
suspensief', opschortend, vertragend.
suspensoir', m. en o. draagband (inz. voor de balzak).
euspenso'rium, o. draag(ver)band inz. om de borsten op
euspi'cie, v. verdenking, argwaan.
[te houden.
suspicious', argwanend, wantrouwend.
-suspicië'ren, verdenken, argwaan koesteren jegens.
sustene'ren, beweren, stellen, van gevoelen zijn, menen.

_r

-

susten u', o. het beweerde, de bewering, iemands gevoelen.

sustine'ren, zie susteneren.
sus'tine et ab'stine, (Lat.) duld en onthoud u.
sut'ti, suttee, V. 1 Hindoe-weduwe (in Engels -Indië en
vroeger ook In sommige gedeelten van onze Oost) die
zich op de brandstapel tegelijk met haar overleden
echtgenoot verbranden laat; 2 vrijwillige zelfopoffering
V. d. weduwe op de brandstapel bij overlijden v. d.
sutra, (soe tra) V. heilig boek v. d. Hindoes. [echtgenoot.
sutu'ra, sutuur', V. naad, voeg, verbinding.
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eu'um cui'que, (Lat.) elk het zijne, ieder wat hem toekomt;
r.. tribu'ere, ieder het zijne toedelen.
su'um cui'que pul'chrum est, (Lat.) ieder vindt het zijne.
suzerein', m. opperleenheer. [schoon.
suzereiniteit', v. oppermacht.
svarabhak'ti- vocaal, V. tussengevoegde klinker, bv. mellek,
svar'ga, paradijs bij de Brahmanen. [al rem.
sveglia'to, (It.) f wakker, opgewekt, levendig.
evel'te, (Fr.) slank; (bij schilders:) los, ongedwongen.

svel'to, (lt.) f vrij, ongebonden.
Svoboda iii Smert, Vrijheid of Dood, naam v. D. In het

geheim verspreide tijdschrift der Bulgaarse c o m i
a d j i's. [land.-t
swades'ji, (Ilind.) behorende tot of gemaakt In eigen
Swanscombemens, praehistorische mens (250.000 jaar
geleden), waarvan bij Swanscombe in Kent (Engel.) in
1935 resten gevonden zijn.
Swaraj, (swaraadzj) (Hind.) V. „eigen land". Beweging der
inlanders in Eng. Indië strevende naar zelfbestuur.
Swarajist', (Hind.) m. aanhanger v. swaraj.
Swas'ti ka, v. (Ind. fabelleer) haakkruis ; kruis met haak-

vormig omgebogen armen, een oud geluksteken; zie
(Eng.) m. dikke gebreide wollen of
katoenen trui; patroon, die te maken kledingstukken
enz. aan thuiswerkers (tegen hongerlonen) te verwerken geeft.
sweating, (swet'ting) (~ sys'tem) (Eng.) uitbuiting der
voor een hongerloon arbeidende thuiswerkers.
sweepstakes, (swiep'steeiks) (Eng.) wedren of wedstrijd
om een prijs, die door de inleggelden v. d. deelnemers
gevormd Is; (ook:) de Inzet.
sweetheart, (swiet'haat) (Eng.) v. geliefde, liefje.
swell, (Eng.) m. fat, modeheertje.
swicent', (van sweet scent), v. rooktabak van 't W.-Ind.
eiland St. Vincent en van Virginié.
een trekking tussen de metrische regelswing, (Eng.)
maat en de tijdsduren der melodietonen.
Swissair, v. Zwitserse Luchtvaart Maatschappij (Zürich).
swizzle stick, (Eng.) draaistok, blutshout..
sybariet', rn. aan zingenot verslaafde wekeling.
sybarie'tisch, wekelijk, verwijfd.
sycomo're, m. . Oosterse wilde vijgeboom.
sycophant', m. pluimstrijkende aanbrenger, verklikker.
Syd'niër, m. groot Australisch paard (in N. Indië).
sylla'be, V. lettergreep.
syllaberen, letters tot lettergrepen samenvoegen, spellen.

Hakenkreuz.
sweater, (swet'te)

syllabisch
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•ylla'bisch, volgens de lettergreep; ~ gezang, het zingen
van slechts één noot op elke lettergreep.
•yl'labus, m.. overzicht der hoofdpunten van te houden
lezing; -(erro'rum), R.K. pauselijk rondschrijven van

1864 met 80 door de Kerk veroordeelde uit heden daagse schrijvers getrokken gevaarlijke leringen, in
1907 gevolgd door een nieuwe lijst met 65 veroordeelde
stellingen.
syllogise'ren, gevolgtrekkingen maken, besluiten trekken.
syllogis'me, o. sluitrede, redekundige gevolgtrekking.
syl'phe, m. luchtgeest.
sylphi'de, v. vrouwelijke luchtgeest.
symbio'se, v. samenleving van twee dieren (of van twee
planten of van een dier met een plant) z6, dat voor
beide 1 n d 1 v i d u ë n dat te zamen leven nodig Is, vgl.
mutualisme.
symbiosiet', m. p a r a s 1 e t, welks verblijf in het lichaam
van den gastheer nuttig is voor gastheer en parasiet.
symboliek', v. leer v. d. zinnebeelden; leer V. d. s y mb o 1 e n v. e. godsdienst.
symboiise'ren, zinnebeeldig voorstellen.
symbolis'me, o. nieuwere door Stéphane Mallarmé gestichte
Fr. dichterschool, die de kunstuitingen zoekt in zinnebeeldige voorstellingen, ook buiten Frankrijk nagevolgd.
symbolist', m. aanhanger v. h. symbolisme.
sym'bolum, (Lat.) o. 1 zinnebeeld; 2 korte samenvatting
(v. d. geloofsbelijdenis).
symbool', o. zinnebeeld, teken; korte samenvatting v. d.
geloofsbelijdenis.
symmetrie', v. evenmaat, evenredigheid v. d. delen tot het
geheel.
symmetrisch, symmetriek', gelijkmatig, met twee evenmatige helften, die als 't ware elkaars spiegelbeeld zijn;
~e wissel, enkele wissel, waarbij de beide sporen onder
gelijke afwijkingen uit een ander spoor overgaan.
sympathe'tisch, medegevoelend, zielsverwant; ~e Inkt, v.
inkt, welks schrift eerst zichtbaar wordt als men het
papier verwarmt of bevochtigt; — middel, o. wondergeneesmiddel; — ziekte, v. ziekte, die van een andere
ziekte afhankelijk is.
sympathie', V. medegevoel; gevoelsovereenstemming door
zielsverwantschap; warme belangstelling tengevolge van
overeenstemming met iemands denkwijze.
sympathiek', aantrekkend of aangenaam aandoend door
verborgen zielsverwantschap.
symp a'thische kuren, mv. het genezen v. ziekten op afstand door bespreken, amuletten enz.
,

sympathiseren
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sympathise'reen, met iemand gelijke gewaarwordingen,
neigingen enz. hebben; deelneming gevoelen.
symphonie', v. samenklank, welluidendheid, welluidende
samenstemming; f groot veelstemmig muziekstuk voor
strijk- en blaasorkest.
Symphonie der Tausend, (D.) v. de 8e symphonie van
Mahler, omdat er 1000 uitvoerenden moeten zijn.
sympho'nion, o. speeldoos met verschillende schijven, die
ingelegd kunnen worden en telkens een ander muziekstuk geven.
[mend.
sympho'nisch, welluidend, samenklinkend, samenstem sympo'sium, (Lat.) o. drinkgelag.
symptoma'tisch, 1 als een symptoom, aanduidend; 2 secondair, bijkomstig optredend (bij ziektegevallen).
symptomatologie', v. leer van de ziekteverschijnselen.
symptoom', o. aanwijzing, kenteken; ziekteverschijnsel.
synae'resis, V. samentrekking.
synagoge, V. jodentempel, jodenkerk.
(komst).
synallagmatiek', wederkerig, tweezijdig (v. een overeensynaloe'phe, V. samentrekking bv. mee voor mede.
eynchro'nisch stelsel, o. stelsel v. verkeersregeling, waarbij
de verkeersposten op alle kruispunten het hoofdverkeer
gelijktijdig doen stoppen in tegenstelling met het flexible progressive system, z. a.
synehronise'ren, (een film) van mechanische muzikale
illustratie voorzien.
synchronis'me, o. samenvalling van gebeurtenissen; gelijktijdigheid.
synchronis'tisch, gelijktijdig; ~e tabellen, m. mv. historische tafelen van gelijktijdige gebeurtenissen.
synchroon', gelijktijdig.
syncope, v. 1 woordverkorting, samentrekking; 2 r onmacht, bezwijming; dood door hartverlamming; 3 f noot
op het lichte maatdeel beginnend en op of na het vol
zware maatdeel eindigend, waardoor een eigen -gend
accentverplaatsing bewerkstelligd wordt.
-ardige
syncoperen, (letters) uitstoten; j syncopen toepassen,
met syncopen spelen of componeren.
eyn'crasis, v. vermenging.
syncratie', v. medeheerschappij; staatsinrichting, waarbij
het volk door gekozen vertegenwoordigers deelneemt aan
de uitoefening v. d. regering.
syncretis'me, o. samengroeiing, samenvlechting van gedachten zonder innerlijke éénheid. [lijm.
synde'ticon, o. sterk klevende en steenhard opdrogende
syndicaat', o. ambt, waardigheid v. e. s y n d 1 c u s; vereniging tot het behartigen v. gemeenschappelijke be-
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systaltisch

langen; vereniging van bankiers; c o n s o r t i u m;
ook (inz. Fr. synd icat) : vakvereniging, bestuur v. e.
handwerksvereniging; vereniging v. handelaars of fabrikanten om de prijzen op te drijven en de e o n e u rr e n t i e te doden, = ring, kartel.
syndicalisme, o. stelsel, waarbij aan bezoldigde besturen
van vakverenigingen bij arbeidsgeschillen de leiding is
opgedragen en dat door de z.g. directe actie, dus niet
langs parlementaire weg, de productiemiddelen in 't
bezit v. d. arbeiders wil brengen. [Frankrijk.
syndicalis'ten, m. mv. leden v. vakverenigingen inz. In
•yn'dicus, m. rechtsverdediger, stadsadvocaat; (ook :)
schrijver v.e. stadsraad, gerechtsschrijver.
synec'doche, o. redekunstige figuur, waarbij een deel voor
het geheel wordt genomen of omgekeerd.
syndrome, v. samenstel van verschijnselen die een ziekte
kunnen doen herkennen.
synodaal', wat een s y n o d e betreft, van haar uitgaat.
syno'de, V. kerkvergadering, Inz. bij de Hervormden.
syno'diisch, tussen twee conjuncties (van planeten).
synoniem', zinverwant, gelijkbetekenend.
synonie'men, o. mv. gelijkbetekenende woorden.
synonimiek', V. leer van de zinverwante woorden; verzameling en verklaring daarvan.
synop'sis, v. kort begrip v. e. wetenschap, overzicht.
synop'tici, in. mv. de 3 eerste evangelisten van bet N. T.
synop'tisch, een overzicht gevend; van de s y n opt i e 1.
synovi'tis, V. gewrichtsbandontsteking.
syntaxis, (Lat.) V. woordvoeging, leer van de samenstelling en verbinding der volzinnen. [begripsverbinding.
synthese, V. (kunstmatige) samenstelling; samenvatting,
synthe'tisch, samenstellend, verbindend; kunstmatig samengesteld; ~e methode, v. leerwijze, die van de oorzaken tot de gevolgen leidt. [stroomen.
•yntonisa'tie, v. g samenstemming van twee electrische
synto'nisch, f samenstemmend (van tonen).
sy'philis, v. een venerische ziekte.
syphili'tisch, met de s y p h 111 s besmet of daarop ge,

lijkend.
[zweer.
syphon', v. zie siphon.
•y'rinx, V. bus, roer; herdersfluit, pansfluit; fistel, pijp Syrje'nen, m. mv. langs de rivieren van de Noord - Oostkust
van Rusland wonende volkstam van Mongoolse oor [sprong.
syr'te, v. zandbank, ondiepte.
syssideriet', m. meteoorsteen, bestaande uit kneedbaar

ijzer, waarin fijne steendeeltjes aanwezig zijn.
samentrekkend, vernauwend.

systal'tisch,

systeem
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systeem', syste'ma, o. (mv. syste'mata) stelsel.
systema'tisch, stelselmatig.
[matig rangschikken.
systematise'ren, wetenschappelijk samenstellen, stelsel systematologie', v. leer V. d. wetenschappelijke samenstelling en schikking.
sys'tole, o. regelmatige samentrekking V. h. hart; korte
uitspraak v. e. lange lettergreep. [witte, stijve stof.
szur, Hongaarse lange, brede mantel van zelfgeweven

T
t. a. p. = ter aangehaalde plaatse.
t. à. t. = tout à toi, (Fr.) geheel de uwe.
T. A. U. = toxi'ne-antitoxi'nemengsel Utrecht, een serum
tegen diphterie.
t. à v. = tout á vouw, (Fr.) geheel de uwe.
T. C. = Tarwe Centrale.
T. B. T. A. = Toelak -Bahia Tawil Oemoer, (Mal.) het voor
ongelukken in het lange leven, vereniging-kómenva
tegen het communisme gericht.
T. C. S. F. S. R. = Transkaukasische Socialistische Federatieve Sovjet Republiek.
T. H. = Technische Hogeschool.
Th. C. = theolo'giae candida'tus, (Lat.) m. candidaat in ale
godgeleerdheid. [leerdheid.
Th. Dr. = theolo'giae doc'tor, (Lat.) doctor in de godgeTh. S(tud.) = theolo'giae studio'sus, (Lat.) rn. student in
tom. = to'mus, boekdeel. [de godgeleerdheid.
T. N. O. = (Stichting voor) Toegepast INatuurwetenschappelijk Onderzoek.
[fie.
T. S. F. = Telegraphie Sans Fil, (Fr.) draadloze telegrat. e. v. p. (onder aan een bladzijde) = tournez s'il nous
plait, (Fr.) keer om, als 't u belieft; z. o. z.
t. t. (onder brieven) = to'tus tu'us, (Lat.) geheel cie uwe.
T. T. = Tourist's Trophee. [vakverenigingen.
T. U. C. = Trades-Union Congress, (Eng.) congres van
tabagie', (Fr.) V. rookvertrei.
tab'baard, tabberd, m. mantel; lang staatsiekleed, inz. van
rechters en pleitbezorgers; Z.A. japon.
tabé', (Mal.) Ind. groet, z. V. a. wees welkom; vaarwel.
tabel', v. overzichtstafel, lijst; staat; geschiedtafel, ge tabella'risch, 1. d. vorm v. e. tabel. [slachtstafel, tijdtafel.
tabellar ise'ren, in tabellen brengen.
taberna'kel, m. tent, loofhut van de Joden; sacramentshuisje (bij de R.K.); (ook:) nis voor heiligenbeelden; lig.
Iemand op zijn ~ komen, iemand een pak slaag geven.
22e dr.
51
,

tabes
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ta'bes, V. uittering; — dorea'Iis, ruggemergstering.
tabtin', o. gewaterde taf.
tabise'ren, een stof wateren.
tablatuur', V. f afbeelding V. e. blaasspeeltuig met de
gaten ter aanduiding v. d. voort te brengen tonen.
ta'ble d'h8'te, (Fr.) v. open tafel in een hotel.
tableau', (Fr.) o. schilderij; tafereel; lijst, rol, register,
tafel, tabel; ~! verdere beschrijving overbodig!; ~ de
la troupe, lijst V. d. spelers met hun emplooi (v. e.
schouwburgtroep) ; op het — komen, geteld worden bij
het eind v. d. jacht (v. h. geschoten wild) ; ,.., vivant',
levend schilderij, voorstelling v. e. tafereel door onbeweeglijke, levende personen.
tablet'kramer, m. zie tabuletkramer.
tablet', tablet'je, o. plank; plaatje; plat boekje, zakschrijfboekje; plak (chocolade).
tabloid, (Am.) populaire krant v. klein formaat met veel
blz. gemengd nieuws, sensationele gebeurtenissen,
schandaaltjes e. d.
taboe, V. ('t Polynesisch tapoe) niet aangeraakt mogende
worden, verboden (ook als onderwerp v. gesprek) ;
heilig, onaantastbaar, a. d. hogere machten gewijd of
taboret', V. kleine handtrom. [toebehorend.
Taboriet', m. zie Hussiet.
tabouret', v. stoeltje zonder leuning; voetbankje.
ta'bula rasa, (Lat.) V. onbeschreven blad; ~ maken, schoon
schip maken.
tabulatuur', V. - r toonaanduiding door letters en cijfers;
nauwkeurigste orde en regelmaat.
tabulet', V. marskraam; houten kastje met schuifladen.
tabulet'kramer, m. marskramer, rondtrekkend kleinhande[laar.
ta'ce ! (Lat.) zwijg! stil!
tacen'do, (It.) f zwijgend.
het
zwijge;
f
(Lat.)
hij
(zij
zwijgt;
of
het)
pauze.
ta'oet,
tache de beauté', (Fr.) schoonheidsvlek.
tach(e)ometer, m. snelheidsmeter aan voertuigen enz.;
toerenteller, instrument tot het aanwijzen v. d. draaisnelheid v. d. motor, i. d. regel uitgedrukt in aantal
omwentelingen per minuut.
tachotype, V. snelschrijfmachine, waarmee 300 it 400 lettergrepen per minuut kunnen worden opgenomen.
tachycardie', v. Ir ziekelijk versnelde hartwerking.
tachydroom', m. hardloper.
tachygraaf', m. snelschrijver.
tachygram', o. met de tachygraaf vervaardigd schrijven.
tachygraphie', V. snelschrijfkunst door verkortingen.
ta'chymeter, m. werktuig om snel afstanden te meten.

taciturniteit
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taciturniteit', V. stilzwijgendheid, geslotenheid.
tack, (Eng.) spijkertje, waarmee het bovenleer v. e.
schoen a. d. binnenzool bevestigd wordt.
tact, m. gevoel, tastzin; tijdmaat ; regelmatige beweging
(b. d. dans) ; zuiver en zeker oordeel I. zaken v. smaak,
fijn gevoel voor hetgeen al of niet betamelijk Is.
tacticus, m. krijgskundige; (Ook:) man v. overleg.
tactiek', v. krijgskunde; overleg en wijze waarop men te
werk gaat om in een zaak te slagen.
[leg, handig.
tactiel', tastbaar, voelbaar.
tac'tisch, tot de krijgskunst behorende; (ook:) met overtac'tus, (Lat.) m. gevoelszin.
taedieus', walglijk, tegenstaand, vervelend, verdrietig.
ta'ëI, V. Chin. zilvermunt (± f 2.85) en gewicht (-I- 38 gr.).
tae'nia, v. lintworm.
tafereel', o. denkbeeldig loodrecht staand plat vlak, waardoor de oogstralen gaan; voorstelling, beschrijving„
gedeelte v. e. bedrijf v. e. toneelstuk, schildering;
schilderij; k beschilderde plank aan de achtersteven.
taf'fetas, m. taf, dunne gladde zijden stof.
ta'fia, (Fr.) v. soort r u m in West -Indië verkregen uit het
ta'gua, m. , ivoorpalm In Panama. [suikerrietsap.
Ta'gung, (D.) V. zitting, vergadering, congres.
tai'foen, (Chin.) m. wervelstorm 1. d. Ind. oceaan.
taiga, oerwoud in Siberië.
Tai'koen, m. voormalig wereldlijk keizer v. Japan (vgl.
[wezige ertsen.
Mikado).
tailings, (teei'lings) (Eng.) mv. aan de oppervlakte aan taille, V. 1 lichaamsgestalte, vorm v. h. bovenlijf; 2 snede ; het afnemen of keren v. d. kaarten (inz. in 't farospel), gezamenlijke kaarten, die afgenomen worden;
dou'ce, koperen of stalen plaat, koper of staalgravure.
tailleur`, (Fr.) m. 1 kleermaker; 2 bankhouder I. h. farospel; 3 damesjapon.
tailleuse, (Fr.) V. dameskleermaakster.
tailor, (teei'le) (Eng.) m.. kleermaker; ....-made, (damescostuum) met kleermakerssnit.
tailslide, (Eng.) X staartslip, vlucht waarbij het vliegtuig

na steil optrekken achteruit valt.

takalele, krijgsdans I. d. Minahassa en op de Molukken.
tata (a) r', m. lang statiekleed ; koningsmantel; lang opperkleed v. d. R.K. geestelijken.
[lichtdruk, blauwdruk.
talbotypie', V. copiëren van tekeningen door middel v.
talent', o. (bij de oude Gr. en Joden:) bepaald gewicht aan
geld; attisch talent = ongeveer f 2400; sedert 1836 in
Griekenl. = 150 kilo gewicht; in bet algemeen: aanleg,

natuurlijke begaafdheid.

tale duale
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tale qua'le, (Lat.) zoals het reilt en zeilt.
ta'li-appi, (Mal.) v. lett. vuurtouw, ouderwetse thans in
onbruik geraakte lont om sigaren enz. aan te steken.
[werp.

ta'Iio, (Lat.) v. wedervergelding.

ta'lisman, m. onheilkerend of gelukaanbrengend voor ta'lis pa'ter, qua'lis fi'lius, (Lat.) zo vader, zo zoon; de

appel valt niet ver v. d. stam.
ta'liter qua'liter, (Lat.) zo zo, middelmatig goed.
Ta'litha Kumi, (Aram.) B dochtertje, sta op.
tal'kartoon, (Eng.) geluidtekenfilm.
tai'kie, (Eng.) spreekfilm.
tallith, (Hebr.) gebedskleed.

(Eng.) Engelse jachtkreet.
talmt', - goud, o. namaakgoud, bestaande uit 10% aluminium en 90 % koper.
Talmud, m,. verzameling der godgeleerde verhandelingen
v. d. nieuwere Joden, bevat de m i s c h m a (de eigenl.
tekst) en de g e m a r a (de uitlegging v. d. tekst).
talmu'disch, v. d. talmud of daarop betrekking hebbend.
Talmudist', m. 1 i. d. Talmud bedreven persoon; 2 beoefenaar v. d. Talmud; 3 1. d. Talmud vermelde of daaraan
medegewerkt hebbende Rabbijn; 4 ten overstaan v. h.
college van rabbinale examinatoren tot rabbinaal aspi rant of candidaat voor de rabbijnsrang bevorderde
onder bet stelsel der vroegere hoofdcommissie tot de
zaken der Israélieten in Nederland.
talon', in. 1 de na 't geven overschietende kaarten, stok -,
koopkaarten; 2 de bij een obligatie onder aan bet blad
zittende bewijsstrook, op vertoon waarvan nieuwe rente
worden afgegeven.
-bewijzn
talonne'ren, aanporren, aandrijven, aanzetten.
tal'pa(k), V. mol; op kolbak (zonder zak) gelijkend voormalig hoofddeksel der Nederl. veld- artillerie.
talud', talus', o. helling, glooiing, schuinte.
talute'ren, hellend of glooiend maken.
Tal'weg, (D.) m. lijn, die de laagste punten v. e. dal
verenigt en dus door afstromend water gevolgd wordt;
vaargeul.
tam, (Z.A.) moede.
[ten
tamandoea, boommiereneter v. Z. Amerika.
tamarin'de, V. 2 Oostind. boom met laxerende peulvruchtamarisk', v. jt struikachtige boom in Z.-Europa en hel
Oosten, welks zoutrijke as in Frankrijk tot looien en
verven wordt gebruikt.
tambang'an, (Mal.) v. soort lichter.
tamboere'ren, trommelen; ergens op blijven hameren of
aandringen; met het haakje knopen of borduren, haken.
tally-ho, (tael'li hoow)

,

-
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tamboerijn', V. beltrommel, handtrommel.
tam'boula, v. grote negertrom.
tambour' battant', (Fr.) met slaande trom, de stormmars
tambourin', (Fr.) m. borduurraarn.
[slaande.
tambura, v. (Bosnië) kleine driesnarige mandoline.
tamburi'no, tamburel'Io, (It.) tamboerijn, ook: Sp. en Z.
Franse vrolijke dans, waarbij de danser zichzelf met de
tamboerijn begeleidt.
tam di'u, (Lat.) zo lang.
[te prijzen.
ta'men eat laudan'da volun'tas, (Lat.) toch Is de goede wil
Tammany-Hall, (taem'meni howl) (Am.) corrupte politieRdemocratische club of kliek te New York, ontstaan uit
een liefdadigheidsgenootschap, genoemd naar een de
blanken zeer welgezind 18e eeuws Indianenhoofd.
tampat, tempat, (Mal.) v. plaats, bergplaats, woning.
tampon', v. tap, prop; stopsel van linnenpluksel of watten;
(bij 't drukken) drukbal.
tamponne'ren, met een t a m p o n sluiten.
tamtam, V. handtrommel van Oosterse volken.
ta'nagra, ~beeldje, o. t e r r a c o t t a beeldje (vrouwen
gevonden I. d. overblijfselen der Oud Gr. stad-figur),
Tanagra ten N. W. v. Athene, en de nabootsingen daar tan'dak, (Jay.) v. dansvrouw, die tandakt. [Van.
tan'dakken, (Ind.) (statig) dansen met armgebaren en
lichaamsverdraaiingen.
tandem, (taen'dem) (Eng.) v. tweewielig rijtuig met twee
paarden achter elkaar gespannen; tweepersoonsfiets,
waarop de berijders achter elkaar zitten.
tan'dem, (Lat.) eindelijk; ,..r bo'na cau'sa trium'phat,
(Lat.) eindelijk zegeviert de goede zaak; ,,, fit sur'culus ar'bor, (Lat.) de stek wordt eens een boom.
tan'di I, rn. N.J. opzichter, ploegbaas, mandoer (op Deli).
tandjoeng, (Mal.) landtong.
tan'doe, (Mal.) v. draagstoel welks palen op de schouders
der dragers rusten.
tánd'stickor, (Zw.) mv. Zweedse lucifers.
tangens, (Lat.) v. (mv. tangenten), raaklijn (aan een
c 1 r k e 1 of kromme lijn).
tangent', v. hamertje aan sisarenspeeltuigen en speelklok
[ken, klavierpennetje,-tange'pu,o.
raakpunt.
tange'ren, aanraken, raken; van iets gewagen.
tangi'bel, tastbaar, voelbaar.
Tan'go, v. Argentijnse dans met vele figuren, in de laat
jaren in Europa ingevoerd.
-ste
Tango tea, (taen'koow tie, k: zacht) (Eng.) v. five o'clock
tea, in een c a f é of r e s t a u r a n t, waarbij !le
t a n g o gedanst wordt door beroepsdansers.

tangsi806

tapir

tang'si, (Mal.) v. kazerne.
ta'ni, (Mal.) land, landarbeider.
tank, (taenit) (Eng.) m. houder, ruimtehoudend lichaam
voor gassen en vloeistoffen, soms locomotiefvormige,
voor het vervoer v. petroleum enz.; -X gevechtswagen;
verplaatsbaar pantserfort of landschip op rupswielen.
tanken, laden, vullen.
tank'schip, o. schip met t a n k s of vergaarbakken voor
vervoer van petroleum ingericht.
tannine, V. looistof; looizuur.
tantaiisa'tie, v. tand- of mondterging, doen watertanden.
tanta'lisch, tandtergend (bv. spijzen of dranken) ; hongerig
of dorstig als Tantalus.
[boezemen.
tantalise'ren, tandtergen, niet te bevredigen begeren intanta'lium, o. enkelvoudig metaal, In 1801 ontdekt.
Tan'taius, (Lat.) m. fabelachtig koning v. d. oudheid,
die 1. d. onderwereld tot aan de kin in helder bronwater
stond, terwijl boven zijn neus heerlijk ooft hing, welk
een en ander echter terugweek, wanneer hij er van wilde
nuttigen; beeld V. iemand, die in onmiddellijke nabijheid v. h. begeerde, dat toch niet bereiken kan.
tant bien que mal, (Fr.) zo goed en zo kwaad als het
ging (gaat).
tant de bruit pour une omelet'te, (Fr.) zoveel drukte
voor niemendal.
tantiè'me, (Fr.) o. $ aandeel in de winst, het iemand toekomend deel aan iets.
tan'tis ver'bis, (Lat.) in of met zoveel woorden.
tant mieux', (Fr.) des te beter.
tant pis', (Fr.) des te erger.
tan'tum, (Lat.) zoveel, genoeg.
tan'tum ergo, (Lat.) o. (beginwoorden v. e.) R.K. kerklied ter ere van de Eucharistie.
Tanz'funk, (D.) dansmuziek per radio.
tao, (Chin.) eiland.
ta'otai, m. gouverneur v. e. Chin, provincie.
tap, V. F afkorting van tapissière.
tapa'ge, (Fr.) o. geraas, lawaai, leven, kabaal.
tapageus', vol geraas, lawaaierig, druk.
tape, (teeip) (Eng.) v. papieren telegraafband, waarop men
alle prijzen kan lezen gedurende de tijd, dat de beurs
open is; afdruk hiervan in de krant.
tapestry, (taep'pesstri) (Eng.) o. geweven behangsel.
taper, (tee'pe) (Eng.) m. waskaars, waslichtje.
tapioca, V. grofkorrelig meel uit de wortels v. d. m aniokboom, cassavemeel.
tapir, m. t . hoefdier met korte slurf, woudkoe.

tapis beige
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tapis' bel'ge, (Fr.) o. lett. Belgisch tapijt, een soort tapijt.
tapis'-coulant', (Fr.) o. rollende loper, waarop personen
stilstaande omhoog of omlaag gevoerd worden.
tapisse'ren, behangen, overdekken of bekleden (met ta
behangsels enz.), een zeker (daunes)handwerk-pijten,
maken.
tapisserie', (Fr.) v. behangsel; bekleding; handwerk.
tapissier', (Fr.) m. behanger.
tapissiè'r e, (Fr.) v. (inwendig beklede) verhuiswagen.
taptoe, o. U signaal, dat de soldaten naar hun nacht [kwartier roept.
taquine'ren, kwellen, plagen.
Tara, v. vrouwelijke openbaringsvorm v. Boeddha.
tarantass', V. vierwielig door één paard getrokken laag
[of danswijs in 8 'g maat.
Russisch voertuig.
tarantel'la, v. f Siciliaanse hartstochtelijke volksdans
taran'tola, tarantula, v. zekere vergiftige spin in Italië.
taran'tula -dans, m. dansziekte. kramp met hevige trekkin gen, Sint- Vitusdans, door 't bijgelovige volk in Italië
toegeschreven aan de steek v. d. t a r a n t u l a-spin.
tarboesj, hoge Egyptische fez.
tardan'do, tarda'to, (It.) f slepend, vertragend.
tarde'ren, talmen, dralen; toeven, lang weg -, uitblijven.
tardief', te laat komend.
[Hebreeuwse, teksten_
langzaam.
tar'do, (It.)
tar'gum, (Hebr.) v. vertaling; Aramese overzetting v. cl.
tarief', o. prijsopgave, prijslijst; kostenopgave.
tarlatan, o. fijn neteldoek voor baljaponnen.
tarok', o. kaartspel met 78 bladen, zevenkoningspel.
Tarpe'Jische rots, v. [n rots te Rome van waar misdadigers
neergestort werden.
tarra, (It.) V. $ aftrek, datgene wat v. h. b r u t o-gewicht v. d. waren voor verpakking wordt afgetrokken.
tars, in. onderste voetlid.
vrachtschip op de Middellandse zee, één tartaan', V.
master met driehoekig zeil.
tartan', o. Schotse geruite wollen stof; Schotse mantel.
Tarta'ren, rn me. oorspr. naam v. e. Mongoolse stam;
thans hoofdzakelijk naam voor: 1 0 . de in Rusland gevestigde Turken, 2 0 . de bewoners van noordelijkst China.
Tar'tarus, (Lat.) m. dodenrijk, schimmenrijk, onderwereld,
hel. [wijnsteen.
tar'tarus, cri. tandsteen, wijnsteen; ~ eme'ticus, braak Tartuf'fe, (Fr.) m. schijnheilige, huichelaar (naar een blijspel v. Molière).
tartufferie', (Fr.) v. schijnheiligheid, huichelachtigheid.
Taschenbibelbund, (D.) zakbijbelbond, zie Z. B. B.
tastatuur', V. f de gezamenlijke toetsen v.e. piano of orgel.
,
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tastie'ra, (It.) V. j toetsenbord; sufla, dicht bij de
toets (v. d. viool) of er boven.
tas'to solo, (It.) f het aanslaan v. d. bastoon alléén.
tata, (Sp.) vleinaam voor vader.

Tatbestand, (D.) m. het geheel der feiten.
tatonne'ren, rondtasten; met schroomvallige hand schilderen; weifelend, als op de tast handelen.
tatoue'ren, de huid met door inprikking verkregen figuren

betekenen.

Tattersall, (taet'tesoal) (Eng.) paardenbeurs, stallingsplaats
voor In het openbaar verkocht wordende paarden (opgericht door den in 1795 gestorven Richard Tattersall).
Tau'be, (D.) v. duif, Duits oorlogsvliegtuig uit de eerste
jaren v. d. wereldoorlog.
tau'geh, (Mal.) v. ontkiemde boontjes als groente gegeten.
tauroma'chia, v. stierengevecht.
Tau'rus, (Lat.) m Stier (sterrenbeeld V. d. dierenriem).
Taurus- expres, luxetrein lopend tussen Londen (Parijs),
Bagdad en Cairo over Stamboul en Aleppo.
tautochroon', gelijktijdig, even lang durend.
tautologie', V. onnodige herhaling v. het reeds gezegde.
tautolo'gisch, nodeloos hetzelfde zeggend, onnodig her[halend.
tavele'ren, bespikkelen, besprenkelen.
taverne, (Fr.) taveerne, v. herberg, wijnhuis, kroeg.
ta'w arren, (Ind.) afdingen, pingelen, m a r c h a n d er e n.
tax, m. waardebepaling; toekomend deel; vaste hoeveelheid; zie ook taxe.
taxameter, m. toestel aan huurrijtuigen en huurauto's
ter bepaling v. d. vrachtprijs (n. h. aantal afgelegde
meters) ; (Ook:) een daarvan voorzien rijtuig of auto zelf.
taxateur', m. schatter. [tang; aanslag.
taxa'tie, v. prijs- of waardebepaling; waardering, schat ,

ta'xe, (Fr.) V. waardebepaling, vastgestelde prijs.

taxe'ren, schatten, waarderen, aanslaan; (ook :) beschultax'i, zie taxi-auto. [digen, wraken.
tax' i-auto, ...vliegtuig, m. huurauto, - vliegtuig met t a x am e t e r.
taxiën, In een taxi rijden, vandaar ook: met een vliegmachine over de grond of over het water zich voort,

bewegen, rijden. [groene heester.

tax'is, m. het inbrengen (v. e. breuk) ; , een soort altijd
Tayloris'me, o. het Taylorstelsel, dat er naar streeft het
nuttig effect v. d. arbeid zo hoog mogelijk op te voeren,
zonder den arbeider bijzonder te vermoeien.
Tohe-Ka = Tchrezvytchainaia Kommissiya, (Russ.) v.
Buitengewone Commissie v. d. Sovjets, door de Regering

tea
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in alle voorname steden aangesteld tot regeling der
tea, (tie) (Eng.) v. thee.
[politieke zaken.
[ken.
tea-cosy, (Eng.) v. theemuts.
tea-en, (tieën) (verhollandst Eng.) de middagthee gebrui(Eng.)
tea-gown, (tie'gauwn)
v. losse huisjapon, oorspronkelijk te dragen bij de five o'clock tea.
teak, (tick) (Eng.) o. djatihout, Ind. timmerhout.
team, (tiem) (Eng.) o. ploeg, groep spelers, elftal.
tearoom, (tie'roem) (Eng.) v. theelokaal.
tech'nicum, o. t e c h n i s c h e school, school voor beoefenaars v. d. industriële bedrijven. [v. industrie.
tech'nicus, m. werktuigdeskundige in een of ander tak
techniek', V. werktuiglijke behandeling of vakkennis;
werktuiglijke bedrevenheid of kunstvaardigheid; kunst taal ; kunstwoordenleer.
tech'nisch, i. d. t e c h n i e k; v. d. kunsttaal; vakkundig;
e termen, kunstwoorden, vakwoorden v. e. kunst,
handwerk, bedrijf enz.
technocratie', v. nieuw e c o n o m i s c h stelsel, ten doel
hebbende te voorkomen dat de hoogopgevoerde machinale productie de conjunctuur V. h. bedrijfsleven
ontwricht; studiegroep opgericht in U. S. A., waarvan
verscheiden bankiers, t e c h n o l o g e n en geleerden
deel uitmaken.
[ving of geschiedenis.
technologie', v. bedrijfsleer, kunst- of handwerksbeschrijtechnolo'gisch, tot de kunst- of bedrijfsleer behorend.
technoloog', m. kenner, beoefenaar van of student in do
Teck'el, (D.) m. dashond.
[technologie.
tecto'nisch, het gevolg zijnde v. d. inkrimping v. d. aarde
(als aardbevingen, verheffing van gebergten enz.).
tectuur', V. plakbriefje, verbeterblaadje.
teddy-beer, m. van pluche nagemaakte beer (kinderspeelgoed. [v. e. R.K. dank- en lofzang).
Te De'um lauda'mus, (Lat.) U, o God! loven wij (aanhef
tee, (tie) (Eng.) aardhoopje, waarvan bij het golfspel de
bal wordt weggeslagen.
teetotaler, (tie'toowtle) (Eng.) ,n. geheelonthouder, af
droog rijstveld [schaffer.-tegal',(M.)m
tegument', o. bedekking, huid.
teint, o. kleur, tint, inz. gezichte- of huidskleur.
tekst, m. samenhangende bewoordingen v. e. geschrift,
liet geschrift (in tegenst. met de verklarende noten, aan tekeningen enz.) ; bijbelplaats (inz. als onderwerp V.
e. preek) ; de woorden waarop een muziekstuk is g ee o m p o n e e r d; onderschrift bij een plaat.
telacoustiek', v. geluid zonder naspeurlijke oorzaak, b.v.
[raps, za.
telaesthaesie', V. helderziendheid.
,
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teleautograaf', in. toestel, dat het eigen handschrift autographisch op afstanden overbrengt.
teleautografie', V. het telegraferen van schrift.
teleboulie', v. mentale suggestie.
teleféri'que, v. draadbaan, die de skiërs naar boven brengt,
teledoe, stinkdas (Indië). [skilift.
Téléfrance, Frans Nieuwsagentschap.
Telefun'ken, Duitse maatschappij tot het vervaardigen
van toestellen voor draadloze telegrafie en telefonie.
telekine'se, v. het bewegen v. e. voorwerp zonder na
oorzaak.
-speurlijk
te'Ielens, v. lens voor het fotograferen van een zich op
grote afstand bevindend voorwerp.
te'lemeter, m. afstandsmeter.
telenergie', V. op een afstand werkende kracht.
teleologie', V. duelmatigheidsleer in de p h 11 o s o p h 1 e.
telepaat', m. beoefenaar der t e 1 e p a t h i e.
telepathie', v. werking v. d. ene geest op de andere
zonder zintuigl ij ke gemeenschap, maar op een afstand
ten gevolge v. e. geheimzinnige invloed op de aan doeningen.
telephonophobie', V. J vrees om te telephoneren.
telephotographic', V. het fotograferen v. beelden; (ook :)
het photograferen op grote afstand bv. uit luchtballons.
telephysiek', v. gezamenlijke physische verschijnselen i.
h. occultisme.
teleplas'ma, o. = ectoplasma.
te'leprinter-exchange, (Eng.) ver - schrijverij, dienst door
de Eng. posterijen ingesteld, waardoor een telefoon
tussen twee abonnë's, die elk een teleprinter-bodschap
hebben, gelijktijdig automatisch kan worden opgeschretelescoop', m. verrekijker, spiegelverrekijker. [ven.
telescoperen, als een verrekijker ineenschuiven bv. van
spoorwegwagens bij een trelnenbotsing.
telescopie', v. directe helderziendheid.
[~e sterren.
telesco'pisch, alleen door verrekijkers waar te nemen, bv.
telether'mometer, v. electrisch toestel om temperaturen te

meten.
televisie, V. draadloos vèrzien, het draadloos overbrengen van stille en levende beelden.
telewri'ter, (Eng.) verreschrijver.
te'lex,

V.

vèrschrijfapparaat.

teloor', (V1.) in. eetbord.
tellu'risch, tot de aarde behorend, v. cl. aarde, aards.
tellu'rium, o. werktuig tot aanschouwelijkmaking v. d.
aard- eis maanbeweging ; (ook:) een zeldzaam scheilcun-
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dig element, gevonden i. verbinding m. goud, zilver en
andere metalen; gebruikt voor verharden v. lood en
machinestaal.

Tel'I us, (Lat.) v. godin v. d. aarde, de aarde.
tel mal'tre tel valet', (Fr.) zo heer, zo knecht.
telpherage, (tel'jirridzj) (Eng.) o. vervoer v. goederen 1.
wagentjes, die door electrische kracht langs gespannen
draden worden voortbewogen.

temei'ei, (Hebr.) v. F& meisje v. verdachte zeden.
temerair', vermetel, koen, stout.
temeriteit', v. vermetelheid, koenheid, stoutheid.
tempa'jan, (Mal.) v. groot buikig aarden watervat.
Tem'pe, (Gr.) v. dal ten Zuiden v. d. Olympus in Griekenland, verrukkelijk oord, lustwarande.
tempeest', o. storm; zeestorm.
Tempelier', m. ridder v. e. voorm. geestelijke orde.
tempera al sec'co, (It.) zeer duurzame schildering op
hout of muren met waterverf, waarbij als bindmiddel
bijv. een ei gebruikt wordt.
temperament', o. natuurlijke genmoedsgesteldheid.
temperan'tia, (Lat.) 1 V. matigheid; 2 o. mv. (van tem'
-perans)
verzachtende middelen.
temperatuur', v. graad van warmte of koude.
tempe'ren, W de tijdbuis (ontstekingsinrichting) v.
granaatkartets instellen, zodanig dat het proj e e t i e 1 op een gewenst ogenblik uiteenspringt.
temperen, tempere'ren, matigen, verzachten; beperken;
de brosheid aan gietwaren benemen.
tempestatief', stormachtig; bulderend, razend en tierend.
tempestief', tijdig, te rechter of te bekwamer tijd.
tempesto'so, (It.) j' onstuimig; stormachtig.
tempestueus', zie tempestatief.[bij!
tempi passa'ti ! (It.) vervlogen tijden! die tijden zijn voor
tijd, rechte tijd, tijdmaat.
-tem'po,(I.)
tempo doe'loe, (Mal.) vroeger, lang geleden; van ---, uit
oude
tijd.
de
temporaal', tot de slapen behorende.
temporal r', tijdelijk, voorlopig, niet vast; voorbijgaande.
tem'pora labun'tur, (Lat.) de tijd glijdt heen.
tempora'liën, V. mv. te mpora'lia, (Lat.) wereldlijke Inkomsten v. d. geestelijkheid.
tem'pora mutan'tur, nos et muta'mur In il'iis, (Lat.) do
tijden veranderen en wij met hen.
,

temporeel', tijdelijk; wereldlijk, aards.
tempore uti'li, (Lat.) tijdig, te bekwamer tijd.
temporisatie, V. het trachten tijd te winnen, draling, uit.
stel tot geschikter tijd.
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temporiseren, tijd zien te winnen, zich schipperend naar
de omstandigheden schikken; dralen, afwachten, talmen.
tempta'tie, tempte'ren, zie tent...
tem'pus, (Lat.) m. tijd; ,-, e'dax re'rum, de tijd, die alles
verslindt; ._, fu'git, cie tijd snelt voorbij; - om'nls
reve'Iat, de tijd brengt alles aan het licht.
temulen'tie, v. roes, dronkenschap.
tena'bel, houdbaar, verdedigbaar.
Tenach, de Bijbel, gevormd uit de aanvangsletters V. d.
Hebr. woorden: Thora (= Pentateuch), Neblim (
Profeten) en Chehubim (= Geschriften).
tenaciteit', V. vasthoudendheid, halsstarrigheid; vrekkigheld; (ook:) rekbaarheid, taaiheid (van metalen).
tenant', (Fr.) m. voorvechter; ® schildhouder.
tendentie, v. strekking, richting.
tendentieus', met een bepaalde strekking of bedoeling.
Tendenz', (D.) v. strekking.
tendenz'-roman, m. roman met een bepaalde a r t 1 s t 1 eke, politieke, godsdienstige, sociale of wijsgerige strekking.
ten'der, (Eng.) m. het aan een locomotief toegevoegde
voertuig om steenkolen en water mede te voeren; (ook:)
vaartuig, dat een linieschip begeleidt tot overbrenging
van bevelen en tijdingen.
tenderen, spannen; strekken, bedoelen, trachten.
[lijk.
tend Ineus', peesachtig, pezig.
teneramen'te, te'nero, con tenerez'za, (It.) j teder, liefetenerif'fe, o. kantwerk, bestaande uit aaneengezette ronde
stukjes, die elk voor zich gelijken op een naar alle zijden
uitstralende ster.
tenes'mos, (Gr.) m. persing, aandrang in blaas of darm.
ten'nis, (Eng.) o. Engelsch r a k e tspel, slagbalspel.
tenno, (Jap.) keizer.
tenor', (Fr.) teno're, (It.) m. f hoogste mannenstem;
terrorist', m. R e n o r- zanger.
[t e n o r-zanger.
tenotomie', V. peesdoorsnijding, peesklieving.
tensie, V. spanning, gespannenheid.
tenta'kel, m. voeldraad, voelhoorn.
tenta'men, o. voorlopig onderzoek, voorexamen.
tenta'tie, v. beproeving, verzoeking, verleiding.
ten'te-abri', (Fr.) v.
schuiltent, rusttent.
tenteren, beproeven, onderzoeken, een tentamen of voorlopig examen afnemen; in verzoeking brengen, bekoren. [ijzeren stijlen en een tentdak.
tent'wagen, in. N.I. soort vis -a -vis rijtuig met opstaande
tenue', v. houding, zit (van iemand te paard) ; y militaire
kleding, u n i f o r m.
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tenuiteit', v. dunheid, fijnheid; geringheid.
tenu'to, (It.) f volgehouden, gedragen.
teor'be, v. zie theorbe.
tepas', (Mal.) voorgalerijtje V. e. Inlands huis.
tepekong, (Mal.) Chinese tempel.
tepida'rium, (Lat.) o. lauwe kamer, warme luchtkamer (bij
de Romeinse baden) ; broeikas met een temperatuur
ter, (Lat.) driemaal. [van 6° d 11° Cels.
tera'phim, m. mv. Oud-Hebreeuwse huisgoden.
tercero'ne, m. & v. kind v. e. Europeaan en een mulattin.
ter'cio, vreemdelingenlegioen in Sp. Marokko.
terggiverse'ren, uitvluchten zoeken; dralen, weifelen.
terla'ioe', (Mal.) dat is te bar! al le erg!

term, m. bewoording, uitdrukking; ~en, mv. bewoordingen, eigen uitdrukkingen v. e. vak; beweegredenen,
gronden, aanleiding; deel V. e. reeks (wisk.).
termiet', m. witte mier (uit de tropen).
termijn', m. tijdruimte; bepaald tijdvak, dag, waarop of
tijdvak, waarbinnen iets betaald of verricht moet worden
of afloopt.
terminal velocity dive, (Am.) X eindduik, duik met eind snelheid, onbegrensde duikvlucht, waarbij men de snelheid zo hoog mogelijk opvoert; Eng. term nose dive, z.a.
termina'tie, v. begrenzing; voleinding; uitgang v. e.
woord.
termineren, begrenzen, eindigen, afdoen, afmaken.
terminologie', v. taal der vaktermen, vaktaal; leer v. d.
kunstwoorden v. e. wetenschap.
terminolo'gisch, tot de t e r m i n o l o g i e behorend.
ter'minus, (Lat.) vii. zie termijn; (ook:) einde, inz. het
einde v. e. spoorweg; station aldaar; ,,, a quo, tijdperk van hetwelk af gerekend worden moet; ~ ad quern,
tijdperk tot op hetwelk gerekend worden moet; --- tech'[nicus, vakterm.
ternair', drievoudig; drietallig.
ter'ne, v. drietal bezette nommers, die tegelijk moeten uit
loterij.
-komenid
te'rong, (Mal.) v. Ind. vrucht, aubergine, melanzaanappel.
m
u
z
e
van
koorzang
en
reidana.
(Gr.)
V.
Terpsi'chore,
ter'ra, (Lat.) 1 V. aarde, land; r-- .cot'ta, pottenbakkerswerk
van gebrande aarde of klei; ~ di Siena, bruine verf;
fir'ma, vaste grond; ~ incog'nita, onbekend land;
le'vis! de aarde zij u (hem, haar, hun) zacht; , ' nuili'ue,
land, dat niemand toebehoort; aj. licht bruinrood.
terra'rium, o. glazen kast met ijzergaas overdekt als ver
-blijfpats
voor insecten, hagedissen enz. ingericht.
terras', o. aardophoging; vlakte of plat op een huis;
voorgrond.

terrasseren 814 tertium
terrasseren, grondwerken uitvoeren, grondwerk verrichten; aarden wallen opwerpen; op de grond neerwerpen;
vellen; neerslachtig maken, terneerslaan, de moed be-

nemen; geterrasseerde muren, door opgeworpen aarde
gesteunde muren.
terraz'zo- tegel, m. ongebakken tegel v. gedroogd cement,

waarop met verfstoffen en stukjes marmer figuren zijn
aangebracht.
terreur', (Fr.) v. schrik; schrikbewind, inz. dat in de F r.
revolutie van 1793-1794.
terri'bel, vreselijk, ijselijk, verschrikkelijk.
terrier, (Eng.) m. groep hondensoorten a. d. doggen
verwant, gebruikt voor het jagen op i. holen levende
terri'ne, (Fr.) v. soepschotel, komvormige schaal. [dieren.
territoir', territoor', o. grondgebied.
territoriaal', het land- of grondgebied betreffend, daartoe
behorend; territoria'le bevelhebber, X bevelhebber belast met de uitoefening v. h. militair gezag 1. e. gedeelte
v. h. land; ,,, le'ger, o. landweer; ,.... systeem', stelsel,
volgens hetwelk de Kerk, als een deel v. h. gebied v. d.
staat, geheel en al aan deze onderworpen is; territori a'le
wateren, kustwateren vallende binnen de rechtspleging
v. e. land (3 mijlen uit de kust).
territorialiteit', v. landsgebied.
territorium, (Lat.) o. zie territoor; in Amerika (ook territory): gebied, dat nog niet genoeg inwoners heeft om
een staat te heten; landsgebied.
terrorisa'tie, v. opzettelijke schrikaanjaging door daden
van geweld, wreedheid enz.
terrorise'ren, stelselmatig schrik inboezemen door de
uiterste wreedheid, door schrikaanjaging en geweld beheersen.
terroris'me, o. schrikbewind, inz. dat in Frankrijk gedurende de r e v o l u t i e (1793--'94).
terrorist', m. lid of aanhanger v. H. schrikbewind; (Ook:)
iemand, die door gewelddaden vrees aan een regering
tracht in te boezemen (inz. in Rusland).
ter'tia, (Lat.) v. derde schoolklasse (van boven af in
Duitsland) ; ,^ derde toon v. d. grondtoon af; terts,
derde stootwijze in 't schermen; (Ook:) zestigste gedeelte v. e. seconde; ,,. wissel, m. $ derde wissel.
tertia'rius, m. R.S. lid v. d. derde orde.
tertiair', de derde plaats in een volgreeks innemende; ~e
formatie, v. tijd, waarin de gelaagde gesteenten ontstonden en die aan het d i l u v i u m voorafging.
ter'tio, (Lat.) ten derde, in de derde plaats.
ter'tium, (Lat.) derde; punt v. vergelijking; ,,, non
,
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da'tur, een derde geval is niet mogelijk, d. i. er is geen
[neer er twee vechten).
middenweg.
ter'ti us gau'dens, (Lat.) de derde die zich verheugt (wanterts, v. f derde toon v. e. grondtoon af; derde toonsafstand; grote , die, welke 4 halve tonen bevat (van
ut tot mi) ; kleine , die, welke 3 halve tonen bevat (van
ut tot mi-bemol) ; vergrote, die 5 halve tonen bevat
(van ut tot mi-kruis) ; verkleinde —, die, welke slechts
2 halve tonen bevat (van ut-kruis tot mi-bemol).
toeza, v. zie terts.
ter'za ri'ma, (It.) v. gedicht in drieregelige s t r o p h e n.
terzerol, o. zakpistooltje.
[of instrumenten.
terzet', terzet'to, o. f driegezang, muziek voor 3 stemmen
terzi'ne, o. drieregelige, door de rijmplaatsing verbonden
s t r o p h e; zie ook triool.
test, (Eng.) v. proef, proefeed; toetsing, meting, keuring,
beproeving; qg afzwering v. d. Paus in Engeland;
piloot', m. proefvlieger, vlieger, die keur- en speur
vluchten uitvoert.
testace'ën, o. Inv. schaaldieren.
testament', o. uiterste wil; de nagelaten christelijke godsdienstoorkonden (bijbel).
t stamentair', bij testament, de laatste wil betreffend.
testateur', (Fr.) rn., erflater, beschikker.
testatri'ce, (Fr.) v. erflaatster, beschikster.
tes'ten, beproeven, toetsen.
testeren, 1 getuigen; 2 een uiterste wilsbeschikking
maken; bij uiterste wil vermaken of nalaten.
testifica'tie, v. betuiging, waarmerking.
testifice'ren, door getuigen bewijzen, getuigen als waar
[verklaren.
testi'kel, m. teelbal.
testi mo'n i u m, (Lat.) o. getuigenis, getuigschrift; — de
[tuige,
audi'tu, getuigenis van horen zeggen.
tes'ti s u'n us, tes'tis n u I'I us, (Lat.) één getuige Is geen ge testu'do, (Lat.) v. schildpad; (M ook :) schermdak bij belegeringen; 7 zwachtelverband om gewrichten.
tetanus, m. Ir stijfkramp, klem.
tê'te, (Fr.) v. hoofd; — à , gesprek onder vier oogen;
(ook:) kleine c a n a p é voor twee personen; theeservies
voor twee personen; à , reposée', met bezadigdheid,
rustig en bedaard.
te'tra, onbrandbare ontvlekkingsvloeistof.
tetrachord', o. j schaal v. e. halve octaaf (vooral 1. d.
oude muziek).
tetraë'der, o. regelmatig viervlak besloten door 4 gelijkz.
tetragonaal'-getal, o. vierkantsgetal. [driehoeken.
tetragoon', m. vierhoek.
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tetra'meter, m. versregel bestaande uit vier enkele of dubtetramitus, geseldiertje.
[bele voeten.
tetrapo'den, mv. viervoeters.
[land.
tetrarch', m. viervorst, beheerser V. li. vierde gedeelte v. e.
Teuto'nen, m. mv. Oud - Germaanse volksstam; de ..,, de
Duitsers.
teutophobie', (Fr.) v. vrees voor Duitsland, Duitsershaat.
Tevag, een Duitse onderneming onder controle v. d.
Kommintern (z. d. w.), die tot taak heeft bolsjewistische
bladen te financieren.
textiel', spinbaar; ,.,-industrie, v. het spinnen en weven.
textueel', woordelijk, juist zoals de tekst luidt. [Wol.
textulo'se, v. een weefstof, vervaardigd uit hout en afvaltextuur', v. weefsel; bouw of wijze v. aaneenvoeging v.
de m o l e c u l e n of samenstellende deeltjes v. e.
thalassologie', v. kennis der zeeën. [lichaam.
thalassotherapie', V. zeegeneeskunde.
thalat'ta, thalat'ta!, (Gr.) v. de zee, de zee!
Thaler, (D.) m. oude Duitse zilveren munt, daalder, ong.
f 1.80, verdeeld in 24 oude of in 30 nieuwe zilverThali'a, V. m u z e van het blijspel. [groschen.
thal'l i u m, o. op lood gelijkend zeer zacht en rekbaar
metaal; gebruikt voor de samenstelling v. glas met een
hoge brekingsindex en v. vergift tegen schadelijke
knaagdieren; ook beschermingsmiddel v. textielwaren
tegen bacteriën en schimmel.
thallophy'ten, V. mv. & loofplanten, planten zonder echte
stengels, bladeren en wortels.
thanatofiel', m. vriend v. d. dood.
thanatofilie', v. doodsliefhebberij, een zielsziekte, lijders
er aan vinden een bijzonder genoegen in m a c a b e r e
gedachten.
Tha'natos, (Gr.) m. de dood, de god des doods.
thanksgiving-day, (saenks'kivving deel; k; zacht) (Eng.)
m. dankdag, nationale herinneringsdag aan de verkregen
onafhankelijkheid in de Ver. Staten van N.- Amerika (in
November).
that Is the q ues'tion, (Eng.) dat is het vraagstuk, daar zit
de knoop,
thaumatologie', V. wonderleer, leer v. d. wonderen.
thaumaturg', m. wonderdoener.
theanthropologie', v. leer van den godmens.
thea'ter, o. toneel; schouwburg.
thea'ter-coup', m. toneelkunstgreep; op effect berekende,
onverwachte wending. [gevoelens enz.).
theatraal', toneelmatig, niet natuurlijk, niet echt (van
theatrofoon', m. telefoontoestel waarmede toneelvoorstel-
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lingen of c o n c e r t e n op een afstand gevolgd kunnen
worooen.
Theatijner, m. lid v. d. monniksorde der Theatijnen, houdt
zich inz. bezig met ziekenbezoek en prediking.
thé dansant', (Fr.) o. danspartij, waarbij thee wordt ge-

schonken.
thé musical', (Fr.) theebezoek waarbij gemusiceerd wordt.
thel'ne, v. schadelijk bestanddeel der thee.
theisme, o. geloof aan het bestaan v. e. God.
thema, (Gr.) 1 o. (mv. the'mata), hoofdstelling; hoofdgedachte; onderwerp, opgave voor een opstel; - proban'dum, hetgeen bewezen moet worden; 2 V. (rnv. -'s). stuk
ter vertaling. [publiek.
the man in the street, (Eng.) Jan Alleman, het grote
The'mis, (Gr.) v. godin v. d. gerechtigheid en v. h. recht.
theobromi'ne, V. alcaloïde uit de cacao, de kolanoot en
theebladeren.
theocratie', V. godsheerschappij, regering van Godswege,
staatsvorm, bij welke God als onmiddellijk r e g e n t
beschouwd wordt (gelijk weleer bij het Joodse volk) ;
[bend.
priesterheerschappij.
theocra'tisch, V. e. theocratie of daarop betrekking heb theodice'a, v. rechtvaardiging v. d. goddelijke Voorzie
-nighed,
ondanks het kwade, dat er in de wereld is.
theodoliet', m. landmetersinstrument dienende tot nauw
verticale en horizontale-keurigmtnva
hoeken.
theognosie', V. godskennis.
theogonie', V. leer v. h. ontstaan of v. d. afstamming V.
theologant', m. student i. d. godgeleerdheid. [goden.
theologie', v. godgeleerdheid, godsdienstleer.
theoto'gisch, godgeleerd.
theologise'ren, aan theologie doen.
theoloog', m. 1 godgeleerde; 2 student 1. d. theologie.
theomantie', v. voorspelling door goddelijke ingeving.
theor'be, (Fr.) v. f in de 17e eeuw veelgebruikt luit
muziekinstrument met twee halzen.
-achtig
theorema, o. leerstelling, stelling.
theore'ticus, m. beoefenaar of kenner V. d. gronden v. e.
vak, wetenschap of kunst, die zich met de practijk niet
Inlaat.
theore'tisch, in of volgens de t h e o r i e; volgens de leer
(maar niet in de practijk).
theorie', v. leer v. d. grondregels en beginselen v. e.
wetenschap of kunst, geheel dier grondregels en begin-

selen.

theosoof', m. godwijze; aanhanger v. d. t h e o s o p h 1 e.
22e dr.52
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theosophie', V. godwijsheid, nieuwe leer op p a n t h e ï st i s c h e n grondslag, ontstaan uit een vergelijkende
studie der oude wereldgodsdiensten en waarbij een
voortdurende vervolmaking van alle schepselen aangenomen wordt.
therapeut', m. behandelend geneeskundige, dokter.
therapeu'tisch, geneeskundig, genezend.
therapie', v. geneeswijze, geneeskundige behandeling van
ziekten. [de moeite waard.
there is no'thing like trying, (Eng.) proberen is altijd
there is so'mething rot'ten in the sta'te, (Eng.) daar is iets
rots in de staat, er is iets niet in orde.
theria'kel, v. geneesmiddel tegen de beet v. vergiftige
dieren; Venetiaanse t r 1 a k e 1, een zeer samengesteld
o p 1 u m-middel, weleer in gebruik.
theria'ki, m. mv. o p 1 u m -eters in het Oosten.
the right man in (niet on!) the right place, (Eng.) de rechte
man op de rechte plaats.
thermaal', V. d. warme bronnen.
ther'men, v. mv. badplaatsen met warme baden of bronnen,
warme baden; badhuis waar warm en koud kan gebaad
worden.
Thermidor', (Fr.) m. warmtemaand, ilde maand v. d. Fr.
republ. kalender (22 Juli- 22 Aug.).
thermocautè're, (Fr.) v. instrument tot heelkundige behandeling door gloeihitte.
thermochemie', v. leer V. d. betrekkingen tussen warmte
en scheikundige verschijnselen.
ther'mo-dyna'mica, V. bewegingsleer V. d. warmte.
ther'mo-electriciteit', V. electriciteit door warmte opgewekt.
the'rmo-element', o. instrument, waarmee de sterrekundige de temperatuur v. d. vaste sterren meet.
thermogeen', warmtegevend.
thermograat', m. zelfregistrerende thermometer.
ther'mo-magnetis'me, o. zie thermo-electriciteit.
ther'mometer, m. warmtemeter, warmteaanwijzer (die van
Réaumur is in 80, die van Fahrenheit in 180, die van
Celsius in 100 graden verdeeld).
thermoliet', o. antibevriezingsmiddel voor radiatoren.
thermophiel', warmtelievend.
thermophi'liën, V. mv. bacteriën, die hoge temperaturen
vereisen om tot ontwikkeling te kunnen komen.
thermophoor', m. warmtedrager, warmwaterkruik enz.
ther'mosfles, V. veldfles met dubbele wand, waartussen
een luchtledig, ten einde daarin bewaarde dranken koel
of warm te houden.
thermostaat', m. toestel waarin gedurende lange tijd de-
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t e m p e r a t u u r onderhouden wordt, warmteregelaar.
[middel van warmte.
ther'mo- therapie', v. geneeskundige behandeling door
thesaurie', V. bewaarplaats v. d. kas, schatmeesterskantoor.
thesaurier', m. schatmeester, penningmeester. [denboek.
thesau'rus, (Gr.) m. schat; woordenschat, groot woorthe'se, (Gr.) V. stelling, inz. een te bewijzen stelling.
the'sis, V. (i. d. muziek en dichtkunst:) neerslag bij het
maatslaan, daling v. d. stem.
Thes'pis-kar, v. rijtuig v. reizende toneelgezelschappen.
thetiek', v. verzameling van leerstellingen, inz. geloorsThe'tis, (Gr.) v. een der zeegodinnen. [stellingen.
theurg', m. (gewaande) wonderdoener, tovenaar; geestenziener; geestenbanner. [beogende) m a g i e.
theurgie', V. lett. godsdaad, witte d.i. slechts het goede
thing, (Noors) o. volks- of gerechtsvergadering.
thing of beau'ty is a joy for e'ver, a ,,,, (Eng.) het schone geeft een voortdurende vreugd.
third degree', (Eng.) eig.: de derde graad, d.w.z. de
scherpste wijze v. ondervragen v. e. misdadiger in de
Ver. St., waarbij de ondervraagde zowel physlek als
zelfde

psychisch gefolterd wordt.
Thomasslakkenmeel, o. een uit ijzerslakken vervaardigde,
fosforzure kunstmeststof.
Thomist', m. aanhanger v. d. wijsbegeerte v. d. H. Tho-

mas van Aquino. [Donar.
Thor, m. de oud - Noorse dondergod; bij de Germanen
thora, v. Joodse wetrol.
thora'cica, o. mv. borstmiddelen.
tho'rax, m. borst, borstkas_; borstschild (van insect).
thorium, o. zeldzaam wit metaal met r a d i o-a e t i e v e
eigenschappen en gebruikt bij de vervaardiging V.
gloeikousjes. [of filmdrama.
thriller, (Eng.) buitengewoon spannend (detective) boek
thrombo'se, V. bloedvatverstopping, het zich vastzetten V.
e. klonter geronnen bloed i. e. bloedvat.
thryp'tisch, verbrekend, verbrijzelend, fijnmakend.
thu'ja, V. . Noordafrikaanse altijd groene boom.
Thu'le, o. fabelachtig eiland i. h. hoogste Noorden.
thy'mol, o. een ontsmettingsmiddel.
thyreoïdi'ne, v T extract uit de schildklieren van schapen
of kalveren als geneesmiddel.
thyroxi'ne, v. een der hormonen V. d. schildklier.
thyr'sus, 1 [.at.) m. met wijngaardloof omwonden staf der
Bacchanten.

tia'ra, (Lat.) tia're, v. drievoudige pauselijke kroon; oud
[Perzische kroon.
ti'bia, V. scheenbeen.
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ti'bi gra'tias, (Lat.) dank zij U (spottend gebruikt).
tic, (Fr.) m. hebbelijkheid, lelijk aanwensel; zenuwpijn;
douloureux', neuralgische aangezichtspijn.
tiek'et, (Eng.) o. (toegangs)kaartje, loterijbriefje; stemti'da ia'koe, (Mal.) niet gewild, niet geldig. [briefje.
ticket-day, (Eng.) m. $ vóórlaatste dag vóór rescontre,
z.
d.
w.
[zeestromingen.
tidoloog', m. beoefenaar v. d. wetten v. h. getij of v. d.
tiër'ce, (Fr.) v. vat, kleiner clan een okshoofd.
tiërce'ren, tot een derde verminderen of terugbrengen.
tiërcering, v. vermindering op een derde; het betalen
v. slechts een derde deel v. d. renten v. d. staatsschuld Tier'ra del Fue'go, (Sp.) Vuurland. [brieven.
tiers-état', (Fr.) rn. derde stand In Frankrijk (burgers en
boeren).
tif'fin, (Eng. Ind.) v. tweede ontbijt, rijsttafel.
ti'kal, v. 1 gewicht In Burma van 230 grein; 2 Siamese
zilveren munt van -I- 1.20 gld.
tl'kar, (Mal.) V. mat, ligmatje.
tike, (Chin.) v. t j a n d o e vermengd met als tabak
fijn gekorven bladeren v. d. Ficus septica en tot dobbel
-stenj
gesneden.
tikker, m. telegraaftoestel, dat in verbinding staat met
honderden andere toestellen, welke op verschillende
plaatsen zijn opgesteld en waar de telegrammen onmiddellijk in gewone letters op een papieren band (t a p e)
worden afgedrukt.
til'bury, (Eng.) v. licht rijtuig met 2 wielen en 1 paard.
til'de, (Sp.) o. gebogen streepje boven de Sp. n om de
klank nj aan te geven (bv. duena spr. doeënja).
tlm'ber, m. ® helmtop.
Tim'bertown, (Eng.) timmerhoutstad, naam die de in
Groningen tijdens de wereldoorlog (1914-1918) geïnterneerde Engelsen aan hun barakkenkamp gaven.
tim'bre, (Er.) o. 1 klok zonder klepel; eigenaardige toon
v. d. stem; 2 (ook:) stempel, zegel.
time is money, (tai°m iz mun'ni) (Eng.) tijd Is geld.
timekeeper, (taim'Kiepe) (Eng.) m. 1 = chronometer, (z.
aid.) ; 2 tijdopnemer bij wedstrijden.
ti'meo Da'naos, et do'na feren'tes, (Lat.) Ik vrees de Grie
ken, ook al brengen zij geschenken.
Times, (taimz) (Eng.) v. de tijden, naam v. e. Eng.
courant. [bio.
tlmi'de, (Fr.) verlegen, bedeesd, beschroomd, schuchter,
timiditeit', v. verlegenheid, bedeesdheid, beschroomdheid ,
schroomvalligheid, schuchterheid, bloheid.
timocrra'tie, V. r e p u b 11 k e i n s e staatsinrichting, bij
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welke een bepaald vermogen zitting en stem i. d. regering verleent, geldregering.
Ti'mon, m. mensenhater, mensenvijand.
timo'nisch, mensenhatend, wrevelig.
timorosamen'te, ti moro'so, (It.) f beschroomd, schroom timpaan', o. zie tympaan. [vallig.
timpa'no, (It.) m. (mv. —i), f pauk, keteltrom.
tinctuur', v. verving, kleuring; alcoholisch kruidenaftrek
(Noors) o. volksvergadering, zie storting. [sel.-ting,
tinge'ren, kleuren.
tin'geltangel, m. c a f é-c h a n t a n t van gering allooi.
ti n'ka, (Mal.) v. gril, kuur.

tint'-wijn, tint, tin'to, m. rode Sp. wijn, inz. de beste wijn
[vereniging.
van Alicante en die van Rota.
Tiong' Hoa' Siang' Hwee', (Chin.) v. Chinese Handels
(Eng.) m. inlichting, wenk door een ingewijde; inz.-tip,
bij wedden, op een wedren of bij s p e c u 1 e r e n.
ti'par, (Jay.) v. ontginning voor de droge (niet bevloeide)
[rijstbouw
tip'sy, (Eng.) aangeschoten, dronken.
tip-tolo'g isch, door tikken v. d. tafel voortgebracht of
verkregen (v. spiritistische mededeling).
tiptop, (Eng.) van de bovenste plank, eerste rangs, keurig.
tira'de, v. r het slepend verbinden van op of afgaande
noten; stuk uit een r o m a n, gedicht, blij- of treurspel
van zekere uitgebreidheid, dat over één onderwerp loopt,
lange gedachtenuithaal.
in verspreide gevechtsorde oprukken; 2
tiraille'r en, I
$ wissels heen en weder trekken, om zich daardoor geld
te verschaffen; 3
S het na het vullen der eetketeltjes
[linie.
overschietend eten verdelen.
tirailleur', m. X soldaat i. d. voorste verspreide gevechtsgewelddadig
heerser,
dwingeland.
tiran', m.
tirannie ', v. dwingelandij.
tiranniek', tiran'nisch, als een dwingeland.
tiranniseren, hard, wreed behandelen, met geweld overheersen, den baas spelen (over).
tiras', (Fr.) tiras'se, V. sleepnet om patrijzen te vangen.
tirasse'ren, met het sleepnet jagen of vangen.
spoorspijker, houtdraadbout met vertirefond', (Fr.) m.
stekende kop.
tiré' a quatre épin'gies, (Fr.) om door een ringetje te halen.
tisa'ne, (Fr.) v. gerstewater; zeer lichte en goedkope
champagne.
Tisi'phone, (Gr.) V. één van de 3 F u r i é n; ondeugend
tissu', (Fr.) o. weefsel; geweven omslagdoekje. [wijf.
titaan'Ijzerzand, o. een soort zand dat ijzer -o x y d e bevat
en veel voorkomt in v u l k a n i s c h e streken.
,

-
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Tita'nen, m. mv. een godengeslacht, dat eenmaal volgens
de m y t h o l o g i e vruchteloos de hemel bestormde;
(vandaar:) ~arbeid, m. hoogst bezwaarlijk werk.

[menselijk.
Tita'nia, (Lat.) V. elfenkoningin.
tita'nisch, (als) V. e. Titan, geweldig, reusachtig, boven -

opschrift, benaming; aanspraak, rechtsgrond, het
recht, dat men heeft om iets te bezitten, te eisen enz.
tits l la'tie, v. kitteling, het kittelen.
titra'ge, (Fr.) v. 1 het bepalen. v. h. gehalte; 2 gehalte.
titre'ren, de fijnheid of het gehalte bepalen; meten.
titulair', volgens de titel; de titel V. e. waardigheid hebbende, zonder die werkelijk uit te oefenen.
titula'ris, m. iemand die een zekere titel voert ot een

ti'tel, m.

zekere betrekking bekleedt.
titulatuur', v. betiteling, volle benaming.
tituleren, betitelen.
ti'tulo gratio'so, (Lat.) bij wijze van schenking, om niet.
titulomanie', V. titelzucht, titelwoede.
ti'tulo onero'so, (Lat.) onder bezwarende voorwaarden.
ti'tulus, (Lat.) m. titel.
Titus-kop, m. hoofd met kort gesneden kroeshaar.
Ti'voli, o. pleiziertuin (naar de stad Tivoli).
ti'voli-thea'ter, o. zomertheater.
[bijtende Sp. peper.
tja'be, (Mal.) V. Sp. peper; — ra'wet, kleine zeer scherp
tjakra, (Bali) werprad.
tjam'poer a'doek, (Mal.) o. mengelmoes V. ingelegd zuur;
fig. mengelmoes, allegaartje, mengelwerk.
tjan'di, (Mal.) v. praalgraf, r e 1 i q u i e ë nbewaarplaats uit
de Hindoe-tijd in Indië; ,,, ti koes, gewijde reinigingsplaats.
tjan'doe, (Mal.) v. voor het schuiven (= roken) toebereide
tjap, (Mal.) o. stempel, merk, zegel. [opium.
tjap'pen, (Ind.) stempelen, merken, zegelen.
tje'bokken, (Ind.) (zich) met water uit een fles reinigen
na het verrichten v. e. grote behoefte.
tjek, (Ind.) m. Chinees.
tjela'ka, (Mal.) ongeluk.
[pen'dek, (Mal.) korte broek.
tJela'na mon'jet, (Mal.) V. hemdbroek, hansop; tjela'na
tjel'leng, (Mal.) wild zwijn.
tjema'ra, m. , Ind. naaldboom; valse haarvlecht.
tjen'dol, (Mal.) v. Ind. drank van arrowroot, melk, Javaanse suikerstroop en wat zout.
tji, (Soendanees) v. naam voor rivier op West-Java.
tJies! (Ind.) foei, ajakkes.
tJi na min'dring, m. Chinese venter, vooral v. kledingstuk
-ken,iN.0I
tjing'tjangen, (Ind.) kerven, in stukjes snijden
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tJi'tJak, (Mal.) v. kleine Ind. muurhagedis, huishagedis.
tjo'ba, (Mal.) probeer eens; proef eens; komaan, zeg eens.
tjoe, (Mal.) v. larve v. d. muskiet.
tjoe'kai, (Mal.) belasting.
tJoe'iik, (Mal.) handelaar in meisjes.
toast, (Eng.) toost, m. i gezondheidsdronk, heildronk; 2
geroosterd sneetje brood.
tobac'co, (Eng.) v. tabak.
to be or not to be, (toe bie or not toe bie) (Eng.) zijn of
niet te zijn, levensvraag.

toboggan, (tebok'en, k: zacht) (Eng.) m. soort slede om

v. e.

besneeuwde heuvel af te glijden, waarop

men

met de borst ligt terwijl men stuurt met de voeten; ook
kermisvermakelijkheid, waarbij men op een bankje en
door een geul v. e. hoogte afglijdt.
tocea'ta, toccati'na, (It.) V. f zeer beweeglijk muziekstuk
voor piano of orgel, waarin de beide handen bij de voordracht v. e. figuur dikwijls afwisselen.
tod'dy, (Eng.) m. palmwijn, verkregen door gisting v.
d. sappen v. d. kokospalm; cognac (of rum) met koud
toe'an, zie toewan. [water en suiker.
toean'koe, (Mal.) m. mijn Heer, aanspreekwoord voor vorsteli jke personen.
toe'doeng, (Mal.) m. paddenstoelvormige hoed.
toekan, pepervreter, vogel in M. en Z. Amerika.
toe'kang, (Mal.) m. werkman, die in iets bedreven is,
dja'ït, naaiambachtsman, baas; " da'gang, venter;
ster; — maatschappij, hoofdadministrateur; ,-' ooien',
verkoper V. eetwaren; ,,, pet'tor, gezaghebber; .^.
ta'nah, landheer; ,,, tenoeng', tovenaar; ,...., tjoe'kai,
belastinggaarder.
Toelak Bah'ia Ta'wii Oe'moer, (Mal.) zie T. B. T. O.
toelas, (Sumatra) een soort t y p h o o n.
toen'dra, V. met mos begroeide vlakte in noordelijk Rusland en Siberië.
Toeng'koe Besar', (Mal.) m. oudste zoon v. d. sultan.
Toe'raniër, m. Hongaar, die reeds voor 896 in Hong.
gevestigd was.
[stoppen.
Toet -Anch-Amen, zie Tut.
toe'toepen, (Ind.) sluiten; fig. smoren, in de doofpot
toe'toepje, (Ind.) o. sluitjasje dat tot aan de hals dicht
-

[gaat.
toetsjoen, (Chin.) m. militair gouverneur.
toe'wa k, (Mal.) m. palmwijn.
toe'wan, (Mal.) m. heer, meester, gebieder; - besar', de
grote heer, baas, chef, a d m 1 n i s t r a t e u r van onder neming, directeur, inz. de go u v e r n e u r- g e n e r a a 1.
tof, (Hebr.) g goed, degelijk, flink, aardig.
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to'ga, v. toog, soort mansovermantel, ambtsdracht van
overheids- en gerechtspersonen, ook van predikanten;
R.K.

lange gesloten priesterrok.

to'hu-bo'hu, (Hebr.) o. warboel, chaos.
toilet', o. kapsel; kaptafel; kapdoos; sieraad; opschik;
maken, zich netjes aanV.C. met wasgelegenheid;

kleden, opschikken.

tollet'te duches'se, (Fr.) v. soort toilet- of kaptafel.
toiletteren, zijn t o i l e t maken.
toi'se, (Fr.) v. vadem, Fr. lengtemaat van 6 voet= 1,949 m.
toison' d'or', (Fr.) m. gulden vlies.
Toka'yer, m. soort beste Hong. wijn.
tok'kè, (Mal.) v. gecko, Ind. wandhagedis.
[krijgen is.
to'ko, (Mal.) V. Ind. warenhuis, winkel waar van alles te
tokologie', v. geboorteleer, verloskunde.
to'kus, T achterste.
tolera'bel, draaglijk, er mee door kunnend.
tolerant', verdraagzaam, inz. in zake godsdienst.
toieran'tie, V. verdraagzaamheid;
het verdragen v. ge neesmiddelen; 2 toelaatbare
wijking v. cl. juiste
maat van machineonderdelen, vuurwapenen enz.
tolere'ren, dulden, toelaten.
tomaat', toma'to, V. , liefdesappel.
to'mahawk, m. strijdbijl van de Noordamerik. Indianen.
tomaï'ne, V. lijkengift.
to'man, (Perzisch) m. gouden munt van -I- 4,50 gld.
tombak', o. roodmessing (85% koper 15 % zink).
tom'be, (Fr.) v. grafstede; grafzerk; praalgraf.
tombeur', (Fr.) m. politicus, die de handigheid heeft om
ministeries ten val te brengen.
tombola, v. zeker loterijspel, dat men vooral in Italic
pleegt te spelen; verloting zonder nieten van kunstvoor werpen, handwerkjes enz.
Tom'my of Tommy Atkins, (Eng.) m. F bijnaam voor den

gewonen Engelsen soldaat.

Tom Pou'ce, m. Kleinduimpje; (ook:) bladerdeeggebakje
to'mus, o. boekdeel. [met room in het midden.
tonaliteit', v. f 1 klank -, toongehalte; 2 toonstelsel; 3
toonkleur (v. een schilderijj.
tondeu'se, (Fr.) V. haarknipmachine; knipmachine om schapen te scheren.
Ton'film, (D.) geluidsfilm.
tong, (Chinees) bond.
Tong Bing Hwee, (Chin.) v. bond van eedgenoten.
tong'kang, (Chin.) v. soort schip, schuit.
Ton'gnip, bolsjewistische organisatie, die zogenaamd ijvert
voor de bevrijding v. Korea v. h. Japanse juk.
,

tongtong
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tong'tong', (Mal.) m. opgehangen houtblok waarop het uur
en alarm geslagen wordt. [middelen.
to'nica, to'nische middelen, o. mv. zenuwversterkende
ton'ka, V. Sp. snuif, vermengd met fijngewreven boontjes
V. d. Amerik. tonkaboom.
Ton'meister, Ton'mixer, (D.) m. persoon die controle uitoefent over de per radio uitgezonden muziek, over de
geluidsterkte, de juiste klankverhouding enz.
tonna'ge, (Eng.) v. tonnelast, de ganse scheepslading;
opbrengst daarvan naar hetvtongehalte, tonnegeld.

tonneau', (Fr.) m. 1 laag, tweewielig rondachtig rijtuigje
zonder bok; 2 tonachtig geknipte damesrok; ,..,, ralenti'
y snelle rol, kunstvlucht, waarbij het vliegtuig een
spiraal om een horizontale as beschrijft, zie slow-roll.
fonologie', V. f tonenleer.
to'nometer, m. klankmeter.
tonsil, m. amandel (in de keel).
tonsilli'tis, V. amandelontsteking.
tonsure'ren, R.K. de kruin scheren (van priesters).
tonsuur', v. R.K. kruinschering v. d. priesters.
tontine, V. lijfrenten-genootschap (naar den uitvinder
Tonti), aangroeiende lijfrenten, waarbij het kapitaal door
een geheel gezelschap geleverd wordt, maar de renten
naar verhouding v. d. ouderdom betaald worden. Bij
het afsterven v. e. lid vervalt zijn kapitaal aan het
to'n us, m. spanning, spanningsgraad. [gezelschap.
toog, (Vi.) m. toonbank; R.K. lang opperkleed voor paus„
kardinalen, bisschoppen en priesters.
topaas', m. en o. halfedelsteen, meestal van vuurgels
kleur, ook lichtrood en blauw getint. [maskers dragen.
topeng', (Jay.) v. toneelspel, waarbij de uitvoerenden
to'phus, m. knobbel aan beenderen, jichtknobbel.
topica, o. mv. plaatselijke of uitwendige geneesmiddelen.
topic of the day, (top'pilc ov de deei) (Eng.) h e t onder werp v. d. gesprekken v. d. dag.
topiek', v. plaats- of vakaanwijzing; leer v. d. bewijsplaatsen; woordopvolgingsleer.
topinambour', (Fr.) v. aardpeer, wind- of soepaardappel.
to'pisch, plaatselijk, de plaats betreffend.
Q

topograaf', m. plaatsbeschrijver.

(beschrijvend.
topographie', v. plaatsbeschrijving.
topogra'phisch, van of voor de t o p o g r a p h i e, plaatatoponomasti'que, toponymie', V. plaatsnaamkunde.
topora'ma, o. panorama v. e. plaats.
top'pie, (Mal.) o. hoed, hoofddeksel, ook: Pd pet.
top'sy-tur'vy, (Eng.) 't onderstboven.
to'que, (Fr.) v. kleine, ronde damesmuts of -hoed, baret.

toque
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toqué', (Fr.) van Lotje getikt, ietwat zonderling.
toreador', tore'ro, (Sp.) m. stierenvechter.
toredo, paalworm.

Torgprom, Comité voor handel en industrie in Sovjet

kwelling.
[Rusland.-tormena',v.
tormente'ren, kwellen, plagen, folteren, pijnigen.
torna'do, V. wervelstorm, orkaan (tijdens het regenseizoen
in de keerkringslanden).
tornesit, o. onbrandbare verfstof, hoofdbestanddeel gechloreerde rubber.
tornooi', o. steekspel, ridderspel.
torpede'ren, met een torpedo treffen of i. d. grond boren.
torpedist', m. soldaat -torpedolegger.
torpe'do, V. 1 wegschietbare sigaarvormige watermijn; 2
grote open auto met vaste voor- en achterbank en
meestal s t r a p o n t i n s, voorzien van verstelbare
voorruit en opzetbare kap.
torpedofluit, V. f zaksirene waarbij de kracht v. d. wind
de toonhoogte regelt.
torpiditeit', V. gevoelloosheid, slapheid.
torpil'le, (Fr.) v. zie torpedo.
torpille'ren = torpederen.
torpor, (Lat.) m. zie torpiditeit.
torque'ren, draaien; martelen, kwellen, plagen.
tor're moz'zo, (It.) stompe toren.
torsa'de, (Fr.) v. dunne gouden of zilveren troetel aan
schouderkwasten v. luitenants en aan e p a u l e t t e n
van s u b a l t e r n e zeeofficieren.
tor's(e), v. romp inz. v. e. standbeeld of v. e. mens.
tor'sie, v., het wringen, draaien; gedraaïdheid.
tor'so, m. = torse.
torticol'lis, v. stijve nek, scheefhals.
tortueus', vol krommingen, bochtig, verwrongen.
torture'ren, folteren, pijnigen; kwellen.
tortuur', v. foltering; pijnbank.
to'rus, (Lat.) m. a, wrong.
To'ry, (Eng.) m. naam v. d. Eng. conservatieven;
behoudsman (vgl. whig).
toss, (Eng.) m. sp. opgooi, wedgooi.
tos'sen, opgooien.
toa'to, (It.) f snel, haastig.
totaal', geheel, te zamen; ten volle.
totalisa'tor, totaliseur', (Fr.) m. toestel om hoeveelheden
machinaal op te tellen; lijst v. d. gezamenlijke wedden
(bij de p a r i m u t u e 1).
-schapen
totalist', m. aanhanger v. d. totalistische schilderschool, die
zowel aan de eisen v. d. natuurnavolging als aan die

totaliteit
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d. kunstregelen wil voldoen door naar de natuur te
tekenen, maar uit het hoofd te schilderen.
totaliteit', v. gezamenlijkheid, geheel.
totalitaire staat, m. staatsvorm, waarbij de werkzaamheid en de belangen V. d. individuele burgers a. h.
nationaal belang ondergeschikt zijn gemaakt.
tot a'Iiter, (Lat.) geheel en al, ganselijk.
to'tem, o. bij de oorspronkelijke Amerikanen (Indianen)
een dier of voorwerp, welks eigenschappen een stam
of familie meent te bezitten, en waarin zij een voorvader zien en vereren.
totemisme, o. verering v. e. bijzondere beschermgod,
tot e m, voor elke stam, familie of huis.
to'tidem ver'bis, (Lat.) in of met zoveel woorden.
to'tok, (Ind.) m. volbloed Europeaan in Indië. [dachten.
to'tus in il'lis, (Lat.) geheel beziggehouden met die getouchant', (Fr.) roerend, aandoenijk, treffend.
tou'che, (Fr.) v. aanraking; penseelstreek; orgeltoets.
touché, (Fr.) toegebrachte degenstoot.
touche'ren, aanraken, ontvangen (geld); roeren, treffen;
raken, beledigen ;met een bijtend middel aanrakend
behandelen; inwendig met de vinger onderzoeken.
tough, (Am.) PS straatrover.
toujours', (Fr.) altijd; ~ perdrix'! altijd patrijs d. 1. altijd
toupe'ren, een haarkuif maken. [hetzelfde!
toupet', (Fr.) v. kuif ; brutale durf; a s t r a n t h e i d, onbeschaamdheid of driestheid van optreden.
tour, (Fr.) m. omvang; uitstapje, reisje; beurt, rondgang;
vals haarvlechtsel; ,,, à , beurtelings; de for'ce,
krachtzet, stoute, gewaagde daad.
tour d'horizon, (Fr.) m,. 5C rondmeting om de zuiverheid
v. e. é q u e r r e enz. te onderzoeken door vanuit een
punt in rondgaande richting hoeken van 45 of 90 0 uit te
zetten tot een geheel van 360 0
touring-club, (toer'ing klub) (Eng.) v. vereniging tot het
vergemakkelijken v. ontspanningsreizen, reisvereniging.
touris'me, o. het reizen voor ontspanning, ter bezichtiging
van vreemde streken of landen.
tourist', m. tot uitspanning reizende vreemdeling.
tourmalijn', V. i. d. vorm v. e. 3, 6 of 9 zijdig prisma
voorkomend mineraal.
tourmenta'tie, V. tourmenteren, zie torm...
tournedos', (Fr.) m. gesneden ossenhaas; — à la bordelai'se, S I. h. begin v. d. wereldoorlog van 1914 naar
Bordeaux gevluchte Parijzenaar.
tournée', (Fr.) v. (ambtelijke) rondreis, 1 n s p e c t i ereis, rondgang; rondje (in een café).
V.

-

.

fourneren
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tourne' ren, draaien, keren, wenden.
tournet' s'il vous plait', (Fr.) sla het blad om, zie ommezijde.

tourniquet', (Fr.) m. draaikruis aan een voetpad of ingang;

instrument om een slagader (bij bloeding) dicht te druk -

tournooi', o. steekspel, ridderspel. [ken.
tournure, (Fr.) V. wending, zinswending; voorkomen,
houding, ronding, draai, bevalligheid; q u e u e d e
P a r 1 s.
tout, (Fr.) alles; — a vous, geheel de uwe, uw toegenegen
vriend; — com'me chez nous', juist als bij ons; — court,
kort en goed, zonder titels; , eat perdu' fors l'honfl eur', alles is verloren behalve de eer; hom'me
a deux pays, le sien et puis la France, ieder mens
heeft twee vaderlanden, net zijne en dan Frankrijk;
savoir', c'est ,,. pardonner', alles weten is alles vergeven.

tower, (tau'ë) (Eng.) m. toren; de Tower, oud versterkt
kasteel in Londen, vroeger staatsgevangenis.
toxalbumi'ne, V. eiwitvergift.
toxeemie', V. bloedvergiftiging.
toxicologie', v. leer v. d. vergiften.
tox'icum, (Lat.) o. (mv. toxica), vergift.
tox'ine, v. door b a c t e ri ë n afgescheiden giftstof.
tox'isch, vergiftig.
Toynbee- vereniging, V. Toynbee -werk, o. (toin'bie) vereniging om door persoonlijk verkeer v. d. meer ontwikkelden met de lagere klasse deze laatste te verheffen.
toy-terrier, (Eng.) m. soort kleine dashond.
tracasse'ren, plagen, kwellen door kleine beslommeringen.
tracé', (Fr.) o. tekening, plan, schets; afgebakende lijn.
trace'ren, aftekenen, schetsen, ontwerpen; afbakenen.
trache'a, v. luchtpijp.
tracheotomie', v. snede 1. d. luchtpijp.
trachiet', o. vulkanisch, hoofdzakelijk uit veldspaat bestaand
porfierachtig gesteente.
trachoom', o. besmettelijke, korrelige ontsteking v. d. oog
verdrag, overeenkomst. [leden.-trac',o.
tracta'bel. liandelbaar, gedwee.

tracte'ren, (iets) behandelen; (iemand) onthalen.
trac'tie, v. het trekken (inz. door locomotieven).
trac'tor, m. trekker, straatlocomotief, trekmotor.
trac'tus, (Lat.) m. R.K. kerkgezang.
trade-mark, (treeial'maak) (Eng.) o. handelsmerk.
trade-union, (treeid' joe'niën) v. vakvereniging.
trad i'ti e, V. 1 overlevering; oude of overgeërfde gewoonte;

bij monde overgeleverd bericht; 2 n overgave, levering.

traditio
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tradi'tio bre'vi ma'nu, (Lat.) v. r& bezitsoverdracht aan
den houder.
traditioneel', door overlevering voortgeplant.
tradito're batterij, V. y groot flankementsbatterij, dienen
om het terrein tussen de forten v. e. stelling met-de
vuur te bestrijken, ligt 1. d. regel achter in een fort,
soms daarbuiten.
traaduce'ren, overzetten, vertalen.
traducianis'me, o. leer, dat de zielen ontstaan langs de
weg der voortplanting (per tradu'cem).
traduc'tie, v. overbrenging, overlevering a. h. gerecht.
tradutto're tradito're, (It.) de vertaler is een verrader d. i.
alle vertalingen zijn onjuist.
trafiek', V. handel, inz. met zelfvervaardigde fabrikaten;
koopmansbedrijf, nering.
trafikant', m. handelaar in zelfbewerkte voorwerpen.
trafike'ren, v. koopmanschap of nering drijven.
traganth, bindmiddel bij de vervaardiging v. potloden
trage'die, V. treurspel; treurig voorval. [gebruikt.
tragédien', (Fr.) m. treurspelspeler.
tragédien'ne, (Fr.) v. treurspelspeelster.
tra'gi-co'misch, treurig en tevens vrolijk.
tragicus, (Lat.) m. treurspeldichter.
tragiek', v. leer v. h. treurspel; het treurige, aangrijpend droevige bij een gebeurtenis of i. h. leven.
tra'gisch, treurspelachtig; treurig, droevig.
trailer, (treei'le) (Eng.) aanhangwagen.
trailers, (Eng.) de tijdens een filmvoorstelling vertoonde
gedeelten uit aangekondigde films.
train, (Fr.) trein, in. gevolg; gezamenlijke bagage en hulpdiensten v. e. leger, legertros; reeks v. spoorwagens;
gewone loop v. d. dingen.
train de vie', (Fr,) m. voet waarop een huishouden is ingericht. levensstandaard.
traine'ren, slepen, trekken; slepende houden, op de lange
baan schuiven, vertragen; talmen of dralen; slingeren,
slieren (van kleren op stoelen enz.).
trainen, (treei'nen) (Eng.) oefenen en harden om bij wedrennen een goed figuur te maken.
trainer, (treei'ner) (Eng.) m. sp. oefeningsleider; dril
van paarden.
-mestr;afich
training, (treei'ning) (Eng.) sp. oefening, africhting.
traita'bel, handelbaar.
trai'te, (Fr.) v. $ dispositie; wissel (ten opzichte v. d.
trekker) ; zie tratte.
Traité' muitilatéral' con'tre la Gu'erre, (Fr.) m. veelzijdig
verdrag tegen de oorlog, d.i. het K e 11 o g-p a c t.

traject
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traject', o. overvaart, overtocht; veer, afgelegde weg, afstand, gedeelte; baanvak.
traktaat'je, o. kleine verhandeling, inz. kort godsdienstig
geschrift.
traktant', m. onthaler, gastheer, feestgever.
traktan'te, V. onthaalster, gastvrouw.
trakta'tie, v. onthaal; smulpartij; versnapering.
traktement', o. bezoldiging, wedde; (ook :) = traktatie.
trakte'ren, zie tracteren.
tramontane, (Fr.) V. de noordenwind in Italië; poolster;
de ~n verliezen, de kluts kwijt raken.
tramp, (traemp) (Eng.) m. 1 vrachtzoeker, vrachtsnorder:
schip, dat verschillende havens aandoet om vrachten te
zoeken; landloper, zwerver.
tran'ce, V. slaaptoestand bij spiritistische mediums.
tranchant', (Fr.) scherp, snijdend; de knoop dódrhakkend ; bits, vinnig.
tran'che, (Fr.) v. snede, snee; deel v. e. lening aan
-gewzn
voor een bepaald land.
trancheer'mes, o. voorsnijmes.
[ontleden.
tranche'ren, snijden, aan stukken snijden; voorsnijden,
trancheur', (Fr.) m. voorsnijder.
trang, (Mal.) helder, klaar, duidelijk.
tranquillamen'te, tranquil'Io, (It.) f rustig.
tranquil'le, (Fr.) rustig, bedaard; gelaten.
tranq u i l liteit', , V. rust, bedaardheid; gelatenheid.
trans, (Lat.) aan gene zijde, over (in samenst. met namen
van wateren, bergen).
trap sac'ti e, V. vereffening, minnelijke schikking, vergelijk:
handelsovereenkomst, dading, koop.
transalpijns', aan gene zijde v. d. Alpen.
transarc'tisch, over de Pool.
transatian'tisch, aan gene zijde v. d. Atlant. Oceaan.
transbordeur', (Fr.) m. brug, ongeveer 25 m boven het
water, die op a. d. oevers geplaatste torens rust en
voorzien is van rails waarlangs een pont heen en weer
wordt bewogen; hangende pont.
transcendant', zeer uitmuntend in zijn soort.
transcendent', transcendentaal', bovenzinnelijk.
transcript', o. overgeschreven stuk.
transcrip'tie, v. overschrijving; f het arrangeren v. e.
muziekstuk voor andere instrumenten, overzetting.
trans'eat, (Lat.) dat ga voorbij, zij vergeten.
transept', o. dwarsvleugel v. e. gebouw, dwarsschip v.
e. kerk.
transfere'ren, overdragen, overbrengen, verplaatsen; op
een ander overdragen (bv. van eigendom, bezitting).

transfiguratie
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transfigura'tie, v. gedaanteverandering; verheerlijking
van Christus op den berg Tabor.
transfigure'ren, van gedaante veranderen, vervormen.
transformatie, V. om -, vervorming, herschepping.
transforma'tor, m. g werktuig om de spanning en sterkte
van electr. stromen te veranderen of gelijkstroom In
wisselstroom om te zetten en omgekeerd.
transforme'ren, vervormen, een andere vorm geven.
transfu'sie, V. overgieting, overtapping, het brengen van
bloed uit het ene levende lichaam in het andere.
transgres'sie, V. overstapping; wetsovertreding.
transiet', pie transito.
transige'ren, tot stand brengen; een vergelijk treffen, tot
Fen minnelijke schikking komen; schipperen.
transite'ren, $ doorgaan, doorgevoerd worden (waren).
transi'tie, v. overgang van het ene onderwerp op 't andere
of V. d. ene toon in de andere.
transitief', overgankelijk.
transito, (lt.) n. $ doorvoer van goederen.
[gangs-.
transito-handel, m. $ doorvoerhandel.
transitoir', voorbijgaand, v. voorbijgaande aard, overtranslaat', o. transla'tie, v. vertaling, overdracht (v. e.
[recht).
translateur', (Fr.) m. vertaler.
transleithaans', aan gene zijde v. d. Leitha d. I. tot de
niet - Duitse kroonlanden v. h. vroegere Oostenrijk behorende.
transloca'tie, v. plaatsverandering, overbrenging.
transluciditeit', v. doorschijnendheid.
transluna'risch, bovenmaans.
transmigra'tie, V. verhuizing, landverhuizing; zielsverhuitransmissi'bel, overzendbaar, over te brengen. [zing.
tcansmissibiliteit', V. overdraagbaarheid.
transmissie,

V.

overzending, overdracht.

trensmuta'bel, veranderbaar, veranderlijk.
transmutabiliteit', v. veranderlijkheid.
transmuta'tie, V. verandering; overgang v. h. ene element
I. h. andere, b.v. radium eerst in helium en daarna in
lood; ,-...- theorie', v. de mening dat alle o r g a n 1 s m e n
v. d. aarde uit één of enige weinige hoogst eenvoudige
stamvormen zich ontwikkeld hebben.

transmute'ren, veranderen.
transocea'nisch, aan gene zijde v. d. o c e a a n.
transorma, v. machine voor het sorteren en transporteren,
c.q. ook stempelen en tellen v. poststukken.
transpadaans', aan gene zijde v. d. Po.
transparant', 1 aj. doorschijnend; 2 o. doorschijnbeeld;
lijnenblad (dienende om recht te schrijven).

transparentie
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transparen'tie, v. doorschijnendheid; klaarheid.
transpira'tie, V. uitwaseming, het zweten.
transpire'ren, uitwasemen (door de huid), zweten; fig.
uitlekken (v. e. geheim enz.).
transplanta'tie, V. overplanting; verplaatsing; het overplanten van huidlapjes op open plaatsen.
transplante'ren, overplanten; verplaatsen.
transpone'ren,
overzetten, een muziekstuk in een andere toonsoort omzetten.
transport', o. vervoer; vervoerloon, vrachtgeld; overdracht
(van eigendom) ; overdraging V. e. post op een andere
rekening, v. d. slotsom v. e. bladzijde op een andere;
(ook:) driftvervoering.
transporta'bel, vervoerbaar; overdraagbaar (van schulden
en verbintenissen).
transportatie, v. zie deportatie.
transporteren, vervoeren; overvoeren; overdragen bv. de
slotsom v. e. bladzijde op de volgende.
transporteur', m. hoek- of graadmeter.
transposi'tie, V. overzetting, verplaatsing; f om- of overzetting (in een andere toon).
transrhenaans', aan gene zijde v. d. Rijn.
transscrip'tie, v. overschrijving; overbrenging (bv. v. e.
zangstuk voor piano).
transsept', o. zie transept.
transsubstantia'tie, v. overgang v. d. ene zelfstandigheid
in de andere; R.K. inz. verandering v. brood en wijn
I h lichaam en bloed v. Christus I. h. Sacrament des
Altaars.
transsudaat', o. uitgetreden waterige bloedvloeistof.
transsuda'tie, v. doorzweting.
transsude'ren, doorzweten, doorsijpelen.
Transte'vere, o. zie Trastevere.
transversaal', dwars, overdwars; snijlijn of snijvlak V. e
stelsel lijnen of vlakken.
transversa'len, m. mv. zijverwanten.
trapezium, o. vierhoek, met twee evenwijdige en twee
niet evenwijdige zijden; (ook:) zweefrek = trapè'ze, m.
trapper, (traep'pe) (Eng.) m. vallenzetter, Noordamerik.
wild- en pelsjager.
Trappist', m. lid v. d. In Zuid - Frankrijk gevestigde bijzonder strenge geestelijke orde, genoemd naar het
klooster Ia Trappe in Normandië.
traque'ren, een drijf- of klopjacht houden, drijven.
tras, o. & v. (rots van) puimsteenaarde.
trascinan'do, (Lat.) J' slepend.
trascrizio'ne, (It.) v. zie transscriptie.

r
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trassaat', m. $ betrokkene (v. e. wissel).
trassant', m. $ trekker (v. e. wissel).
trasse'ren, $ trekken, een wissel afgeven.
tras(s)i, (Mal.) v. kwalijk riekende toespijs voor de rijsttafel, bereid uit visjes en garnalen, die in zout water in
een aarden pot tot gisting zijn gebracht. [oever.
Traste'vere, o. gedeelte v. Rome op de rechter- Tibertrat'te, (It.) V. $ getrokken wissel.
trat'to, (It.) j gerekt.
trattori'a, (It.) V. r e s t a u r a n t, herberg.
trau'ma, (Gr.) V.

]r wond, verwonding.

trauma'tica, o. mv. wondmiddelen.
trauma'tisch, door verwonding ontstaan.
tra vaat', m. kb korte windvlaag met stortregen.
travai I leren, arbeiden; kwellen, afmatten.
travailler' pour Ie rol de Prus'se, (Fr.) werken zonder
beloning te ontvangen.
travaillist', m. lid v. d. arbeiderspartij.
travee, ruimte tussen twee balken (bouwk.).
traver'se, (Fr.) travers', V. dwarslijn, dwarsgang; dwarse
richting; dwars ingelegde borstwering, zijweer; verhindering, wederwaardigheid.
traverse're n, dwars doorgaan, kruisen; dwarsgangen maken (v. e. paard) ; het zich, meestal door zijwind, voortbewegen V. e. vliegtuig in een andere dan de richting
van zijn lengteas.
traveste'ren, verkleden; belachelijk inkleden; ernstige
zaken belachelijk voorstellen.
travesti(e), 1 aj. verkleed, vermomd als iemand v. d. andere
sekse (b.v. een ,....ral); 2 o. verklede rol of kostuum
travia'ta, (It.) V. verleide, gevallen vrouw. [daarvoor.
travi'se, V. soort van kunstzijde.
trawant', m. begeleider, lijfwacht; bijplaneet, maan.
trawl, (trotyl) (Eng.) v. en o. grondnet, sleepnet, kor.
trawler, (trow'te) (Eng.) m. vaartuig, waarmede men met
een t r a w l vist, viskotter, treiler. [middelen.
treasury, (trez'zjeri) (Eng.) v. schatkist, 's lands geldtreef, volgens volksgeloof in Suriname elk voedingsmïddel, waarvan het voortgezet gebruik aanleiding zou
geven tot het ontstaan van lepreuze huidveranderingen.
tréfilerie', (Fr.) draadtrekkerij.
treife, (Hebr.) onrein.
trema, o. deelteken (twee punten op een klinkletter).
treman'do, (It.) f bevend, sidderend.
trembiant', (Fr.) m. triltoon, triller.
trembié'-lijn, v. golvende lijn.
tremble'ren, beven, sidderen, trillen.
22e dr.53
,
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834

Trianon

trembleur', (Fr.) m. 1 triller, verklikker; 2 plaatje, dat
door een electrische stroom in trilling wordt gebracht,
met het doel een sein over te brengen, zoemer.

tremolan'do, (It.) f beverig, met beverige golvingen.
tre'molo, (It.) J' 1 bevend; 2 o. triller op éne noot (bij
tre'mor, (Lat.) m. beving (van angst).
[het zingen).

trempé', (Fr.) doornat, doorweekt (van t r a n s p 1 r a t 1 e).
tremulant', m. J triltoot,.
trem^ule'ren, f beverig zingen.
tren'te et quaran'te, (Fr.) o. zeker kansspel met kaarten.
trente-un', trente-et-un', (Fr.) o. een -en- dertig (zeker
trepaan', m. schedelboor. [kaartspel).
trepane'ren, de hersenpan doorboren.
tre'pang, v. zie tripang.
trepida'tie, V. sidderen, onrust; versaagdheid.
trépied', (Fr.) m. drievoet, treeft.
tres al'v e n, m. en v. mv. kinderen uit het huwelijk van
Mestiezen en Indianen geboren.
tres fa'ciunt colle'gium, (Lat.) drie vormen een c o 11 e g e, drie kunnen uitspraak doen, de derde man
brengt de spraak an; naam v. e. Utrechts studentengezelschap.
tres'se, v. goud- of zilverboordsel; haarvlecht.
[dans.
Tres'terer, carnavalsfiguur uit Oostenrijk, zie: morristreu'ga De'i, v. Godsvrede, volgens welke er van Woensdag tot Maandag vrede onder de Christenen moest
heersen.
trê've, (Fr.) V. wapenstilstand; — de compliments', maak
geen complimenten; — Dieu', zie treu'ga De'i.
trezoor', im . schat.
trezorie', trezo re ri e', v. schatkamer.
trezorier', m. schatmeester, rentmeester; penningmeester.
tri'a junc'ta in u'no, (Lat.) drie in een verenigd, devies
V. d. Orde v. h. Bad (Engeland).
tria'de, v. drietal, drieheid.
tria'ge, (Fr.) V. uitlezing, het schiften.
tria'kel, v. zie theriakel.
trial, (tral'el) (Eng.) poging, onderzoek, gerechtelijk verhoor; proef, beproeving; proefrit van renpaarden; proef,

stomen.

[ment.

trian'gel, m. 1 driehoek; 2 f driehoekig stalen slaginstrutriangulair', driehoekig; ~e getallen, o. mv. zie trigonaalgetallen.
tri angula'tie, triangule'ring, V. driehoeksmeting op het
terrein ten bate van kaarttekening.
Trianon', (Fr.) o. p a v ii j o e n, alleenstaand gebouw ID
een park (naar het slot bij Versailles).
,
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triarchie', V. drieheerschappij, driemanschap.
trias, n. zie triade; (ook :) een onder de jura gelepren aard
bestaande uit bonte zandsteen, schelpkalk en-formatie
keuper (zandsteen met leem vermengd).
tri'as poli'tica, (Lat.) de drie staatsmachten: wetgevende,
uitvoerende en rechterlijke macht.
triba'de, (Fr.) v. vrouw, die met anderen van haar geslacht
tegennatuurlijke ontucht bedrijft.
tribulatie, v. angst; tegenspoed, wederwaardigheid.
tribunaal', o. rechterstoel: gerechtshof, rechtbank.
tribunaat', o. ambt van tribuun.
tribune, V. spreekgestoelte: verheven plaats voor het
volk in vergaderzalen; galerij in de kerken; verhevenheid V. bout met zit- of (en) staanplaatsen.
tributair', schatplichtig.
tribuun', tn. M gemeensman bij de oude Romeinen, hoofd
van een tribus of volksafdeling; later titel voor verschillende ambtenaren.
tribuut', o. opbrengst, belasting, c 11 n s.
trlcera'tops, v. voorwereldlijke neushoornhagedis.
trichi'asis, V. het naar binnen gekeerd groeien v. d. oogharen.
trichine, v. haarworm, wormpje of kleine made, die
1. h. vlees v. sommige zoogdieren, inz. v. varkens leeft.
trichineus', t r i c h i n e n bevattend.
trichinose, v. t r i c h i n e nziekte.
trichophytie', V. haarziekte, veroorzaakt door een microscopisch klein schimmelplantje, baardworm, ringvuur.
trichotomie', v. haarkloverij.
tri -chromotypie', v. driekleurendruk.
trici'nl um, o. muziekstuk voor drie stemmen.
trick, (Eng.) m. t slag of trek (in 't kaartspel) ; 2 poets,
kunstgreep; zie ook: truc.
tricolor', t af. driekleurig; 2 m. driekleurige a m a r a n t.
tricolo're, (Fr.) V. de Fr. kokarde of vlag.
tricot', (Fr.) o. gebreid goed of nauw aan 't lichaam sluitend kostuum daarvan.
trioota'ge, v. machinaal gebreid goed.
trie'trac, o. bakspel.
tri'cycie, m. driewieler, driewielige fiets.
tridens', (Lat.) trident', m. drietand.
trl'duum, (Lat.) tri'dium, o. tijd van drie dagen; inz. drie
boetetijd bij de Katholieken, geleid door paters-dagse
R e d e m p t o r 1 s t e n en bestaande In biechten enz.,
aalmoezen geven, aanhoudend kerkgaan.
trie, v. & kast voor het triëren.
triëren, uitzoeken, uitlezen, sorteren.

triënnaal
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triénnaal', driejarig.
trién'nium, (Lat.) o. tijdvak van 3 jaar.
tri-ergon, (Gr. = arbeid van drie) v. klankfotografie (de
sprekende film).
[uitzoeken v. aardappelen enz.
trieur', (Fr.) m. machine tot het reinigen van graan, het
trifolium, (Lat.) o. drieblad: klaver.
trifo'rium, (Lat.) o. galerij (met drie poorten) 1. e. hoek
drievoudig huwelijk. [wand.-trigame',o.
trige'minus- neuralgie', v. aangezichtspijn.
trigonaal', trigo'nisch, driehoekig; trigonaal' getallen,
o. mv. driehoekige getallen: als 3 (1-}- 2), 6 (1 +2+ 3),
10 (1+2+3+4), 15 (1+2+3+4+5) enz.
trigonometrie', v. driehoeksmeting.
trigo'num, o. trigoon', m. driehoek.
trik'trak, o. zie trictrac.
trilateraal', driezijdig.
[rang.
trillioen, o. millioenmaal billioen, millioen v. d. derde
trilogie', V. driezang, drie toneelstukken, of trits van
drie gedichten of boeken, die een groter geheel vormen.
trimes'ter, o. drie maanden, vierendeel Jaars, kwartaal.
trimmen, 1 verdelen, stuwen v. d. lading; 2 stellen,
afstellen v. e. hulpvlak ter vermindering v. d. stuurkrachten; 2 een hond knippen en mooi maken.
Trimoer'ti, v. drieëenheid v. d. Indiërs (Vishnoe, Brahma
Trinacria, het driepunteneiland, d. I. Sicilië. [en Schiva).
trinita'riëre, trinitarissen, m. mv. drieëenheidsbelijders.
triniteit', v. Drieëenheid, H. Drievuldigheid.
tri'nitro-toluol', o. sterk ontploffingsmiddel.
trino'misch, drieledig, drievoudig.
tri'o, (It.) o. f driespel, driestemmig muziekstuk; klaver
-blad,
drietal, t r i t s van vrienden.
triode, V. radiolamp met 3 e 1 e c t r o d e n.
tnio'le, V. r drie verbonden noten, die de waarde v. twee
v. h. gelijke teken hebben.
triolet', o. 1 achtregelig couplet, waarbij het Iste vers na
het 3de en het 3de en 2de na het Ode herhaald worden:
triomf', m. enz., zie triumf enz. [2 f zie triole.
trionfan'te, (It.) jubelend.
trip, (Eng.) V. reisje, uitstapje.
tri'pang, (Ind.) v. zeekomkommer, bêche-de-mer.
trl'pel, o. grauwgele, magere en droge steensoort, tot potri'pel, triple, drievoudig, drieledig.
[lijsten gebruikt.
tri'ple-ailian'tie, V. drievoudig verbond (Duitsland, Oostenrijk en Italië vóór de wereldoorlog van 1914).
triple entente. (Fr.) v. drievoudige overeenstemming om
gezamenlijk op te treden (Frankrijk, Engeland en Rus
verdrievoudigen.
[land).-triple'n,
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837

trivium

tri'ple sec, (Fr.) v. soort Franse likeur uit oranjeschillen
tripiet'te, (Fr.) v. rijwiel voor drie personen. [bereid.
tri'plexhout, o. drie dunne op elkaar geplakte laagjes
hout, waarin de draad in onderling verschillende richting loopt, zodat het niet kan kromtrekken.
tri'plexglas, o. zeer sterk glas, bestaande uit drie op elkaar
gelegde laagjes met celluloid ertussen, waardoor het
nipt door en door barsten kan.
triplice'ren, 1 verdrievoudigen, driemaal nemen; 2 anttripliciteit', v. drievoudigheid. [woorden op de dupliek.
tripliek', v. beantwoording v. h. tweede verweerschrift
tri'plum, (Lat.) o. het drievoudige.
[of dupliek.
tripot', (Fr.) n. speelhuls. speelhol.
tripote'ren, knoeien, konkelen.
trip'ticon, triptiek', o. drieluik, geschilderd of gebeeldhouwd altaarstuk uit een middenstuk en twee zijpanelen

bestaande, dat dichtgeslagen kan worden; internationaal paspoort v. automobilisten en wielrijders, een
meestal in drieën gevouwen d o e u m e n t.
trireem', V. nl schip uit de oudheid, geroeid door een groot
aantal roeiers, die op drie boven elkaar geplaatste dekken zaten.
tris'mus, (Lat.) m. kaakkiem; bet tandenknarsen.
tris'te, (Fr.) treurig, droefgeestig, bedroefd.
tristez'za, (It.) v. droefheid, treurigheid.
trithels'me, o. driegoderij, geloof a. drie goden, geloof
a. drie afzonderlijke persoonlijkheden 1. d. drieéenheic1.
Trl'ton, (Cr.) m. zoon en begeleider van Neptunus.
tri'ton, m. lagere zeegod.
trits, v. drietal (t r i o).
tritura'tie, V. fijnmaking, fijnwrijving enz.; het vermalen
van spijzen tussen de tanden.
tri umf', m. overwinning; zegefeest.
tri umfant'(elijk), triumfe'rend, zegevierend, zegepralend;
Juichend.
tri u mfe'ren, zegepralen, zegevieren; juichen; W (bij de
oude Rom.:) een t r i u m f of zegepralende intocht
houden. [tocht hield in Rome.
tri umpha'tor, (Lat.) m. zegevierend veldheer, die zijn in
trium'vir, (Lat.) m. M drieman.
triumviraat', o. m driemanschap.
tri'valent, driewaardig.
triviaal', alledaags, plat, gemeen.
trivialiteit', v. alledaagsheid, platheid, gemeenheid.
trivia'liter, (Lat.) platweg gezegd.
trivium, (Lat.) o. de eerste 3 der z.g. 7 vrije kunsten, n.l.
grammatica, rhetorica en dialectica; zie artes liberales.

triwangsa
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triwang'sa, m. lid V. e. der drie hogere kasten op Bali.
troc, (Fr.) m. ruiling. [bij Parijs.
Trocadé'ro, o. voormalig tentoonstellingspaleis te Passy

trocart', trolequart', troquart', m. driesnijdende holle wond helersnaald tot aftapping van water enz.
trochae'us, (Lat.) m. versvoet met een lange en een korte

s y 11 a b e, langkortmaat.
troe'boek, (Mal.) o. soort Ind. zeevis of kuit daarvan bij de
rijsttafel gegeten).
troeplaal', m. t,, hangnestvogel.
trofee, zie (het juiste) tropee.
trocglodiet', m. hol- of spelonkbowoner; (ook:) mijnwerker.
tro'Tka, (Russ.) v. driespan, wagen of slede met 3 paarden
(naast elkaar). [met rok en kazak
trois-piè'ces, (Fr.) o. 3-delig dameskledingstuk, mantel
Trojaanse, het paard inhalen, zelf zijn vijand of zijn
verderf binnenvoeren.
trol'ley-systeem', o. stelsel tot geleiding van electrische
trams langs de bovengrondse stroomkabel, terwijl
c o n t a c t wordt verkregen door een draaiend wieltje
(trolley).
trom'ba, trom'be, v. trompet; (ook:) typhon (z. ald.).
trombo'ne, v. p schuiftrompet.
trombose, v. zie thrombose.
tro'nie, V. (aan)gezicht; bakkes.
tronk, (Z.A.) m., gevangenis.
tronque'ren, afstompen, verminken, (af)knotten, besnoeien.
trope, (Gr.) tro'pus, m. oneigenlijke, figuurlijke uitdruk
redefiguur.
-king:
tropee', v. (niet trophee of trofee), zegeteken.
tro'pen, m. mv. zonnekeerpunten. keerkringen; (ook:) de
hete luchtstreek.
Tro'pen kol Ier, (D.) m. tropenkolder, heerserswaanzin met
uitingen V. onmenselijke wreedheid, die Europeanen
aangrijpt na langdurig verblijf i. d. eenzaamheid v. U.
t r o p e n.

trophee, zie (het juiste) tropee.
tro'pisch, tot de voeding behorende; bv. ,,,e stoornissen,
v. mv. voedingsstoornissen.
tro'picus, m. (mv. tro'pici), keerkring; ,,. can'cri, kreeftsof noorderkeerkring; — capricor'n us, steenboks- of zul derkeerkring.
tro'pisch, oneigenlijk, beeldsprakig: (ook:) tot de keerkringslanden behorend, daar te vinden. [middel.
tro'pon, (Gr.) o. soort verduurzaamd eiwit, versterkend
troposfeer', v. deel v. d. dampkring tot 10 km hoogte =
trop'po, (It.) - f te veel. [substratosfeer'.
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troquart', m. zie trocart.
troque'ren, ruilen, ruilhandel drijven.
tros, m. hoop, menigte; zware bagage v. e. leger.
trotte'ren, draven.
trotteur', (Fr.) m. dameswandelpak met voetvrije rok.
trottoir', (Fr.) o. verhoogd voetpad langs huizen, bruggen
en kaden, stoepstraat; r- -roulant', hellende rolbrug,
waarop men stilstaande omhoog kan stijgen.
trotyl', ontplofbare stof (v. militaire doeleinden gebruikt).
troubadour', (Fr.) m. Zuidfr. middeleeuwse minnezanger.
trouble'ren, troebel maken; verontrusten, storen.
tro u'pe, (Fr.) v. hoop, menigte; (ook:) toneelgezelschap.
troupier', (Fr.) m. ruw soldaat, officier met ruwe soldatenmanieren en weinig algemene ontwikkeling.
trous'se, (Fr.) V. T etui met chirurgische instrumenten.
trousseau', (Fr.) in. uitzet v. e. bruid.
trouvaille, (Fr.) v. vond, vondst.
[in de middeleeuwen.
trouvè're, (Fr.) trovato're, (It.) m. Noordfr. minnedichter
truc, (Fr.) m. kunstgreep, handigheidje; list; ,-' film,
~ foto(grafie), filmopname of fotografie, waarbij men
door het toepassen van zekere kunstgrepen een gewenst effect weet te bereiken.
truck, (Eng.) m. vier- (of zeswielig draaibaar onderstel
onder een spoorwagen of vrachtauto (trucKwagen), die
dan 2 of 3 van die onderstellen heeft, draaistel, scha
[niet in geld, maar in waren ontvangen.-melst.
truck'stelsel, o. ruilstelsel, waardoor arbeiders het loon
truïs'me, o. algemeen erkende waarheid, gemeenplaats.
trumeau', (Fr.) m. wandruimte tussen 2 vensters; p en a n t spiegel, p e n a n t tafeltje.
truqua'ge, (Fr.) v. de practijken en foefjes, door middel
waarvan men aan nieuwe voorwerpen zoals meubelen,
schilderijen, tekeningen enz. een voorkomen van oudheid geeft, dat er de prijs van verhogen moet.
trust, (Eng.) v. c o m b 1 n a t 1 e van kooplieden of fabrikanten, die onder elkaar een m o n o p o 11 e maken om
de prijzen op te drijven. [man, lasthebber.
trustee, (trustie') (Eng.) m. gevolmachtigde, vertrouwens
(Eng.) gevangene I. d. Ver. St., die enige voor--trus'y,
rechten geniet wegens goed gedrag.
try, (trai) (Eng.) v. sp. winst van drie punten bij het
Rugby-voetballen, als een speler over de doellijn v. d.
tegenpartij komt.
trypanoso'men, v. mv. zeer kleine eencellige diertjes, die
als p a r a s 1 e t e n I. h. bloedvocht v. grote dieren
leven en die een bloedzuigend insect als tussenwaard
hebben.
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trypei'ne, v. in het pancreasvocht aanwezige giststof.
tsaar, (Russ.) m. keizer, titel der voormalige alleenheersers van Rusland.
tsantsa, (Indiaans) zie shrunken head.
trappel, zie sappel.
[keizerszoon.
tsare'witsj, (Russ.) m. voormalig grcttvorst-troonopvolger,
Tsargrad, (Russ.) Konstantinopel.
tsarisme, o. regeringsstelsel volgens de beginselen v. h.
oppermachtig heersen als door de 'vroegere tsaren v.
tsarit'sa, (Russ.) v. voormalige keizerin. [Rusland.
Tsarsko'je Selo, (Rus.) landhuis v. d. Russischen Czaar,
paleis bij Leningrad, zie ook Djetskoje Selo.
Tse-Ka-Ka, (Russ.) centrale controlecommissie V. d.
Commun. partij.
tsé-tsé, v. Afrik. vlieg, die door haar steek bij het vee de
dodelijke ,...ziekte veroorzaakt en bij den mens de getsjadra, (Turks) sluier. [[vaaglijke slaapziekte.
tsjai, (Turks) thee.
tsjar'da, v. alleenstaande herberg in de vlakten van Hongarije.
tsjar'dak, m. open en op 4 pilaren rustende kamer op een
tsjar'das, m. Hongaarse dans. [Oosters (Turks) dak.
tsjartsaf, (Turks) mantel.
tsjerwonets, (Russ.) v. munteenheid = 10 roebel.
Tsjeka, zie Tche-Ka.
tsjinov'nik, naar Engelse spelling, tchinov'nik, (Russ.)
ambtenaar.
Tsung-li -Ya'men, o. Chin. raadslichaam, dat de leiding
heeft v. h. Departement van Buitenlandse Zaken.
tu'a res a'gitur (Lat.) het geldt (ook) uwe zaak.
tuatara, V. een soort hagedis, vrijwel uitgestorven, komt
nog voor op enkele rotseilandjes 1. d. Tasmanzee en
Straat Cook.
tu'ba, (Lat.) V. buis; j trompet; r Eusta'chit, buis v.
Eustachius of oortrompet (middenoor).
Tuban'tia, o. Twente.
tube, v. buis; verfbuisje of kokertje van gemakkelijk opvouwbaar metaal voor tandcrème enz.
tube, (tjoeb) (Eng.) ondergrondse spoorweg.
tuberculeus', knobbelig; aan t u b e r c u l o s e lijdende.
tuberculine, v. middel uit een extract van tuberkel-bacillen
bereid, dienende om te onderscheiden of iemand al dan
niet lijdende is aan tuberculose.
tubercuto'se, V. knobbelziekte, besmettelijke ziekte, die alle
organen doch inz. de longen kan aantasten, longtering.
tuberous', knobbelig, bultig.
tuber'kel, an.. knobbel; ook: afkorting voor tuberkelbacil.
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tuberoos', V. & Oostind. herfsthyacint, met sterk riekende
witte bloemen.
tuberositeit', v. knobbeligheid; bultigheid; buil; gezwel.
tubulair', buisvormig.
tu'bulus, (Lat.) m. buisje.
tu'bus, v. buis; kijker, verrekijker; ~ campanopho'nium,
f met halve tonen opklimmend slaginstrument van metalen buisjes.
Tu'dorstijl, m. laat-Gotische stijl in Engeland.
Tuilerie'ën, v. mv. beroemd (koninklijk) paleis en openbare
tuinen te Parijs.
TuTs'co, (Lat.) m. volgens Tacitus de uit de aarde geboren
goddelijke stamvader der Germanen.
tularaemie', V. konijnenziekte, een bij den mens voorkomende infectieziekte, gepaard gaande met klierzwellingen, afwijking met betrekking tot d. ogen, d. huid
en d. ingewanden.
to I'as voulu', George Dandin'! (Fr.) gij hebt het zelf gewild! het is uw eigen schuld!
tulband, m. 1 Turks hoofddeksel; 2 (ook:) tulbandvortul'le, tule, V. netvormig gazen weefsel. [mig gebak.
tulpomanie', v. ziekelijke zucht v. d. oud - Hollandse bloemenliefhebbers om tegen -elke prijs zeldzame tulpen in
bezit te krijgen (omstreeks 1634), die leidde tot de
tulpenhandel.
tum'bler, (Eng.) m. bekerglas, glas zonder voet.
tumescentie, v. zwelling.
tu'mor, (Lat.) m. T gezwel.
tumult', n. opschudding, oploop, oproer, a 1 a r m.
tumultuant', m. onrustmaker, rustverstoorder.
tumultueus', rumoerig, lawaaiig.
tumulus, (Lat.) m. (mv. tu'muîi), grafheuvel.
tun, (Eng.) ton, vat; maat voor vloeistoffen = 11,45 hl.
tu'nen, „opfokken" van verbrandingsmotoren, het verbeteren v. onderdelen om e. hoger rendement te krijgen.
tunica, (Lat.) v. Oud -Rom. onderkleed; opperkleed v. d.
bisschoppen; overkleed V. d. R.K. subdiakens (zie dalmatica); kort vrouwenkleed; omhulsel.
tunicel'la, V. R.K. het door den subdiaken over de witte
a l b e gedragen kleed, in vorm gelijk a. d. d a 1 m a t i e a.
tuniek', V. x korte uniformjas met buitenzakken; R.K. aan
de zijden opengesneden en van lappen of korte armen
voorzien erekleed v. d. s u b d i a k e n.
Tup'fer, (D.) m. garen sponsje om aan te stippen.
to quo'que! (Lat.) ook gij !
tur'ba, (Lat.) v. reeks, groep.
turba'tte, v. verwarring, stoornis.
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turbe'ren, verontrusten; beroeren, verwarren, storen.
turbi'ne, v. krachtwerktuig waarin arbeidsvermogen van
beweging v. e. werkende stof (water, stoom, gas) door
schoepen wordt overgebracht op een draaiende as.
turbo-dynamo, m. als vorige, maar de beweging wordt in
de d y n a m o tot electriciteit omgezet.
turbulent', woelig, onrustig, onstuimig.
turbulentie, v. onrustigheid, onstuimigheid.
Tur'co's, m. mv. uit Moren bestaande Algerijns-Franse
infanterie in Turkse dracht.
turf, (Eng.) o. renbaan; rensport, wedrenwezen.
turgescen'tie, v. opzwelling; bloedrijkdom.
Turkme'nen, Tur'komannen, m. mv. langs de Kaspische
Zee en het Oeralmeer wonende Mohamedaanse volks
-stamv.
Tartaarse oorsprong.
turkoois', m. en o. ondoorzichtige blauwgroene edelsteen;
tandsteen.
turlupina'de, (Fr.) v. laffe grap of woordspeling.
tur'ma, (Lat.) v. rj afdeling van 100 ruiters bij de Romeitur'nen, lichaamsoefeningen verrichten.
[nen.
turner, m. gymnast.
turn-out, (Eng.) m. werkstaking, s t r i k e.
tur'pe dic'tu, (Lat.) het is schande om te zeggen.
tur'tle-soup, (Eng.) v. schildpadsoep.
Tu'sche, (D.) V. Oostindisebe inkt.
tuschinskito'ne, V. verbeterd toestel om sprekende films te
vertonen, ontstaan door samenwerking v. d. bioscoopexploitant Tuschinski (Amsterdam) en Philips (Eind
rustig buitenverblijf. [hoven).-Tuscia'nm,o.
tus'sis, (Lat.) v. hoest; — convulsi'va, kinkhoest.
tus'sor, o. een soort zijdeachtig weefsel.
Tut-Anch-Amen, m. Egyptische koning uit de 14e eeuw
V. Chr., wiens zo goed als ongeschonden graf bij Luksor
In 1922 werd ontdekt; ook: mode of stijl, berustende
op 1. h. graf gevonden versieringen en voorwerpen.
tute'la dati'va, (Lat.) v. rg door den rechter ingestelde
voogdij.
tute'la legi'tima, (Lat.) v. voogdij van rechtswege.
tutelair', als voogd handelend; tot de voogdij behorend;
beschermend.
tuteur', (Fr.) tu'tor, (Lat.) m. voogd, beschermer.
tutoye'ren, met jij en jou aanspreken.
tut'ti, (It.) o. spel of zang van allen te gelijk; ~fratel'li,
allen broeders; — frut'ti, allerlei fruit; , quan't1,
enz., en alle anderen, de gehele bent.
tut'to, tut'ta, (It.) geheel.
tu'um est, (Lat.) het is van U.
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tweed, (twied) (Eng.) o. een soort diagonaal-geribd laken,
geweven uit wol van 2 or meer kleuren, oorspronkelijK
in de vallei van de Tweed vervaardigd.
twist, (Eng.) o. 1 machinaal katoengaren; 2 drank uit
brandewijn, bier en eieren.
two-pieces (toe- pies'sis), (Eng.) uit 2 stukken (pull-over
of jumper en rok) bestaand dames- kledingstuk.
two-step, (toe'step) (Eng.) v. een Amerikaanse stapdans.
tympaan', o. ouderwetse handtrommel, hakkebord; trom melvlies in 't oor; geveldriehoek; vierkant raam V. e.
gewone drukpers, waartegen het te bedrukken vel
wordt gelegd.
[in maag en darmkanaal.
ty mpan i e', ty m pan i'ti s, V. T trommelzucht, gasophoping
tympani'tisch, trommelzuchtig, met trornmelachtige klank
bij beklopping.
typ. deplacement, (D.) zie standaard deplacement.
type, 1 o. zie typus, 2 v. gegoten druk etter.
typen, (tei'pen) tikken, met de schrijfmachine schrijven.
type-writer, (taip'raite) (Eng.) m. schrijfmachine, tikker;
p machinegeweer.
typheus', op t y p h u s gelijkende, t y p h u sachtig.
ty p h i i'ti s, v. ontsteking v. d. blinde darm.
typhoi'de, v. lichte t y p h u s; t y p h u sachtige hersentyphomaniie', V. ijlhoofdigheid met verdoving. [ziekte.
typhoon', rn. kringstorm, orkaanachtige wervelwind i. d.
Zuidchinese zee.
ty'phus, in. besmettelijke buikziekte gepaard met hevige
zenuwzinkingskoorts en verdoving; ,,, exanthema'ticus,
vlekt y p h u s.
ty'pisch, Kenmerkend, eigenaardig.
typist', m. typis'te, V. hij or zij, die met de schrijfmachine
typograaf', in. boekdrukker. [(type-writer) werkt.
typographie', v. boekdrukkunst.
typographisch', van de typograph1e.
typometrie', v. landkaartendruk, kunst om landkaarten
als boeken te zetten en te drukken,
typotelegraaf', V. t e 1 e g r a a f, die de woorden van het
bericht dadelijk opschrijft.

typotheet', m. letterzetter, zetter.
typtologie', v. aanduiding van letters op spiritistische séances door middel van kloppingen.
ty'pus, (Lat.) in. afdruk; voorbeeld; beeld, grondvorm;
gietvorm; regelmatig verloop v. e. ziekte.
tyran', m. enz. zie tiran enz.
tyre, (tai'e) (Eng.) v. c a o u t c h o u c wielband.
Tyrolien'ne, (Fr.) v. Tiroolse zang of dans.
Tziga'ne, m. zigeuner; als zigeuner gekleed muzikant.
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[S]
U = Untergrundbahn (z. a.).

U. A. = Uitgesloten Aansprakelijkheid.
U. A. W. = United Automobile Workers (of America),
Verenigde Arbeiders in het Automobielbedrijf.
U. C. 1. = Union Cycliste Internationale, Wereldbond v,
Wielrenners.
U. F. A. C. = Union des Fraternelies de I'Armée de Campagne, 1914-1918, Ver. v. oorlogsveteranen in België.
U. G. T. = Union General de Trabajadores, (Sp.) (socialistisch) Vakverbond in Spanje.
U. H. P. = Union de los Hermanos Proletarios, (Sp.) Unie
V. d. Proletarische Broeders.
U. 1. F. A. B. = Union Internat. Federation Amateurs Bil
Ver. v. Amateurs Biljarters.
-liards,Inte.Vbv
U. 1. R. = Union Internationale de Radio diffusion, Internat- Verbond v. Radioverenigingen (zetelt te Genève).
U. J. D. = utri us'que j u'ris doctor, doctor der beide rech[ten.
U. K. G. = Ultra Korte Golf.
U. L. O. = Uitgebreid Lager Onderwijs.
uit. = ul'timo, op de laatste dag (v. d. maand).
U. a. = ut su'pra, (Lat.) als Doven.
U. S. A. = United States of America, (joenai'tid steeits of
eme'reke) (Eng.) Verenigde Staten v. N. Amerika; 2
U'nitas Stud ioso'rum Amstelodamen'sium, Amsterd. Stud.
[Ver.
U. S. C. = Utrechtse Studentencorps.
U. S. L. B. = U'nitas Studioso'rum Lugdu'no Bata'va,
Leidse Studenten Vereniging.
U. S. O. = Utrechts Stedelijk Orkest.
U. S. S. R. = Ukranische Socialistische Sovjet Republiek.
U. V. S. V. = Utrechtse Vrouwel. Stud. Ver.
überhaupt', (D.) over 't algemeen; helemaal, toch eigen
vruchtbaarheid, volheid, overvloed. [lijk.-uberti',v.
u'bi bene, i'bi patria, (Lat.) waar 't mij wel gaat, daar is
mijn vaderland.
u'bi iex, I'bi poe'na, (Lat.) waar een wet is, is straf.
ubiquitair', overal voorkomend (van bacteriën).
Ubiquita'rissen of Ubiquis'ten, m. mv. 1 Lutherse belijders v. d. alomtegenwoordigheid v. h. lichaam v. Christus I. h. brood v. h. Avondmaal; 2 planten met de
cultuur aangebracht; de onkruiden, die zich snel uitbreiden en op sommige plaatsen de inheemse plantengroei dreigen te overwoekeren.
ubiquiteit', v. alomtegenwoordigheid.
,
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(Lat.) waar overdaad is, zijn ook
uitwassen; overdaad schaadt.
U-boot, v. Duitse onderzeeboot.
uchikake, (Jap.) mantel.
[bepalen.
udograaf', V. u'dometer, m. toestel om de regenval te
Ue'berbrettl, (D.) o. Duits modern 0 a f e-c h a n t a n t.
Ue'bermensch, (D.) m. oppermens, buitengewoon begaafd
of zich boven het gewone slag verheven wanend mens.
Ueberraschungszug, zie EIauzug.
U'fa, v. Universum Film Aktiengesellschaft, een der voor
-namste
Duitse filmondernemingen.
uka'se, v. bevel van den Russ. keizer, besluit, d e e r e e t.
ukule'Ie, V. het nationale snaarinstrument op Hawaï.
ulaan', m. (Pools) X 1 a n s i e r voor de verkenningsulalgie', v. pijn in het tandvlees.
[dienst.
ula'ma, m. rechtsgeleerde en geestelijke bij de Turken;
ook: bij de Atjehers.
uicera'tie, v, verettering, zwering; tig. verbittering.
u Icerre'ren, zweren, etteren.
ulcereus', etterig; vol zweren.
Ulk, (D.) m. grap, pret, naam v. e. Duits humoristisch
ul'ster, (Eng.) m. dikke wijde en lange winterjas. [blad.
ulterieur', aan gene zijde; later.
uI'tima ra'tio, (Lat.) v. laatste middel of a r g u m e n t.
uI'tima Thu'Ie, (Lat.) o. uiterste uithoek oer aarde
uitima'tum, o. laatste verklaring; laatste voorslag bij een
onderhandeling tussen twee rijken, welker afwijzing gelijkstaat met een oorlogsverklaring.
ul'timo, aan het slot; op de laatste dag v. d. maand (bv.
.... Febr., op de laatste Februari).
uI'timus, (Lat.) laatste.
uI'tra, (Lat.) aan gene zijde, over; verder; verregaand,
overdreven; ,, m. overdrijver, die tot het alleruiterste
gaat in zijn overtuiging; ~ Eccle'siam nul'Ia sa'ius,
buiten de kerk is geen heil; ,mari jn, o. bergblauw,
hemelsblauw.
ultramicroscopie', v. wijze van vergroting, waardoor
voorwerpen kleiner dan 1/®, mm nog zichtbaar zijn,
gaat tot 0.000006 mm.
ultramontaan(s)', eig. aan gene zijde v. h. gebergte, inz.
v. d. Alpen; (vandaar:) overeenkomstig de geest en de
grondstellingen v. h. pausdom, te Rome zetelend.
Ultramonta'nen, m. mv. aanhangers v. h. U 1 t r a m o ntan1sme.
Ultram.ontanis'me, o. richting in de Roomse kerk, die er
naar streeft het geestelijk gezag v. h. Pausdom zoveel
mogelijk hoog te houden.
u'bi u'ber, i'bi tuber,
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ul'tra pos'se ne'mo obliga'tur (of tene'tur), (Lat.) niemand
kan verplicht worden meer te doen dan in zijn vermogen
ui'tra-select', hoogst e 1 e g a n t, piekfijn. Lis.
ultrasol, een soort hoogtezonlarnp.

ultraviolette stralen, v. mv. voor het oog onzichtbare

lichtstralen, die zich door hun scheikundige werking
ui'tra vi'res, (Lat.) boven iemands krachten. (doen kennee.
ulvlet', o. versteend zeewier.
[kervel, vlier.
umbelli'fe rae, (Lat.) mv. , schermbloemige planten bv.
um'ber, m. um'beraarde, V. doiikerbruiiie aardven.
umbilicaal', tot de navel behorende.
umbilicus ter'rae, (Lat.) de navel (d.w.z. het middenpunt) v. d. aarde; oudtijds Delphi in Griekenland; voor
um'bo, (Lat.) m. navel. (de Christenwereld: Rome.
umiak, grote boot v. robbevel v. d. Eskimo's.
Um'laut, (Ii.) m. klankwijziging der kliniders bij de meer
-voudsrming,e
trappen van vergelijking enz.
umpire, (umpai'e) (Eng.) m. scheidsrechter bij wedstriju'na cor'da, (it.) j' op één snaar (te spelen).[den enz.
unaniem', eenparig, eenstemmig, eensgezind.
unanimiteit', V. eenparigheid, eenstemmigheid.
un'bedingt, (D.) volstrekt, onvoorwaardelijk.
unciaal'letter, v. (bij boekdrukkers) duimhoge letter; grote beginletter; grote letter.
Uncle Sam, (unlri' Saem) (Eng.) zie onder Sam.
unc'tie, V. zalving.
unde'cimo, (Lat.) ten elfde.
underground-railway, (un'degraund reeU'weei) (Eng.) onderaardse spoorweg.
underwriter, (un'derai'te) (Eng.) m. (eig. ondertekenaar)
verzekeraar, a s s u r a d e u r.
Undi'ne, (D.) v. vrouwelijke watergeest.
undograaf', v. toestel voor het registreren v. ontploffingsgeluiden op grote afstand.
undule'ren, zich golfsgewijze bewegen; (het haar) golvend
undulato'risch, golfvormig. [doen krullen.
unfair, (unfee'ë) (Eng.) niet f a i r, niet eeriiju, oneerl jA.
unguen'tum, (Lat.) o. zalf, een met zalf bereid genees middel.
[hand en tand.
un'guibus et ros'tro, (Lat.) met klauw eel snavel: met
unhei'misch, (D.) akelig, somber, naar, „eng ".
unicum, (Lat.) o. iets enigs in zijn soort.
u'nicus ju'dex, (Lat.) m. alléémrechtsprekende rechter.
u'nie, v. vereniging; eendracht; kerk -, geloofs- of statenvereniging, inz. de Verenigde Staten van N.-Amerika.
uniek', enig (in zijn soort).
unië'ren, verenigen.
,
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unifica'tie, v. ineensmelting, vereniging; gelijkmaking.
uniform', eenvormig, gelijkvormig; ,,,, v. dienstkleding
(voor leger, politie, brandweer enz.) ; — tarief, o. een heidstarief bv. bij tram, waar men voor elke rit, onverschillig hoever eenzelfde prijs betaalt.
uniformiteit', V. één -, gelijkvormigheid, overeenstemminpr.
Unige'nitus De'i fi'lius, (Lat.) de eniggeboren Zoon Gods;
aanvangswoorden v. d. bul, door paus Clemens XI
in 1713 tegen cle Jansenisten uitgevaardigd.

unilateraal', eenzijdig (bv. een verdrag).
unionist', m. ineensmelter van godsdienstige gezindheden,
aanhanger v. d. Unie; (in Engeland:) tegenstander v.
Ierse home-r u 1 e (men onderscheidt conservatieve
en liberale unionisten).
unionistisch, verenigend, naar eenheid strevend.
Union Jack, (joe'niën dzjaek) (Eng.) m. vlag van GrootBrittannië.
uniso'no, (It.) f gelijkluidend, in één klank, op één toon.
unitamen'te, (It.) f overeenstemmend.
un ita'riër, m. aanhanger v. d. zienswijze dat de Homerische gedichten door één enkel persoon geschreven zijn.
Unita'riér, Unita'rius, m. eenheidsbelijder, hij die slechts
één persoon in de godheid aanneemt.
u'nitas, (Lat.) v. eenheid, eensgezindheid.
United States, (joenai'tid steeits) (Eng.) Verenigde Staten
(van Noord - Amerika).
un iteit', v. elk ding op zich zelf: eenheid; eéndracht ; (ook:)
broedergemeente v. d. Hernhutters.
u'nitis vi'ribus, (Lat.) met vereende krachten.
u'n i valent, éénwaardig.
unival'ven, v. mv. eenschalige schaaldieren.
universalia, (Lat.) o. mv. algemene begrippen.
universaliteit', v. algemeenheid; alzijdigheid.
universeel', het geheel betreffend; aan allen gemeen: ~e
erfgenaam, m. enige, alles krijgende erfgenaam; ,...,iJzer,
smalle stroken plaatijzer tussen twee paar rollen, het
éne horizontaal en het andere verticaal gewalst ;
middel, o. geneesmiddel tegen allerlei kwalen.
universiteit', v. hogeschool voor alle f a c u 1 t e i t e n.
university-extension, (joenivur'siti eksten'sjen) (Eng.) v.
populaire lezingen en voordrachten over wetenschap en
kunst door professoren in dienst v. d. volksuniversiteit;
p o p u l a r i s a t i e v. h. hoger onderwijs.
univers'um, (Lat.) o. heelal, wereldgebouw.
u'no ac'tu, (Lat.) aan één stuk.
u'no a'nimo, (Lat.) eensgezind, eenparig.
u'no contex'tu, (Lat.) eensgezind, eenparig; aan één stuk.
,
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u'no o're, (Lat.) uit één mond, eenstemmig.
u'no teno're, (Lat.) aan één stuk.
un po'co, (It.) r een weinig.
unskilled la'bourer, (leei'bere) (Eng.) m. ongeschoolde
arbeidskracht; los werkman.

unster, V. weeghaak, weegtoestel.
Untergrundbahn, (D.) ondergrondse spoor- of trambaan.
u'num et I'dem of u'num idem'que, (Lat.) een en netu'nus ju'dex, (Lat.) zie unicus Judex. [zelfde.
un'verfroren, (D.) brutaalweg, onbeschaama.
up'per ten thousand, (bij afkorting: upper ten) (Eng.) de
alleroppersten, de tien duizend die tezamen de hoogste
standen vormen in de Engelse maatschappij.
ups and downs, (Eng.) voor- en tegenspoed, wederwaardigupstart, (up'staat) (Eng.) m. pa r v e n u. [heden.
up to date, (up- toe-deet) (Eng.) „bij" tot op het ogenblik; op de hoogte v. d. tijd, ultra-modern.
uraat', o. urinezuurzout (steenrood bezinksel i. d. urine).
uraemie', v. vergiftiging door opneming v. urine-bestanddelen i. h. bloed.
Ura'nia, (Lat.) v. de hemelse muze v. d. sterrenkunde.
ura'niér, m. persoon, behept met liefde voor het eigen grP[slacht.
uranis'me, o. liefde voor het eigen geslacht.
ura'nium, o. erts, dat voortdurend onzichtbare (radioactieve) stralen uitzendt.
uranograph ie', v. beschrijving v. d. sterrenhemel.
uranologie', V. hemelkunde.
uranoliet', m. zie meteoriet.
uranometrie', v. hemelmeting.
uranoscoop', m. hemelkijker, sterrenkijker.
uranoscopie', v. hemelbeschrijving. hemelwaarneming.
Ura'nus, (Lat.) m. oudste v. d. goden; naam v e. planeet.
ura'ri, o. pijlvergif v. d. Zuidamerik. Indianen.
urbaan', (Fr. urbain), steeds; beschaafd, welgemanierd,
wellevend, beleefd.
urbai'ne, (Fr.) v. lett. stedelijke; naam v. e. vereniging
van stationnerende huurkoetsiers, werkende onder geurbanis'me, stedenbouwkunde. [meentelijke controle.
urbanist(e), m. specialiteit op het gebied v. stedenbouw.
urbaniteit', V. steedse beschaving, hoffelijke welgemanierdheid, wellevendheid.
ur'bi et or'bi, (Lat.) aan de stad (Rome) en de wereld
bv. de Pauselijke zegen i. d. Paasweek); ook: .., verkondigen, ,.., bekend, aan of bij iedereen, overal.
ure'ter, m. urineleider (van nieren naar blaas).
ure'thra, v. urinebuis (van blaas naar buiten).
ure'um, o. hoofdbestanddeel der urine.
,

urgent
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urgent', dringend, geen uitstel gedogena.
urgentie, v. dringende noodzakelijkheid, dringendheid,
spoedeisendheid, nooddrang.
[stichter.
urge'ren, drijven, dringen, dwingen.
Ur'heber, (D.) m. eerste ontwerper, oorspronkelijke aan
een voor den overbrenger verderfelijke-U'riasbef,m.
brief (als v. koning David aan Joab; 2 Sam. 11 : 15).
U'rim en Thum'mim, (Hebr.) v. mv. B „lichten en volmaaktheden ", vermoedelijk kleine voorwerpen 1. d.
borstplaat v. d. Hogepriester.
urinaal', o. glas of fles, waarin de urine wordt opgevanuri'ne, v. (mensen)water.

[gen.

urine'ren, wateren.
urinoir', (Fr.) o. waterplaats.
urn (e), v. waterkruik; askruik, li jkbus ; stembus.
Ur'ning, (D.) m. zie Uraniër.
uroliet', m. pissteen.
urologie', V. urineleer.
uromantie', v. urinewichelarij.
uroscoop', m. urinebeschouwer.
uroscopie', v. urine- onderzoek.
Ur'queiie, (D.) v. eerste bron; bier v. d. beste soort.
ur'sa ma'Jor, (Lat.) v. (het sterrenbeeld) de Grote Beer.
Ursuli'nen, v. mv. leden v. e. nonnenorde, die zich met
onderwijs aan jonge meisjes en met ziekenverpleging
[bezighoudt.
urtica'ria, v. netelroos.
urtica'tie, V. geseling met netels.
usa'ge, usance, (Fr.) usantie, V. gebruik, gewoonte; handelsgebruik; zie ook uso.
u'so, (It.) o. $ wisselgebruik, gewone betalingstermijn nl.
op één maand zicht; ,.,-wissel, m. wissel, welks verval
-tijda
uso bepaald Is.
ue'que ad nauseam, (Lat.) tot misselijk wordens toe.
[recht.
usucap ië'ren, door verjaring verkrijgen.
usuca'pio, (Lat.) usucap'tie, V. verkrijging door verjaringsusueel', in gebruik, naar de gewoonte, gebruikelijk.
usufructua'ri us, (Lat.) m. vruchtgebruiker, vruchttrekker.
usufruc'tus, (Lat.) m. usufruit', (Fr.) o. vruchtgebruik.
usurpateur', m. onrechtmatig of wederrechtelijk bezit nemer, overweldiger.
usurpa'tie, v. wederrechtelijke bezitneming of toeëigening;
onrechtmatig bezit, aanmatiging, overweldiging.
usurpatoir', wederrechtelijk in bezit nemend, overweldi[gend.
usurp a'tor, m. zie usurpateur.
usurpe'ren, op een wederrechtelijke wijze in bezit nemen
of zich toeëigenen, onrechtvaardig verkrijgen, over,

,

weldigen.
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tyran'n us, (Lat.) de gewoonte is een t y r a n.
u'eus loq uen'di, (Lat.) spraakgebruik.
usuur', V. afslijting, slijtage.
utenei'liën, o. mv. bruikbaar gereedschap, werktuigen.
uteri'ni, (Lat.) m. en mv. kinderen van één moeder en
van verschillende vaders.
uteroscopie', v. onderzoek van de baarmoeder.
u'terus, (Lat.) m. baarmoeder.
u'tile dul'ci, (Lat.) het aangename aan het nuttige (paren).
utilisa'tie, v. tenuttemaking, benutting, aanwending.
utilise'ren, te nutte maken, benutten, gebruiken.
utilitarisme, o. leer, dat het algemeen nut of welzijn het
enig richtsnoer moet zijn in de moraal of zedeleer.
utiliteit', v. nut, nuttigheid, voordeligheid.
ut, (Lat.) zoals; ," in'fra, zoals lager of later (wordt ge
zegd) ;
re'tro, als op de voorgaande bladzijde, als ach ter;
sem'per, zoals altijd; ," sin'guli, persoonlijk;
,.., su'pra, als boven, zoals vooraf (gezegd wordt).
u'ti posside'tis, (Lat.) zoals gij bezit (formule om de
ogenblikkelijke toestand van twee oorlogvoerende partijen aan te duiden).
Uto'pia, o. een gelukkig land, dat niet bestaat (ontleend
aan de roman van Thomas Morus „Utopia").
utopie', v. hersenschim, droombeeld.
uto'pisch, hersenschimmig, onbereikbaar.
utopist', m. wie zich met onuitvoerbare droombeelden en
usus eet

-

verbeteringsplannen bezighoudt, een hersenschimmig
hervormer.

Utraquis'ten, m. mv. partij v. d. Hussieten, die het genot
v. h. Avondmaal onder beiderlei gestalten (s u b u t r aq u e f o r m a) verlangde; (ook:) inwoners van Gallicië
en Bohemen, die twee talen spreken.
utrius'que, (Lat.) van beide;ju'ris doctor, doctor in de
beide (d.i. het Kanonnieke en het Romeinse) rechten.
uvula, v. huig.
uvuli'tis, v. ontsteking v. d. huig.
u'xor, (Lat.) v. echtgenote, gade.

V. als Rom. getal = vijf.
v. = vi'de, zie of ver'te, (Lat.) keer om (het blad) of vers.
V. A. E. V. 0. = Ver. tot bevordering v. h. aesthetisch
element 1. h. onderwijs. [Bellen).
V. A. M. = Vuil Aanvoer Maatschappij (te Weyster, gem.
V. A. N. K. = Ver. voor Ambaohts- en Nijverheidskunst.

V.A.P.

851

V.R.O.

V. A. P. = Vin'dicat atque Po'lit, a. a.
V. A. R. A. = Ver. van Arbeiders Radio Amateurs.
V. B. = (Ltherale Staatspartij) cie Vrijheidsbond.
V. B. B. R. = Ver. tot Behartiging v. d. Belangen v. d.
[uw rekening.
Radiohandel.
V. C.
1 vi coa'ctus, (Lat.) z. a.; 2 vo'stro con'to, (lt .)
V. C. J. B. = Vrijzinnig Christelijke Jongeren Bond.
V. C. J. C. = Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale.
V. C. S. B. = Vrijzinnig Christelijke Studenten Bond.
V. D. = volen'te De'o, (Lat.) zoo God wil; Vaz Dias, een
telegraafagentschap.
V. D. A. = Volksbund der Deutschen im Ausland.
V. D. B. = Vrijzinnig Democratische Bond.
V. D. J. 0. = Vrijzinnig Democratische Jongeren Organisatie.
['t goddelijk woord, predikant.
V. D. Ni. = ver'bi divi'ni miriis'ter, (Lat.) Ledienaar van
V. E. = Volksempfanger, (D.) volksontvanger, goedkoop
radio-ontvangtoestel.
v. g. = ver'bi gra'tia, (Lat.) bijvoorLeelcl.
V. H. 0. = Voorbereidend Hoger Onderwijs.
vid. of v. = vi'de en videa'tur, (Lat.) zie! men zie! sla op!
V. I. F. A. = Vereniging v. Inheemse Tarwe Afnemers.
V. I. N. = Ver. Indië Nederland.
V. I. S. P. = Verenigde Indische Suiker Producenten.
viz, = videli'cet, (Lat.) namelijk, te weten.
V. J. K. B. = Vrijzinnige Jeugd Kerken Bond.
V. K. F. = Vacantie Kinder Feest.
V. L. R. A. = Ver. van Liberale Radio Amateurs.
V. M. I (in almanakken) = volle maan; 2 Volks Maske,
(D.) volks(gas)masker.
V. M. R. 0. = Vetrechnata lVlakedonska Revolutsionna
Organizatsia, Internationale Macedonische Revolutionaire Organisatie.
V. N. = Verbond v. Nationalisten.
V. N. H. = Verbond v. Nationaal Herstel.
V. N. V. = Vlaams Nationaal Verbond.
vol. = volumen, (boek)deel.
[films.
V. 0. 0. F. = Ver. voor Onderwijs- en OntwikkelingsV. 0. S. = I Ver. v. Vkamse Oudstrijders; 2 Vrijwillige
Organisatie v. Sportvliegers.
V. 0. V. = Vrijwillige Ouderdoms Verzekering.
v. p. of v. s. = vol'ti pres'to of vol'ti subi'to, (It.) j sla
snel om (het muziekblad).
V. P. R. 0. = Vrijzinnig Protest. Radio Omroep.
V. R. K. = Ver. v. Radiotelegrafisten ter Koopvaardij.
V. R. 0. = I Vrijdenkers Radio Omroepver.; 2 Verenigde
Rotterdamse Oudercommissies.
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V. S. U. = Vloeistof voor de reactie v. Schick Utrecht,
een serum tegen diphterie.
V. T. H. = Ver. voor Taalkundig Handelsonderwijs.
V. U. = Vrije Universiteit.
v. v. zie vice versa.
V. V. A. A. = Ver. Van Artsen Automobielbezitters.
V. V. A. O. =Ver. v. Vrouwen met Academische Opleiding.
V. V. N. = Verbond van Nationalisten.
V. V. O. = Verbond v. Ver. v. Overheidsdienaren (Oost Indië).
V. V. S. L. = Ver. voor Vrouwelijke Studenten te Leiden.
V. V. S. U. = Ver. v. Vrienden v. d. Sowjet Unie.
V. V. V. O. = Ver. Voor Volks Ontwikkeling.
va! (Fr.) het gelde! het zij; kom op! - ban'q ue ! het gelat
de bank of de ganse geldvoorraad v. d. bankhouder;
, et vient, komen en gaan, heen en weergeloop; .,.,
tout! om alles (wat op het spel gezet is) te gelijk.
vacant', openstaand, open, onbezet, vrij.
vacan'tie, V. rusttijd, vrijaf (van school of werk) ; verlof,
opschorting van werkzaamheden.
vacan'tiekamer, v. ij kamer v. bepaalde rechters, die
zitting hebben ter vervanging v. d. gewone leden V.
de rechtbank die vacantie uenreri.
vaca'tie, V. zitting, elke tijdruimte, die openbare personen
aan deze of gene zaak besteden; verrichting, werKzaamheid; loon, beloning; zitgeld.
vacatu're, v. het open zijn v. e. post; voor 't ogenblik
onvervulde bediening, open plaats.
vaccina'tie, v. koepokinenting.
vacci'ne, v. koepok; koepokstof; koepokinenting.
vaccine'ren, de koepokken inenten.
vaccinogè'ne, (Fr.) koepokstof voortbrengende; para ,
m. inrichting tot verkrijging van koepokstof.
vace'ren, 1 openstaan, onvervuld zijn (van ambt of betrek
zitting houder,.
-king);2
vaci l le'ren, wankelen, weifelen, besluiteloos zijn.
vacuïteit', V. ledigheid, het ledig zijn; ijdelheid, nietigheid.
vacuole, v. klein gasblaasje of holte in een organische cel.
vacuum, (Lat.) o. ledige ruimte, luchtledig; ,r- clea'ner,
[(Eng.) stofzuiger.
va'de in pa'ce, (Lat.) ga in vrede.
vademe'cum, o. (eig. ga met mij) voorwerp, dat men steedb
bij zich draagt, inz. handboekje, leidraad, vraagbaak.
va'de re'tro, (Lat.) ga achterwaarts, ga weg van mij!
vadimo'nium, (Lat.) o. borgtocht; beloofde verschijning
[voor 't gerecht.
vae mi'hi ! (Lat.) wee mij!
vae so'li! (Lat.) wee hem die alleen (aan zijn lot over
[gelaten) is!
vae vic'tis ! wee de overwonnenen!
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vagebond a'ge, V. landloperij.
vagebonde'ren, of vage'ren, omzwerven, als landloper
ronddolen; vagebonderende stromen, m. mv. M electr.
stromen, die hun weg buiten de geleidingen nemen.
va'gina, (Lat.) V. moederschede.
vaginos.copie', v. onderzoek v. d. moederschede met een
vair, (l r.) grljsbont.
[spiegel.
vala'bel, geldig, rechtsgeldig; aannemelijk, van goed a 1va'le! (Lat.) vaarwel; het ga u goed, blijf gezond. [1 o o 1.
valencien'nes, (Fr.) V. fijne kant uit Valenciennes.
vale'ren, gelden, waard zijn.
valetudinair', ri voorlopig.
[lende.
valetudinai're, (Fr.) vatetudina'ris, m. ziekelijke, sukkevaleur', (Fr.) v. waarde; geldigheid (bv. van een munt
-speci);—rgu',$
waarde genoten (op wissels).
Va'Ii, (Turks) m. gouverneur-generaal of opper-bestuurder v. e. vilajet of provincie door den sultan v. Turkije
in zijn rijk benoemd.
[rechten.
vali'de, gezond, krachtig; geldig; deugdelijk, geldig in
valide'ren, geldig maken, te goed schrijven; (voor goede
betaling) gelden.
[beid V. e. zaak.
validiteit', V. lichamelijke geschiktheid; (rechts)geldigva'Ior, (Lat.) valo're, (It.) V. zie valeur.
valo'rimeter, m. waardemeter.
valorisa'tie, V. kunstmatige opstapeling v. e. kultuurproduct door de gezamenlijke belanghebbenden, al or niet
onder leiding of steun v. d. landsregering met het doel
om tegen hogere (lonende) prijzen te kunnen verkopen.
val'se, (Fr.) v. wals (dans). [munt bepalen.
value'ren valveren, schatten, waarderen; de waarde V. e.
valu'ta, V. waarde, geldswaarde; muntvoet; inz. wisselwaarde; datum, waarop in een rekening -courant de
renteberekening over een post ingaat; •- -ciaueu'1e,
waarde-erkenning. [zichte van haar metaalwaarde.
valva'tie, v. $ schatting, waardering v. e. munt ten opacliterleenman.
val'vassor, m.
vaI'vuiae, (Lat.) v. mv. klapvliezen (o.a. V. h. hart).
vamp, (Eng.) verleidelijk vrouwspersoon.
vampier, in. bloedzuigend spook; 2 . bloedzuigende Z.Amerík. vleermuis.
vampirisme, o. geloof aan het bestaan der v a m p i e r s
als bloedzuigende spoken; uitzuigingswoede der woekeraars.
vana'dium, o. zilverachtig wit metaal gevonden in ijzererts
en andere ertsen en gebruikt voor het veredelen V. staal.
Vand a'Ien, m. rnv. Germaanse volksstam, die gezegd wordt
in 455 alle kunstwerken in Rome vernield te hebben.
,

m

,
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vandalis'me, o. barbaarse vernielingswoede, aan kunstwerken botgevierd.
vanil'le, v. & tropisch gewas, welks tot stokjes gedroogde
geurige peulvruchten bij bereiding van sausen enz. gebruikt worden.
van i l l i'ne, v. het geurgevend bestanddeel v. d. vanille.
va'nitas vanita'tum, (Lat.) ijdelheid der ijdelheden.
vaniteit', V. (Lat. va'nitas), ijdelheid.
vante'ren, roemen, in de hoogte steken, pochen.
vanterie', (Fr.) v. snoeverij, gepoch, grootspraax.
vapeur', (Fr.) v. damp; tea, mv. opzettingen, maagdampen; rig, kwade luimen, grillen (inz. van vrouwen).
vaporous', vol dampen; aan v a p e u r s onderhevig.
vaporisator, m. verdampingswerktuig; toiletflesje voorzien v. e. stop met elastieken bal waarmede men fijn
verdeeld reukwater kan spuiten; verstuiver.
vaporise'ren, verdampen.
vapour-lock, (Eng.) W dampslot, hindernis in vloeistof stroming door dampbellen, die bij plaatselijke lagere
druk en hogere temperatuur kan voorkomen in brandstofleidingen v. vliegtuigen; zie: air-lock.
vaque'ro, (bp.) m. koeienhoeder.
varaan', m. reuzenhagedis.
vareu'se, (Fr.) v. trui.
[gemengde zaken.
varia, (Lat.) v. mv. mengelwerk, allerlei, verscheidenheden,
variabel, veranderlijk, onbestendig.
variabiliteit', V. veranderlijkheid, onbestendigheid.
va'riae lectio'nes, (Lat.) verschillende leeswijzen (v. e.
tekst).
[speelwijze (schaakspel).
variant', v. afwijkende leeswijze v. e. tekst; gewijzigde
varia'tie, v. verandering, afwisseling; verscheidenheid;
(ook:) afwijking (v. d. maanstand).
variazio'ni, (It.) V. mv. f veranderingen op een gegeven
varicel'len, v. mv. T waterpokken, windpokken. [t h e m a.
va'rices, (Lat.) v. mv. aderspatten.
varicocè'le, (Fr.) v. r zakaderbreuk.
varië'ren, veranderen, afwisselen; wijzigen; afwijken,
uiteenlopen; fig. onstandvastig zijn, weifelen.
vari'etas delec'tat, (Lat.) verscheidenheid behaagt; ver
-anderigv
spijs doet eten.
variëteit', v. verscheidenheid, afwijking; vormafwijking bij
plant- en diersoorten.
variététheater, o. schouwburg, waar elk nummer v. e.
voorstelling; wat anders brengt.
va'rinas, v. rooktabak (uit V a r 1 n a s in Venezuela).
varlo'len, v. mv. (Lat. vari'olae), -C pokken, kinderpokken.
varloleus', op pokken gelijkende.
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varioloT'den, v. mv, gewijzigde pokken, onechte pokken.
stijgmeter, instrument tot het meten V.
va'riometer,
d. stijg- of daalsnelheid v. e. luchtvaartuig.
variqueus', met aderspatten behept.
varscheba'Iie, V. 41 vleeskuip, -tobbe aan boord; 2 matroos.
die het vlees enz. moet verversen.
varsity, (vaa'siti) v. (Eng. afk. van unrversity), (roei)wedstrijd tussen leerlingen van verschillende hogescholen.
Vars.ovien'ne, (Fr.) V. Poolse nationale dans in 8 / 4 maat.
vascularisa'tie, V. het zich opnieuw vormen van bloed vasculeus', rijk aan bloedvaten.
vaseline, v. reukloze zuurvrije zalf,

[vaten.

distillatie- product
van petroleum en teer. [en verwijdend.
vasomotorisch, de bloedvaten bewegend d. 1. vernauwena
Vaticaan', o. pauselijk paleis en hof te Rome: de pauselijke
vaticine'ren, voorspellen. [regering zelf.
vatici'n i u m, o. voorspelling, p r o f e t i e.
vaudevil'le, (Fr.) V. klein toneelstuk met zang, zangklucht.
vaudevillist', m. dichter van v a u d e v i 11 e s.

(Eng.) v. indertijd zeer bekende
lusttuin bij Londen, 's zomers de verzamelplaats V. d.
uitgaande wereld; tuin voor publieke vermakelijkheden;
muziekuitvoering 1. e. met groen en bloemen versierde,
feestelijk verlichte zaal.
vazal', m. leenman; afhangeling.
veau, (voo) (Fr.) o. kalf; kalfsvlees; kalfsleer.
Ve'da's, m. mv. in 't Sanskrit geschreven oude gewijde
boeken van de Hindoes.
vedet'te, (Fr.) V. 1 V ruiterwacht, schildwacht te paard;
2 beroemde voordrachtskunstenares.
Ve'di Napoli e poi muo'ri, (It.) zie Napels en sterf dan!
Ve'disch, van de Veda's.
ve'ga, (Sp.) v. uitgestrekte vruchtbare vlakte of vallei.
vegetabi'Iiën, v. mv. plantgewassen; plantaardig voedsel.
vegeta'riër, m. wie uitsluitend plantaardig voedsel eet.
vegeta'risch, plantaardig.
vegetatie, v. plantengroei; plantenleven; *p woekering.
vegete'r en, groeien; fig een plantenleven leiden, een treurig of kwijnend bestaan voortslepen.
vegeto'- chemie', v. plantenscheikunde.
vehement', (Fr.) onstuimig, hevig, geweldig, heftig.
vehemen'tie, V. onstuimigheid, hevigheid, geweldigheid,
heftigheid.
vehi'kel, (Lat. vehi'culum), o. voertuig, vervoermiddel;
hulpmiddel (een ouwel bv.) om lelijk smakende medicijnen in te nemen; vloeistof waarmede de werkzame
stof v. d. artsenij is verdund.

Vauxhall, (vokshoal')

,

,
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veilleu'ee, (Fr.) V. 1 nachtlampje; 2 klein rustbed.
veine, (Fr.) V. 1 ader; 2 geluk inz. in 't spel; ~s noires,
zwarte aderen in hardsteen.
Veits'dans, St. VI'tus -dans, m. zie tarantula -dans.
VeJahoma = Vereenigde Javasche Houthandel Maat[echappij.
vel , (Z.A.) o. leder.
vela'rium, (Lat.) o. tentdak.
velijn', o. zeer fijn glad papier; fijn perkament.
vel'le et nol'le, (Lat.) willen en niet willen.
velleïteit', V. het krachteloos willen, halve wil, die niet tot
de daad komt, aanvechting.
velo'ce, velocemen'te, (It.) f snel, vlug, gezwind.
velo'cimeter, m. snelheidsmeter.
veiocipè'de, (Fr.) v. rijwiel.
velo'citas, (Lat.) v. gezwindheid, vlugheid.
vélodro'me, (Fr.) o. wielrijschool; overdekte wielerbaan.
velours', (Fr.) o. fluweel; — d'Utrecht', trijp voor meubels;
satiné', (Fr.) o. zijfluweel.
velouté', 1 fluweelachtig; 2 o. fluweelachtigheid; fluweel papier; — frappé', fluweelpapier met verdiept patroon.
veloute'ren, een fluweelachtig aanzien geven.
velum, (Lat.) o. zeil -, tentdak; R.K. in stof en kleur met
bet misgewaad overeenstemmend kelkkleedje.
vervet, (Eng.) o. fluweel.
velveteen, (velvittien') (Eng.) o. soort katoenfluweel.
ve'na, (Lat.) v. bloedader.
venaal', veil, te koop; omkoopbaar.
venaesec'tie, v. aderlating.
venaliteit', V. veilheid, omkoopbaarheid.
vena'tor, (Lat.) m. jager.
venato'risch, de jacht betreffende.
Vendémiai're, (Fr.) m,. wijnmaand, eerste maand v. d.
Fr. republikeinse kalender (22 Sept.-21 Oct.).
vendet'ta, (It.) v. bloedwraak, inz. op Corsika.
ven'dita, (It.) V. verkoopplaats, vergaderplaats (ook: ven'ta).
vendu', o. en v. veiling.
vendu'huis, o. verkoophuis.
vendu'tie, V. verkoping; verkoop, veiling.
ve'ne, zie vena.
vene'num, o. (Lat.) vergift.
venera'bile, vererenswaardig, eerbiedwaardig; achtbaar.
venera'bile, o. R.R. net Allerheiligste, de gewijde hostie;
venera'tie, V. verering, eerbied. [(ook:) monstrans.
venere'ren, vereren, eer bewijzen.
vene'risch, veneriek', met een geslachtsziekte besmet;
tot die ziekte behorend.
veneus' bloed, o. aderlijk bloed.

venia

857

verauctioneren

ve'nia, (Lat.) V. oogluiking; verlof; ~ eeta'tis, meerder
verlof om onderwijs-jarighedsvkln;~oc'i,
te geven; ~ legen'di, verlof om te lezen; verlof om gelezen te worden.
[gezang v. U. R.K. kerk.
Ve'ni, Crea'tor, Spiritus, (Lat.) kom, Schepper, H. Geest;
ve'ni, vi'di, vi'ci, (Lat.) Ik kwam, ik zag, Ik overwon.
venizoen', o. wildbraad van grof wild.
[genoot.
vénitien'ne, (Fr.) v. f Venetiaans gondellied.
vennoot, m. lid v. e. vennootschap, medewerker, deel vennootschap, v. handelsgemeenschap.
ven'ta, (Sp.) v. eenzame herberg aan de grote weg; zie
ook vendita.
ventiel', o. en m. lucht- of windklep; buisje met afsluit
waardoor lucht In luchtbanden wordt gepompt. -klep,
ventiia'tie, v. luchting, luchtverversing; fig. breedvoerige
bespreking en uiteenzetting, vooral in de pers van het
vóór en tegen v. e. zaak.
venti ia'tor, m. luchtverversingstoestel, luchtreiniger.
ventile'ren, luchten; het vóór en tegen v. iets nauwkeurig
V. alle kanten bekijken en i. h. openbaar bespreken;
uitlekken, ruchtbaar worden.
Vento'se, (Fr.) m. windmaand, 6e maand v. d. Fr. republikeinse kalender 19 Febr.-20 Maart).
ventou'se, (Fr.) V. laatkop.
ven'to vi'vere, (Lat.) v. d. wind leven.
ventraal', tot de buik behorende, buik-.
ven'tre affamé' n'a point d'oreii'les, (Fr.) een hongerige
maag heeft geen oren.
ven'tre à ter're, (Fr. lett. met de buik op de grond) in
snelle galop, in vliegende vaart.
ventri'cuius, (Lat.) v. kleine holte; ~ cor'dis, hartekamer.
ventriloquen'tie, V. buikspreekkunst.
ventriloquist', r.. bulkspreker.
a e r o d y n a m i s c h e voelhoorn, die
venturibuis, V.
1. e. luchtstroom zuiging levert en die gebruikt wordt
voor snelheidsmeting.
Ve'nus, (Lat.) v. godin v. d. schoonheid en liefde; (ook :)
planeet tussen M e r c u r i u s en de aarde, Morgenster
of Avondster; ,,, vuigiva'ga, de gemene op straat
lopende allemans-Venus, straatmeid; baanhoer.
veraccijn'zen, a c e ij n s of belasting opleggen.
veraciteit', v. waarheidsliefde, oprechtheid.
Veragra, v. vereniging v. agenten v. buitenlandse huizen
in granen en aanverwante artikelen.
veran'da, v. open voorhal of galerij langs een huis; vóór
of achter uitgebouwd open gedeelte v. e. woning.
verauctione'ren, openbaar verkopen, vellen.
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ver'ba, (Lat.) o. mv. woorden; werkwoorden; (zie verbum); ' minitan'tia, dreigende taal; non aunt
ver'bera, (Lat.) woorden zijn geen slagen; hij blaft
wel, maar bijt niet; ,.,, preca'ria, smekende taal; ..,
vo'lant, scrip'ta ma'nent, (Lat.) de (gesproken) woorden
vlieden heen, maar het geschrevene blijft.
verbaal', 1 aj. woordelijk; —sugges'tie, v. suggestie door
woorden; verbale inju'rie, v. openlijke belediging door
beschimpende, onterende woorden; 2 o. = proces verbaal (zie ald.).
verbalisant', m. bekeurder, hij die een proces v e rb a a 1 opmaakt.
verbalise'ren, mondeling behandelen; (ook:) een p r oc e s v e r b a a l opmaken tegen, bekeuren.
verba'ti m et littera'ti m, (Lat.) woord voor woord en letter
voor letter, woordelijk en letterlijk. [toiletwater.
verbe'na, (Lat.) v. e- ijzerhard, ijzerkruid; ook: een
verbeus', woordenrijk; wijdlopig, breedvoerig.
verbia'ge, (Fr.) V. woordenvloed, woordenkraam.
verbositeit', v. woordenrijkheid; grote woordenomhaal.
ver'bum, (Lat.) o. woord; werkwoord; — sat sapien'ti,
(Lat.) een woord is voor den wijze genoeg; een goed
verstaander heeft maar een half woord nodig.
verdict', o. uitspraak, beslissing v. gezworenen.
Verdinaso, o. Verbond v. Diets-Nationale Solidaristen, zie
Dinaso's.
verdisconte'ren, $ wissels voor de vervaldatum verkopen
met een zekere korting (disconto).
vergaloppe'ren (zich), zich overijlen, zich door onbezonnenheid of drift laten verleiden tot een of andere onvoorzichtige uiting of handeling.
vergé' papier', o. papier, waarop de strepen der vorm
-draen
te zien zijn.
verhypotheke'ren, h y p o t h e e k nemen op.
verificateur', m. echtheidsonderzoeker.
verifica'tie, v. echtheidsonderzoek; juistheidsonderzoek;
erkenning, toelating; waarmerking.

verifië'ren, de echtheid of juistheid onderzoeken van opgaven, verklaringen, enz., of die waar maken; vaststellen, erkennen (van vorderingen).
veris'me, (Fr.) o. tot het uiterste gedreven r e a 11 a m e
of naturalisme.
vertita'bel, echt, onvervalst.
ve'ritas, (Lat.) vérité', (Fr.) v. waarheid.
ve'ritex, o. plantaardig leder.
versus', (Fr.) o. sap v. onrijpe druiven, gebruikt bij -de
bereiding v. sommige spijzen.
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Verlag', (D.) m. uitgave (v. e. boek) ; uitgeverszaak.
vermaledlJ'en, vervloeken, verwensen.
vermicel'li, (It.) m. mv. draadvormige meelknoedels.
vermifu'ga, o. mv. wormdrijvende middelen.
vermiljoen', o. een hoogrode kleurstof.
vermouth, (vermoet') m. Ital. wijn, een aftreksel van alsem bevattende.
vernaai', tot de lente behorende, voorjaarsachtig.
vernalisa'tie, v. nieuwe methode tot bekorting v. d. planten [groei.
vernier', m. zie nonius.
vernissa'ge, (Fr.) v. dag vbór de opening v. d. jaarl. schil derijententoonstelling te Parijs (salon), wanneer er
alleen toegang is voor genodigden of tegen hoge
e n t r e e prijs. [verliezer.
verprocede'ren, door p r o c e s s e n of rechtsgedingen
verrophoon', v. f glasharmonica.
verroterie', (Fr.) v. allerlei kleine glaswaren (glaskoralen,
verrotypie', v. photografie op glas. [glaspaarien, enz.).
verruca, (Lat.) v. wrat.
verrilckt', (D.) gek, krankzinnig.
verruqueus', wratvormig; wrattig, vol wratten.
vers, o. regel v. e. gedicht; (doorgaans:) verzenkoppeling, afdeling v. e. gedicht (c o u p 1 e t, s t r o p h e,
sta n z e) ; gedicht, dichtstuk.
versatiel', ongestadig, wispelturig, wuft.
versatiliteit', v. ongestadigheid, wispelturigheid, wuftheid.
verseba'Iie, zie varscheba'lie.
verse'ren, 1 (geld) storten; 2 verkeren (in).
versi'color, bont of veelkleurig.
ver'sie, v. wending, kering; vorm v. e. verhaal; vertaling.
ver'sifex, m. verzenmaker, rijmelaar.

versifica'tie, v. versbouw(kunst).
ve rsifice'ren, verzen maken; in dichtmaat berijmen.
ver'so fo'Iio, (Lat.) op de keer- of rugzijde.
verta'tur, verte, (Lat.) keer om (het blad).
ver'tebra, (Lat.) v. wervel.
vertebraal', tot de wervelbeenderen behorend.
ver'tex, (Lat.) m. top, kruin.
verticaal', 1 af. loodrecht; 2 v. loodlijn.
[dichtvuur.
verti'go, v. duizeligheid, duizeling.
verve, (Fr.) V. geestdrift, verbeeldingsgloed, kunstvuur,
ves icato'rium, o. trekpleister, Spaanse - vlieg-pleister.
ve'sica urina'ria, (Lat.) V. urineblaas.
vesi'cula, (Lat.) v. blaasje.
ves'per, v. R.K. namiddag - godsdienst, avondoffer ter ver
bestaande uit een gedeelte v. h. brevier -herlijkng
[gebed.-ves'prbod,.óan
,

,
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ves'peren, In de vóóravond wat gebruiken.
Ves'ta, (Lat.) v. godin v. h. vuur en v. d. huiselijke haard,
v. d. zedigheid en kuisheid; (Ook:) een planeet.
Vesta'len, vestaal'se maagden, V. mv. priesteressen van
V e s t a; fig. kuise maagden.
vestiai're, V. kleedkamer, klederbewaarplaats vooral aan
schouwburg of concertzaal enz.
vestia'rius, m. klerenbewaarder (i. e. klooster).
vestibu'le, V. voorhof, voorzaal, voorhuis.
vesti'gia, (Lat.) o. mv. voetstappen, sporen.
veeton', (Fr.) rn. colbertjas.
veteraan', m. oud soldaat, beproefd krijgsman; oud gediende, ervaren of beproefd geleerde, kunstenaar enz.
vétérinai're, (Fr.) veterina'rius, (Lat.) m.. veearts.
veterinaire (hoge)school, v. veeartsenij(hoge)school.
ve'to, (Lat.) ik verbied, verwerp; n. verbod, verwerping;
het verwerpings- of ontkenningsrecht v. e. vorst.
vetturi'no, (It.) m. huurkoetsier.
ve'tus, (Lat.) oud; — testamen'tum, o. het oude testament.
veu've, (Fr.) v. weduwe.
vexa'ta ques'tio, (Lat.) v. een veelbesproken vraag.
vexa'tie, V. plagerij, kwelling; ergernisgevende maatregel.
vexatoir', plagend, kwellend, hinderlijk en ergernisgevend.
vi, (Lat.) met kracht, door (uit) kracht van, krachtens;
cessio'nis, krachtens afstand; — coac'tus, door geweld
gedwongen; et ar'mis, door kracht v. wapenen.
vi'a, (Lat.) v. weg, middel; (op brieven, passen enz.) over,
[enz.
bv..- Marseille, over Marseille.
viaduct', o. en v. (boog)brug over een weg, een spoorbaan,
vlagraaf', v. zelfwerkend toestel, dat oneffenheden van
,

wegen grafisch aantekent.
(Lat.) o. 1 reis- of teerpenning; 2 R.K. teer
i e een stervende toegediend.
-spijze:comun
vibran'te, vibra'to, (It.) f vibrerend, trillend van kracht.
vibratie, v. trilling; ,,,-massage, V. electrische m a s s a g e door snelle bewegingen.
[r 11.
vibre'ren, trillen.
vibrion', m. trildiertje, balfspiraalvormige bacterie; s p i vicar, (vik'e) (Eng.) m. hulp -, onderpredikant.
vicariaat', o. plaats- of ambtsvervanging; waarneming v.
h. bestuur; ambt of bediening v. e. v i c a r i s.
vicarië'ren, iemand of iets vervangen.
vica'ris, m. ambts- of plaatsvervanger; hulpgeestelijke,
k a p e l a a n; hulpprediker; generaal', alg. vicaris.
vree, (Lat.) in plaats; (in samenst.:) onder- of waarnemend,
bv. ,.-admiraal', m. ondervlootvoogd; ,-..s-con'sul, m.
tweede consul.
viaticum,
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vicendevoimen'te, a vicen'da, (It.) f afwisselend.
vi'ces, (Lat.) mv. beurtwisselende ambtsverrichtingen.
vice ver'sa, (Lat.) heen en terug, omgekeerd.
vicieus', gebrekkig, verkeerd, verdorven, slecht; ~e cirkel(gang), zie: circuius viciosus.
vi'cit vim vir'tus, (o.a. devies v. h. wapen v. Haarlem)
(Lat.) de deugd heeft het geweld overwonnen.
vicom'te, (Fr.) m. burggraaf (tussen graaf en baron).
victiem', victi'me, (Fr.) o. offers, slachtoffer.
vic'tis honor of ho'nos, (Lat.) (de) eer aan de overwon
(Lat.) m. overwinnaar. [nenen.-vic'tor,
Victo'ria, (Lat.) v. godin v. d. overwinning; ,.., re'gia,
waterlelie met zeer grote bladeren.
victoria, V. 1 overwinning; 2 soort open rijtuig met één
bank en één klapstoeltje en met een halve kap.
victorious', zegevierend, overwinnend.
vic'trix, (Lat.) v. overwinnares.
victua'Iiën, V. mv. levensmiddelen, mondvoorraad.
victuaa'liewvant, o. al wat aan boord als sc'haftgerei wordt

gebruikt, kommaliewant.

vic'tus cotidia'nus, (Lat.) het dagelijks brood.
vic'tus et amic'tus, (Lat.) brood en kleding.
vide, videa'tur ! (Lat.) zie! men zie!
vi'deant con'suies, ne quid res pu'biica detrimen'ti ca'piat,
(Lat.) mogen de consuls toezien, dat de Staat geen schade

lijdt.

videlicet, (Lat.) zoals men zien kan; namelijk, te weten.
vi'de po'che, (Fr.) v. bakje, waarin men zijn zakken ledi[mening gevoelen.
gen kan.
vide'tur, (Lat.) het schijnt, mij dunkt; het blijkt; —, n.
[ring.
vi'd i, (Lat.) in heb (het) gezien.
vidima'tie, v. echtheidsstaving v. geschrift, goedverklavidime'ren, voor echt verklaren, voor gezien tekenen.
vi'dit, (Lat.) hij heeft (het) gezien.
vii, (Fr.) levendig, wakker, vlug.
vige'rend, geldig, bestaand.
vigie', (Fr.) v. 4, uitkijk, de wacht i. d. mast.
vigilant', 1 aj. waakzaam, oplettend, bij de hand; 2 m. toeziener, spion.
vigilan'te, v. gesloten huurrijtuig voor 4 personen.
vigilantie, v. waakzaamheid, oplettendheid.
vigila'te et orate, (Lat.) waakt en bidt.
vigile'ren, waakzaam zijn, scherp toezien.
vigilie, v. vooravond, dag vóór een kerkelijk feest; vigi'liën, mv. nachtwaken; nachtelijke gebeden voor 't ziele heil v. e. overledene vóór de beaarding,
vigi'liedag, m. dag vóór een kerkelijk feest.
,
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vignet', o. druksieraadje (in boeken).
Vigno'Iarail, v. gewone spoorstaaf (zonder groef).
vigog'ne, v. schaapkameel in Peru, Peruaans schaap;
(ook:) de schoonste en fijnste wol (die dit dier oplevert),
V1goggne -wol.
vigoro'so, vigorosamen'te, (It.) r krachtig, met nadruk.
vigoureus', krachtig; nadrukkelijk.
vigueur', (Fr.) v. rechtskracht, geldigheid; heerschappij,
[Noormannen.
werking.
vi'king, m. strijder, held inz. zeeheld, zeekoning (bij do
vilain', (Fr.) laag, gemeen, snood, lelijk; gierig.
vilajet', o. Turkse provincie.
vilipenden'tie, V. geringschatting, verguizing.
viiipeende'ren, geringschatten, verguizen.
villeggiatu'ra, (It.) viilégiatu're, (Fr.) v. verblijf op het
land 1. d. zomer, buitenleven.
vïl'le lu'mière, (Fr.) V. lichtstad; Parijs.
vi I'le mor'te, (Fr.) v. dode (vervallen) stad.
vi ilositeit', v. ruigheid, vlokkigheid; donzige plek.
vina'ta, vinnet'ta, v. wijnlied, drink- of oogstlied.
Vincentiaan', m. lid v. e. Vincentius- vereniging.
Vincen'tius- vereniging, v. R.K. weldadigheidsgenootschap.
vin'cit a'mor pa'triae, (Lat.) de vaderlandsliefde overwint,
vinctuur', v. band, zwachtel.
vincule'ren, verbinden; boeien.
vin'culum ju'ris, (Lat.) in,. rechtsband. [(zwaard en vijl).
vin'dicat at'que po'lit, (Lat.) dit wreekt, dat beschaaft
vindicatie, v. terugvordering v. e. ontvreemde zaak.
vindicatief', wrekend: wraakzuchtig, wraakgierig.
vindice'ren, als eigendom in bezit nemen of terugvorderen.
[banken.
opeisen, inroepen, doen gelden.
vingt-et-un', (Fr.) o. eenentwintig (een kaartspel), het
vinificatie, V. het (tot) wijn maken, wijnbereidingskunst.
vi'nometer, m. wijnmeter, werktuig tot onderzoek v. d.
hoedanigheden v. wijn.
viola d'amore, 14-snarige (7 darmsnaren boven, 7 metaalsnaren onder de kam) viool; viola di brac'cio, (It.) V.
f alt(viool) ; vio'la di gam'ba, (It.) V. f knieviool.
violatie, v. schending, schennis, overtreding; geweld,
ontering, verkrachting.
violent', hevig, heftig, geweldig, gewelddadig.
vioien'te, violentemen'te, (It.) f heftig.
violen'tie, V. hevigheid, heftigheid, geweldigheid, geweld
geweldenarij.
-daighe,
viole'ren, schenden, overtreden; onteren, verkrachten.
violet', 1 af. paars; 2 o. paarse kleur; 3 v. & viooltje.
violoncel', violoncel'io, V. f kleine basviool.
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violo'ne, v. contrabas.
violonist', m. r basvioolspeler.
violonis'ta, v. naam v. d. mechanisch bespeelde viool.
vi ra'go, v. manwijf, driedekker.
[muziek.
vir bo'nus, (Lat.) m. braaf man.
vir'ga, (Lat.) V. r eenvoudige noot in de Gregoriaanse
Vir'gin Queen, (Eng.) zie Maiden Queen.
virginiteit', v. maagdelijkheid; maagddom, onbevlektheid.
Virgo, (Lat.) v. Maagd (sterrenbeeld v. d. dierenriem).
vi'ribus uni'tis, (Lat.) met vereende krachten.
viriel', mannelijke; mannen -; manrnoedig.
viriliteit', v. mannelijkheid2; manbaarheid.
[stoffen.
virologie', V. leer v. U. ziekteverwekkende organismen of
virtualiteit', v. innerlijk aanwezige vermogende kracht, die
nog niet tot uiting komt.
virtua'liter, werkelijk, in wezen, Innerlijk.
virtueel', innerlijk aanwezig, maar in zijn vermogen niet
tot uiting komend; ,..,ele kracht, v. een wel voorhanden,
maar voor 't ogenblik niet werkzame kracht.
virtuoos', virtuo'se, (It.) m. meester i. e. kunst, vooral
i. d. muziek.
virtuositeit', v. grote kunstvaardigheid, meesterschap I.
d. uitoefening v. e. kunst.
vir'tus, concor'dia, fi'des, (Lat.) deugd, eendracht, trouw.
vir'tus In medio, (Lat.) de deugd in het midden.
vir'tus nobi'Iitat, (Lat.) de deugd adelt.
vir'tus post num'moe, (Lat.) de deugd na het geld.
virtu'ti et inge'nio, (Lat.) aan de deugd en het talent.
virtu'ti et meilto; (Lat.) aan de deugd en de verdienste.
virulent', kwaad, boosaardig (van ziekte) ; vinnig, heftig.
virulen'tie, V. kwaad -, boosaardigheid (van ziekte) ; vinnig [heid, heftigheid.
vi'rus, (Lat.) o. vergif, smetstof.
vis, (Lat.) V. kracht, macht; ,,.. co'mica, de kracht v. h.
komische, — iner'tiae, volhardingsvermogen of traagheid
(natuurkunde); .,, medica'trix natu'rae, de aan elk
lichaam eigen genezende kracht v. d. natuur; ,,,, vita'lis,

levenskracht. [tekenen voor gezien.
visa, (Lat.) o. getuigenis van iets gezien te hebben, het
vis-à-vis', (Fr.) m. en v. iemand, die (bij de dans, aan
tafel) tegenover een ander geplaatst Is; (ook:) dubbel klavier; smal koetsje, dat voor en achter maar één zitvis'cera, (Lat.) o. mv. ingewanden. [plaats heeft.
visceraal', tot de ingewanden behorende.
viscose, V. uit cellulose bereide stof, gebruikt bij het ver
kunstzijde, olie- en vetvrij papier, alt-vardigen
surrogaat van hoorn, ivoor enz.
viscositeit', v. kleverigheid, lijmerigheid, taaiheid.
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viscount, (vai'lsaunt) (Eng.) m. burggraaf in rang volgend

[en dergelijke.
op ear 1.
viseer'der, m. ijkmeester; rooier; onderzoeker van passen
vise'ren, 1 mikken, beogen, (naar iets) streven; de inhoud
V. e. vat met een viseerstok onderzoeken of meten; 2
(ook:) een pas enz. bekrachtigen, voor gezien tekenen.
viseur', (Fr.) m. zoeker aan een photografietoestel.
Vish'noe, m. God V. d. Indiërs, de behoudende kracht 1. d.
Ind. drieëenheid.
visi'bel, zichtbaar; klaarblijkelijk; (ook :) bij de hand, te
spreken, gereed om bezoek te ontvangen.
visibiliteit', v. zichtbaarheid.
vi'aie, V. het zien, aanschouwing, inzage; ter —, ter inzage,
ter lezing. [gezicht.
visioen', o. droombeeld, hersenschim, inbeelding, droom visionair', visiona'ris, m. ziener, geestenziener.
visitatie, v. onderzoeking, onderzoek; huiszoeking; bezoeking, tuchtiging; (ook:) het bezoek v. d. Maagd Maria
aan Elizabeth (IVIari'ae Visita'tio).
visite'ren, bezoeken; onder -, doorzoeken, bezichtigen.
visiteur', (Fr.) m. bezoeker; onderzoeker; visiterende
ambtenaar (bij de douane) ; vrijmetselaar, die een loge
bezoekt, waarvan hij geen lid is (broeder-visiteur).
visiteu'se, (Fr.) v. beambte belast met het onderzoek aan
den lijve van vrouwen aan een grenskantoor.
viso'rium, o. mikpunt; (bij letterzetters:) kopijhouder.
vista, (It.) o. zicht, vertoning v. e. wissel.
vistra, een uit hout vervaardigde stof ter vervanging v.
visueel', zichtbaar. [katoen.
visum, (Lat.) o. ondertekening ten bewijze van echtheid
v. e. stuk; het , het „gezien"; r-epper'tum, o.
schouwverslag (van deskundigen), verslag van (geneeskundig) onderzoek, verslag v. e. lijkopening.
vita, (Lat.) V. leven; ~ bre'vis, ars lon'ga, het leven is
kort, de kunst is lang. [voor het leven nodig.
vitaal', tot het leven behorend, leven bevorderend, levens -,
vita'licum, o. lijfrente, weduwengeld.
vitaiise'ren, levenskracht geven, bezielen.
vitaliteit', V. levenskracht; levensvatbaarheid.
vitalis'me, o. het aannemen v. e. bizondere levenskracht
(vis vital-is), waarvan de levensverschijnselen afhankelijk zijn.
vi'tam impen'dere ve'ro, (Lat.) zijn leven voor de waarheid
in de waagschaal stellen.
vitaminen, v. mv. accessorische voedingsstoffen, nodig
voor de voeding, die het lichaam zelf niet kan vormen
en die dus met het voedsel moeten worden opgenomen;

vitaphone
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neen onderscheidt: vitamine A of a n t i x e r o p h t a 1misch v.; vitamine B of antiberriberri-v.;
vitamine Bl of antip e 11 e g r a-v.; vitamine C of antischeurbuik-v.; vitamine D of antir a e h i t i s-v. en
vitamine E of vruchtbaarheids-v.
vitapho'ne, film, waarmee een soort gramophoonplaat,
waarin muziek en gesproken woord gegraveerd zijn,
gelijktijdig loopt.
vites'se, (Fr.) v. snelheid, vlugheid, spoed; (Ook:) sneltrein.
vi'tium, (mv. vi'tia), (Lat.) o. gebrek, fout, ondeugd; r-►
ori'g i n is, fout of gebrek I. d. oorsprong.

vitra'ge, (Fr.) V. doorzichtig venstergordijn van lichte (gebloemde) stof, of de stof zelve.

uitreus', glasachtig, glazig.
vitrifica'tie, V. verglazing, verandering in glas.
vitrifice'ren, in glas veranderen; verglazen.
vitri'ne, (Fr.) v. (glazen) uitstalkast, winkelraam; -kast.
vitriool', o. zwavelzuur in verbinding met metaalkaiken.
Vi'tusdans, Veits'dans, m. zie tarantula -dans.
vi'va ! vi've ! hij (zij, bet) leve! lang zal hij (zij, het) leven!
vl va'ce, vi vacemen'te, (It.) j levendig, opgewekt.
vivaciteit', V. levendigheid, opgewektheid, vrolijkheid.
vi'vant, (Lat.) dat zij leven! (meerv. van vivat).
vi va'ri u m, o. bewaarplaats met glazen wanden voor levende
dieren.
[geroep.
vi'vat, (Lat.) hij leve! een ,", een heiiwensend vreugde vi'va voce, (Lat.) (eig. met levende stem) mondeling.
vi'vere par'vo, (Lat.) van weinig leven.
viveur', (Fr.) m. fuiver, voorname genotzoeker, doorvi've vaie'que, (Lat.) leef en vaarwel!
[draaier.
vivifica'tie, v. levend- of levendigmaking; bezieling.
vivipa'ren, v. mv. dieren, die levende jongen ter wereld
brengen.
vivisec'tie, v. het opereren op levende dieren voor weten
-schapelijk
onderzoekingen en proeven.
vi'vo, (It.) j levendig.
vi'vres, (Fr.) V. mv. levensmiddelen, mondvoorraad.
vix'i, (Lat.) ik heb geleefd.
vix'it, (Lat.) hij (zij, het) heeft geleefd.
lvizier', o. ® helmklep; X richttoestel aan handvuur wapenen, m 1 t r a ill e u r s en verschillende vuurmonden; iets In 't — krijgen, bet in 't oog krijgen.
2vizier', m. staatsraad of minister v. d. voorm. sultan v.
Turkije.
[miraal.
vlagofficier, m. kl schout - bij - nacht, vice- admiraal en adviel, (Z.A.) v. stilstaand water van geringe diepte.
22e dr.55

vlugge vier
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vlugge vier, (N.I.) bijnaam v. d. sneltrein Batavia—Bandoeng; ,,, vijf, idem Soerabaja—Malang.
vocaal', 1 V. klinkletter, klinker; 2 aj. wat met de stem
geschiedt, bv. voca'le muziek, (It. mu'siea voca'le), zang
(in tegenstelling met instrumentale muziek).
vocabulai're, (Fr.) vocabula'rium, o. woordenlijst, -schat.
vocali'se, (Fr.) V. (It. vocalizzazio'ne) j zangoefening op
één klinker, oefening voor het v o c a ii s e r e n.
voca'tie, V. beroeping tot een ambt; roeping, lust, neiging;
oproeping, dagvaarding.
vo'cativus, (Lat.) vo'catief, m. I eigl. roeper, naamval
V. d. aangesproken persoon; 2 een rare vo'cativus, een
rare snaak, guit, schalk. [kopstem, fausset.
vo'ce, (It.) v. stein; — di pet'to, borststem; r-- di tea'ta,
vo'cem, m. 5e Zondag na Pasen.
voce'ren, roepen, nodigen; voor de rechtbank roepen.
vocifera'tie. V. geschreeuw, luid geroep, getier.
vod'ka, (Russ.) v. Russische brandewijn; ook wodka.
vogue, (Fr.) v. gebruik, zwang; aanzien; ^-- la galè're,
't mag gaan zo 't wil, God zegen de greep! en ,-.., in
void', (Fr.) ziehier.
[zwang, in trek, gewild.
voilà', (Fr.) ziedaar; •-- tout, dat is alles.
voi'le. (Fr.) r. damessluier.
voile'ren, omsluieren; wazig maken; dof vlaken (v. d.
voivo'de, zie woiwode.
[stem),
voix céles'te, (E'r.) V. l hemelse stem", zeker orgel [register.
vola'ge, (Fr.) onstandvastig, lichtzinnig, wuft.
volail'le, (Fr.) v. gevogelte.
volant', (Fr.) m. pluimbal; & stuurrad v. auto; X vlieg
tuigstuur; geplooide strook op japon.
Vo'iapuk, o. wereldtaal, uitgedacht door pastoor Schleyer
en door het E s p e r a n t o verdrongen.
volatiel', vliegend; gevleugeld; vluchtig.
volatise'ren, vervliegen, vervluchtigen; vluchtig maken.
volatiliteit', V. vervliegbaarheid; veranderlijkheid; wuft [ragout van vlees of vis.
held, lichtzinnigheid.
vol -au-vent', (Fr.) m. pastel van bladdeeg, gevuld met
vol d'oiseau', (Fr.) m. vogelvlucht; zie vue d'oiseau.
vo'le, (Fr.) v. het halen v. al de slagen door een kaartspeler.
volée', (Fr.) v. vlucht; menigte; zie ook haute volée.
vo'lens po'tens, (Lat.) willend en kunnend.
[geen onrecht.
vole'nte De'o, (Lat.) als God wil.
volen'ti non fit inju'ria, (Lat.) hem die wel wil, geschiedt
voliè're, v. grote vogelkooi; duivenslag.
vol'ley, (Eng.) m. bij het l a w n-t e n n i s s p e 1: het terugslaan V. e. bal, die nog niet op de grond is geweest;
„

-

volo non valco
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.--bali, balspel, waarbij een voetbal tussen 2 ploegen
V. 6 spelers over een net heen en weer geslagen moet
worden, zonder de grond te raken.
vo'lo non va'leo, (Lat.) ik wil, maar ik kan niet.
volontair', m. 1 aj. vrijwillig; 2 m. vrijwilliger; wie zonder loon dient, inz. op een handelskantoor. [motor.
vol plané', (Fr.) ) m. dalende glijvlucht met stopgezette
Volstead-act, (Am.) droogleggingswet.
volt, m. M practische eenheid v. d. electrische spanning,
eenheid voor electro- motorische kracht, zo genoemd
naar Volta.
vol'ta, (it.) v. maal, keer; (ook:) wend om (het blad) ;
anco'ra u'na —, f nog eenmaal; Ia prima .--, de eerste
voltai're, (Fr.) m. soort gemakkelijke leuningstoel. [maal.
vol'tase kolom, v. 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 gedompelde lap laken, blad bordpapier enz., dienende om
electriciteit op te wekken.
vol'te, v. wending; zwenking; kunstgreep bij 't schermen;
het snel verwisselen v. e. speelkaart; ," l'a'ce, (Fr.)
v. rechtsomkeertwending, plotselinge verandering v.
taktiek, houding, mening, stelsel enz. [sla vlug om!
volti, (It.) wendt om (het blad) ; — pres'to, — au'bito, f
voltige'ren, kunstige luchtsprongen maken te paard of op
het slappe koord; rondfladderen, heen en weder zweven.
voltigeur', (Fr.) m. kunstrijder, luchtspringer; ~s, m, mv.
licht voetvolk. [v. electr. stromen.
voltmeter, m. M werking voor het meten v. d. spanning
volu'bel, beweeglijk, icing, vlug, rad.
volubiliteit', v. beweeglijkheid, grote vaardigheid, rad
-heidvantog.
volu'me, (Lat.) volu'men, o. (afgek. vol.), boekdeel; rol,
pak, bundel; lichamelijke inhoud of omvang.
volumineus', dik, lijvig, van aanzienlijke omvang; uit vele
volun'tas, (Lat.) V. wil.
[boekdelen bestaande.
volunteer, (vol'lentieë) (Eng.) m.
weerbaarheidsvrijwilliger, Cie de verplichting op zich genomen heeft om i.
e. eigen korps in oorlogstijd i. h. Eng. leger te dienen
en zich in vredestijd te oefenen.
voluptueus', wellustg, weelderig, wulps.
volu'ta, v. spiraalvormige zuilversiering.

volve'ren, wentelen, wikkelen, rollen.

vol'vulue, 7rs. Jarivafsluiting, darmkronkel.

vomei-en, braken, overgeven.
vomitief', o. braakmiddel.
[Amer.
vomito negro, inheemse naam voor de gele koorts in Centr.

Voodooisten

868

vulkaan

geheim genootschap op Haïti.
voraciteit', V. gulzigheid, vraatzucht.

Voodooisten, m. mv.

Vor'fiihrdame, (D.) mannequin, z. d. w.
vorschriftsmfss'ig, (D.) volgens voorschrift.

vor'tex, (Lat.) m. wervel; draaikolk; wervelwind.
vota, (Lat.) o. mv. (van vo'tum) stemmen; kiesstemmen;

majo'ra, de meeste stemmen. stemmenmeerderheid.
votant', (Fr.) m. stemgever, stemuitbrenger.
voteren, stemmen; bij stemming aannemen, toewijzen enz.
votief', krachtens een gelofte.
votief'mis, v. R.K. geloftemis, mis die tot een bijzonder
doeleinde wordt gecelebreerd of opgedragen.
votief'tafel, V. geloftetafel.
vo'tu m, (Lat.) o. gelofte, uitgesproken wens; uitgebrachte stem; goedkeuring, toestemming.
Vova = Volk en Vaderland, het weekbl. V. d. N.S.B.
vox, (Lat.) v. stem; — claman'tis in deser'to, B stem eens
roependen i. d. woestijn; ,,, huma'na, f register ter
ppo'puil
nabootsing V. d. mensenstem (op het orgel) ;
De'i, de stem v. h. volk (als uitdrukking v. d.
openbare mening) is de stem van God; ,,, studioso'ru m, studentenstem, orgaan v. d. Leidse studenten,
opger. in 1814; vi'va —, het levende woord, mondeling
onderwijs.
voyant', (Fr.) in 't oog vallend, opzichtig, hel, schel.
neerdaling in spitslopende spiraal, tolvril'Ie, (Fr.) v.
vlucht, tolval.
vue d'oiseau' (a), (Fr.) (in) vogel - perspectief.
V u Icaan', V u Ica'n us, (Lat.) m. god v. h. vuur en v. d.
metaalbewerkers.
vulcanise'ren, enz., zie vulkaniseren enz.
vulcanologie', V. kennis der vulkanen.
vulgair', plat, alledaags, gewoon.
vulgarisateur', (Fr.) m. Vlaming, die werkt voor verspreiding v. h. Frans in België.
vulgarise're n, bekend of ruchtbaar maken, onder de mensen uitstrooien.
vulgariteit', v. platheid, alledaagsheid, ordinairheid.
vulga'riter, (Lat.) gemeenlijk.
vulga'ta, (Lat.) v. Lett. algemeen bekend, verbreid; de
gewone Latijnse bijbelvertaling, waarvan zich de R.K.
vulgivaag', omzwervend, zie venus. [kerk bedient.
vul'go, (Lat.) naar gewoon spraakgebruik, in de wandeling.
vul'gum pe'cus, (Lat.) o. domme menigte der kudde[hoop.
dieren.
vul'gus, (Lat.) o. het volk, Inz. het gemene volk, de grote
vulkaan', m. vuurspuwende berg; zie V u lcaan.
,
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vulkaniet

wadi

•ufkaniet', o. zie eboniet.
vulkanise'ren, door verhitting (en toevoeging van zwavel)
c a o u t c h o u c enz. ongevoelig mazen voor tempera
tuursverschillen.
vuikanist', m. aanhanger v. h. vulkanisme, d. i. de leer,
dat de aarde haar tegenwoordige gedaante boor ae werking v. h. vuur heeft gekregen; vgl. neptunist.
vulnera'bel, wondbaar, kwetsbaar.
vul'va. (Lat.) V. schaamspleet.
Vuurkruiser, zie: Croix-de-feu.

W
W. = West; soms ook = wissel.
W. A. C. = Werklozen Agitatie Comité.
W. B. — Wereldbibliotheek.
water-closet, (Eng.) privaat met waterspoeling.
W.C.
W. C. S. F. = Worlds Student Christian Federation, Wereldbond V. Christel. Studentenverenigingen.
W. E. R. A. G. = Westdeutsche Rundfunk A. G., N.V. Westduitse Omroepmaatschappij.

W. 1. Z. A. = Womens International Zionism
Wereldbond

V.

Association,

Zionistische Vrouwenverenigingen.

W. L. S. R. = World League for Sexual Reformation,
Wereldbond voor Sexuele Hervorming.
[Republiek.
W. P. _ Weesperpoort.
W. R. S. S. R. = Wit Russische Socialistische Sovjet
W. T. B. = Wolff's Telegraaf Bureau.
W. V. O. = Werkgenootschap voor Vernieuwing van Opvoeding en Onderwijs, (Nederl. Afdeling v. d. New
Education Fellowship).
W. V. S. V. = Wageningse Vrouwel. Stud. Ver.
W. Y. M. C. A. = Worlds Young Men Christian Association, (Eng.) Wereldbond van Christelijke Jongemannen
Verenigingen.

W. Y. W. C. A. = Worlds Young Women Christian Association, (Eng.) Wereldbond van Christelijke Jongedochters Verenigingen.
Waals, Wallons, o. taal van de W a l e n o f W a 11 on e n d. 1. van de oorspr. r'r. bewoners van België tussen Schelde en Maas; (vandaar:) Waal'se kerk, v.
Fr. kerk. Hervormde kerk in Nederland, waar oe dienst
In het Fr. wordt verricht.
Wacht am Rhein, (D.) v. wacht aan de Rijn, Duits volks
[tijd met water gevuld.-lied.
wa'dii, v. uitgedroogd rivierbed I. d. Sahara, I. d. regen-

wadoek

870 Walpurgisnacht

wadoek, (Jay.), (water)reservoir.
Wafd, v. nationalistische partij in Egypte, voorstanders
v. e. zuiver nationale en constitutionele regering.
wagon-lit', (Fr.) m. spoorwegrijtuig met slaapplaatsen.
Wahabie'ten, m. mv. een L iahomedaanse secte uit BinnenArabië, die door wapengeweld tracht haar ideeën ingang
te doen vinden en Mekka en Medina heeft veroverd onder
1bn Saoed.
Waiblingen, zie Ghibellijnen.
Waisya's, derde kaste, die v. d. landbouwers, bij de
Brahmaanse Hindoes.
wa'jang, (Jay.) poppenspel; go'lek, v. poppenspel van
massief houten en met klederen behangen figuren;
koe'lit, (Jay.) V. schimmenspel met lederen figuren, wier
schaduw op een wit doek wordt geworpen; - o'rang,
(Jay.) V. Jay. k o m e d i e met levende mensen als
spelers; wong, (Jay.) V. schimmenspel met kunstig
beschilderde, uit leer gesneden poppen, wier schaduw
op een wit doek wordt geworpen, ter vertoning van
verhalen uit de heldendichten Mahabha'rata en Rahmaja'na.
wake, (week) (Eng.) zog v. e. schip, kielwater.
wa'kil, (Mal.) m. gemachtigde, vertegenwoordiger.
wa'lang sang'it, (Jay.) V. stinksprinkhaan.
Walden'zen, m. mv. in de 12de eeuw ontstane stille en zede
strenge godsdienstpartij in Frankrijk (naar een-lijk
Lyons burger, Petrus Waldus).
Walhal'Ia, o. (Noorse fabelleer:) p a r a d ij s, hemel voor
Wa'li, m. zie vali. [I. d. krijg gevallenen.
walk -away, (woak eweei') (Eng.) m. sp. gemakkelijke overwinning (v. e. renpaard, dat geen ernstige mededingers
heeft).
walk-over, (woak'oow've) (Eng.) m. rit v. e. paard bij
een wedren, (of spel v e. persoon bij een wedstrijd)
waarvoor geen anderen zijn ingeschreven of opgekomen
en die dus gemakkelijk te winnen is, vandaar: een
gemakkelijke overwinning; overgang 1. e. hogere serie
bij wedstrijden of i. d. beslissingsmanche door iemand
die I. e. lagere serie geen tegenstander tegenover zich
Walky'ren, Walku'ren, v. mv. Noorse strijdgodinnen. [had.
Wallon', (Fr.) m. Waal, Franse Belg.
Wall-street, (woal'striet) (Eng.) het centrum v. d. geldhandel in New-York; (ook:) de beurs aldaar.
walor, (Banda) grote grijsgroene duif, die zich voedt
met muskaatnoten, daarom ook notenkraker genoemd.
Walpur'gisnacht, m. nacht vóór 1 Mei, feestnacht der heksen op de Bloksberg.

Wandalen
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Wanda'len, Wandalis'me, zie Vand-.
Wandervogel, (D.) trekker; Eng.: hiker.
wapi'ti, Canadees hert.
warar.'de. v. gaard; diergaarde; bekoorlijke dreef.
[tels.
warangan, (Jay.) arsenicum.
warin'gin, m. Ind. reusachtige boom met talrijke luchtworwarnasa'rie, (Mal.) v. veelkleurigheid van bloemen; bloem [winkel.
lezing.
wa'ro(e)ng, (Mal.) v. eetstalletje, kraampje; inlandse
Waroeni, (Bali) de godin v. d. wijn.
warragal, zie: dingo.
warrant, (wor'rent) (Eng.) V. 1 bevel tot Inhechtenisneming ; 2 waarborg voor fabrieksmerken ; 2 $ garantie of waarborgbiljet, pandbewijs; cheque, die de houder
van aandelen op naam voor zijn dividend ontvangt.
warranted, (uwor'rentid) (Eng.) gewaarborgd.
Wasag, Westftlische-Anhaltische Sprengstofffabriek A.G.
Washington kruiser, m. kruiser v. 10.000 ton standaard
tonnenmaat bij het-deplacmnt(z.w),xiumVlootverdrag v. Washington voor kruisers toegestaan.
wateralarm, o. toestel, ingebouwd i. h. scheepsruim, dat
hij het geringste lek en de geringste scheur terstond
geluids- en lichtsignalen geeft. [spoeling.
water-closet, (uwoa'teklowzit) (Eng.) o. privaat met waterwaterproof, (woa'teproef) (Eng.) 1 bestand tegen 't water,
waterdicht ; 2 m. regenjas van waterdichte stof.
Watsonograaf', V. toestel, waardoor met behulp v. d. radio,
een in het zendstation op een schrijfmachine v. speciale
constructie getypte brief, automatisch op een i. h. ont-

vangstation opgestelde schrijfmachine wordt getypt.

watt, (weit) (Eng.) m. g electrische arbeidseenheid, maat
v. h. electrisch arbeidsvermogen, arbeid per seconde,
door 1 j o u 1 e (z. aid.) verricht.
watte'ren, opvullen met watten.
soort I. mensaap, g 1 b b o n, z.a.
wau wau, (Mal.) m.
wecken, verduurzamen door groenten enz. te sluiten in
luchtdichte weckglazen en daarna in water te koken.
weda'na, wedo'no, m. districtshoofd op Java.
Wedgwood, (wedzj'woed) o. naar Wedgwood (t 1795) genoemd soort fijn. Eng. half verglaasd aardewerk.
wedro, Russische inhoudsmaat = 12,20 1.
week-end, (wiek'end) (Eng.) o. weekeinde van Zaterdag
Maandagmorgen.
-midagto
week-ender, (wiek'ende) (Eng.) m. iemand, die het weekeinde nit de stad gaat.
Weih'nachten, (D.) V. mv.

Kerstfeest.

Welfen = Guelfen, vorstenhuis (uit Italië afkomstig),

welpen
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wide-film

dat i. d. Middeleeuwen in Duitsland tegenover den keizer stond, dikwijls geholpen door den paus.
welpen, m. mv. leerlingpadvinders van 8-12 jaar, zie cubs.
Welt'meister, m., Welt'meisterin, v. (D.) wereldkam [onbestemd verdriet.
pioen(e).
Weit'schmerz, (D.) m.. (lett. wereldsmart) droefgeestigheid,
Wenden, m. mv. tak van de Slavonen in N.- en 0.-DuitsWendezeiger, (D.) m. richtingaanwijzer. [land.
wer'da, (D.) W wie daar.
werst, V. Russische mijl (= bijna 1066,79 m).
Westerplatte, (Du.) eilandje 1. d. havenmonding van
Dantzig, dat Polen volgens het verdrag v. Versailles
voor militaire doeleinden mag gebruiken.
Wes'tinghouse-rem, v. samengeperste-luchtrem aan spoorwegtreinen.
Wes'tontakel, m. 5C takel, welks bovenblok uit 2 aaneen gegoten schijven bestaat, welker stralen slechts weinig
in lengte verschillen, terwijl het onderblok maar één
schijf heeft, waaraan de last hangt, zodat deze, losge[gespoten.
laten niet vanzelf kan zakken.
westrumiet', o. soort olie als middel tegen stof, op wegen
what you call, (woat joe kol) (Eng.) wat men noemt.
what's in a name? (woats in e neeim) (Eng.) wat doet de
naam er toe?
wher'ry, (Eng.) v. lichte, weinig diepgang hebbende roei[(vgl. tory).
boot.
whig, (Eng.) m. volksgezinde, vooruitstrevende, vrijzinnige
whip, (Eng.) m. 1 zweep; 2 parlementslid dat de leden van
zijn partij bijeenhaalt voor belangrijke stemmingen (ook
whipper in) ; 3 oproeping van den whip.
whipcord, (Eng.) o. eig. zweepkoord; stof met een koord
voorkomen I. d. lengte v. h. weefsel.
-achtig
whippet, (Eng.) soort hazewindhond.
whis'k(e)y, (Eng.) v. korenbrandewijn, jenever (in Schot land en Ierland) ; ~ eo'da, whiskey met soda- (of spuit -)
water.
[vier (of drie) personen met 52 kaarten.
whist, (Eng.) whist'spel, o. zeker Eng. kaartspel tussen
White Hall, (Eng.) v. straat, waarin de Ministeriege[tussen Antwerpen en New-York.
bouwen in Londen.
White Star Line, (wait stag lain) (Eng.) v. stoombootdienst
White Train, the, (Eng.) de witte trein, waarmee pel
-grimsen
zieken van Londen naar Lourdes gaan.
wholesale, (hoowl'seeil) (Eng.) $ groothandel; $ in het
[groot.
wick'et, (Eng.) o. doelhekje bij het cricketspel.
wide-film, (waid' -film) (Eng.) film, waarbij het systeem
V. d. stereoscopie is toegepast; zie grandeurfilm en
reallife-film.

wiedes
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Woodbrookers

wie'des, F begrijpelijk; nog al ~, het is nog al glad.
widia, (door Krupp i. U. handel gebracht) = stelliet, z.a.
Wiener Mélan'ge, v. sterke koffie met veel slagroom en

suiker.

Wie'ner Schnitzel, (D.)m. met citroen en geraspte beschuit
wig'w am, v. Indiaanse hut. [gebraden kalfslapjes.
wi jo'go, (Mal.) m. gamelanspeler.
wiking, zie viking.
Wilhelmstrasse, (D.) v. (straat te Berlijn waar het)
Ministerie van Buitenlandse Zaken (gevestigd is).
Winchester, (win'sjiste) (Eng.) rn. soort magazijngeweer,
zowel voor de jacht als voor de oorlog.
win'dow-dres'sing, (Eng.) v. het etaleren; 2 het mislei
mooi voorstellen door het op de voorgrond bren--den
gen v. d. gunstigste zijde v. e. zaak.
wind-screen, (windskrien') (Eng.) windscherm.
wing, (Eng.) m. vleugel.
,

winket', zie rinket.

wi'renng, V. Javaanse dans.
wisent, m. de Europese bizon.
witchoc, V. afk. v. witte chocolade, bereid uit melk, room,
suiker en cacaoboter.
wiitharnos'ter, (Z. A.) m. witte rhinoceros.
Witz, (D.) nt. geestigheid; mop.
Wizard of the North, (Eng.) tovenaar v. h. Noorden
[Sir Walter Scott.
W la'd i, (Russ.) m. beer; beheerser.
Wo'dan, m. oppergod V. d. Germaanse volksstammen;
vandaar:) Wodansdag, U. 1. Woensdag.
wod'ka, wod'kl, v. Russische brandewijn.
woe'pan, (Chin.) zeilschuit.
Woi'wode, (Serv.) m. vorst, hertog, stadhouder in Polen,
Moldavië en Wallachije.
Wolan'da, (Mal.) Holland.
Wolff, voorm. telegraph. nieuwsbureau te Berlijn. [steen.
wol'fra(a)m, o. grijsachtig metaal zwaarder dan lood, tungwolframiet', o. erts, waaruit het tungsteen verkregen
wollstra, mengsel v. wol en vistra, z. d. w. [wordt.
wolverene, Canadese veelvraat, ook carcajou genoemd.
woman, (woe'men) (Eng.) v. vrouw; mv. women (wim'min).
wombat, m. buideldier ; de Australische w. wordt ook
genoemd de das van Tasmanië.
Wood'brookers, de Vereniging ,,, in Holland heeft ten
doel een band te vormen tussen hen, die enige tijd
vertoefd hadden In Woodbrooke (bij Birmingham), een
Quakerstichting voor theologische studie. Zij houdt
zomercursussen, met als enige eis voor de deelnemers,
dat zij komen .,in oprecht verlangen naar God".

wootz
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wootz, (woetz) (Eng.) o. voortreffelijk staal, Indisch ge-

damasceerd staal.

wop, naam waarmee In Canada immigranten uit Oost Europa (Polen, Roemenen, Bulgaren, Slowaken enz.)
aangeduid worden.

world-champion, (Eng.) m. wereldkampioen.
would-be, (woedbie') (Eng.) zogenaamd, zich uitgevende
wou wou, m. zie wau wau. [voor.
wun'derbar, (D.) wonderbaarlijk, verbazend mooi, aardig
wyandot'te, v. soort Amerikaanse kip. [enz.
z
VA

X, als Rom. getal = 10.
x. in de wiskunde = onbekende grootheid.
x. d. = ex dividend (z. aid.).
Xr. is in 't Duits een afkorting van Kreuzer.
xanthi'ne, v. krapgeel (kleurstof v. d. meekrapwortel).
xanthophyl', o. gele kleurstof v. d. bladeren i. d. herfst,
xanthopsie', V. geelzien (bij geelzucht). [bladgeel.
Xantip'pe, v. lastige vrouw v. d. Gr. wijsgeer Socrates;

(vandaar:) kwaad wijf, helleveeg.
xeniën, V. mv. geschenken voor gasten (bij cie Grieken) ;
(ook:) soort van punt- of hekeldichten.
xenocratie', v. heerschappij van vreemdelingen.
xenodochie', v. gast- en godshuis voor arme doortrekkende
reizigers en kloosterlingen.
xenoglossie', v. het spreken v. e. vreemde, werkelijk bestaande taal, die liet medium nooit geleerd heeft, zie:
glossolalie.
[talen.
xenograaf', m. ervarene in 't lezen v. h. schrift v. vreemde
xenomanie', v. overdreven zucht voor het vreemde.
xe'non, (Gr.) o. in geringe hoeveelheid (0,000009 %) 1. d.
dampkring voorkomend c h e m i s c h onwerkzaam was.
xenophilie', V. ingenomenheid met al wat vreemd of uitheems is.
xenophobie', V. afkeer van, haat tegen vreemdelingen,
xenota'phium, o. grafstede voor vreemdelingen.
xeran'themum, m. , papierbloem, een soort strobloem.
Xe'res, m. sherry, een halfzoete Spaanse morgenwijn.
xeroder'ma, V. perkamenthuid (ziekte).
xeropha'giën, v. mv. vastendagen, waarop alleen brood met
zout en water mag worden genuttigd.
xerophtalmie', v. oogziekte, o.a. voortkomend bij zuigelingen met flesvoeding.
xerophyt', rn. plant, die het best gedijt in droge streken.

Xevon
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Xevon, o. een der z.g. zeldzame gassen, zoals helium,
neon, argon, krypton.
xi'phias, V. a35 zwaardvis.
Xmas, (eks'maas) (Eng.) = Christmas, Kerstmis.
x- stralen, m. mv. onzichtbare stralen van nog onbekende
aard, die door vaste lichamen heen licht geven.
X'tus, m. Christus.
xyleem', o. houtstof in plantenvezels.
xylocultuur', v. boutcultuur.
xyloglief', m. houtgravure, houtgraveur, houtsnijder.
xyloglyptiek' v. lioutsnijkunst, houtgraveerkunst.
xylographie', v. het drukken met houten letters op platen;
kunst van 't overdrukken op hout.
xylol', m. een uit steenkool getrokken koolwaterstof.
xylolatrie', v. aanbidding van houten beelden.
xyloliet', o. versteend hout; (ook:) houtgraniet (als vloer of tafelbiadmateriaal).
xylologie', v. leer of beschrijving v. d. houtsoorten.
xy'lometer, toestel om de inhoud v. e. stuk hout te meten.
xylopha'gus, m. houtvreter, houtworm.
xylophoon', v. slaginstrument, waarbij met 2 hamers op
houten staafjes, die op bundels zeer sterk ineengedraaid stro liggen, geslagen wordt. Als de staafjes van
metaal zijn, draagt het instrument de naam klokkenspel.
Zie ook celesta. [ben.
xystier', m. krabijzer om de kalk v. h. gebit af te krab-

_ onbekende grootheid.
y in de wiskunde =
Y- legering, legering v. aluminium, koper, nikkel en mag

vuurvast, daardoor geschikt als materiaal voor-nesium,
de cilinder van explosiemotoren.
yabusame, de kunst der rijdende boogschutters enz., een
oude Japanse sport.
yacht, (jot) (Eng.) o. soort snelzeilend scheepje.
yacht-club, (Eng.) v. roei- en zeilvereniging.
Thibetaanse buffel met zeer lang langs
yack, yak, ni.
[heilsslot.
de grond slepend haar.
Vale sleutel, (jeeit) m. platte sleutel voor een yale, veilig yali, Br. Indische tempel. [del in de Indiën).
yam, yams'wortel, m. broodwortel (gewoon voedingsmi d Yankee, (jaen'ki) (Eng.) m. spotnaam voor de N.-Amerikanen; ---s, Amerik. e f f e c t e n of beurspapieren ; --r
doodle, (doe'det) o. vrolijk N.-Am. volkslied.

yard
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yard, (jaad) (Eng.) m. Eng. el van 3 Eng. voeten
[0,91438 m.
ya'tagan, m. Turkse kromsabel.
yaws, (joaz) o. soort s y p h 111 s in Afrika en W.- Indië,
[framboesia.
yaya, (Papiam.) kindermeid.
year-book, (jieë'boek) (Eng.) jaarboek; the Statesman's
Yearbook, de Engelse a l m a n ach d e Gotha.
yeastrel, een supervoedingsextract, bevat o.a. de v 1 t aminen BI en B2
yellow pe'ri I, (Eng.) het gele gevaar, het gevaar dat de
z.g. gele rassen de blanke zullen overvleugelen.
yellow press, (Eng.) de gele pers, d.i. de chauvinistische
sensatiepers.
[St. v. N. Amerika.
Yellowstone Park, natuurreservaat in de Ver.
yen, m. munteenheid in Japan = 100 s e n = f 1.25 ongeveer.
yeoman, (joow'men) (Eng.) m. 1 vrije pachter, niet adellijk
Eng. landeigenaar, grootpachter; 2 X Eng. vrijwillig
landweer - cavalerist.
yeomanry, (joow'menri) (Eng.) V. de gezamenlijke y e o m e fl; W vrijwillige landweercavalerie.
Yil'diz-Kiosk, v. voormalig paleis v. d. Turksen S u 1 t a n
te Konstantinopel.
yin, m. Chin. lengtemaat (24,5 m); (ook :) een Chin, gewicht.
y'lang-y'lang, v. soort p a r f u m uit een welriekende Indische plant bereid. [sen koning).
Yo eI Rey, (Sp.) Ik de Koning (ondertekening v. d. Spaan Yoga, v. door Y o g i toegepaste methode om bovenzinnelijke ervaringen te verkrijgen.

yog'hurt, v. (Turks yahoerht), licht verteerbaar zuur
melkgerecht (ontstaan door gisting na toevoeging v. d.
giststof maya, die de kaasstof in reeds halfverteerde
toestand brengt).

yo'gi (Hindostani) m. Ind. asceet, die door overpeinzing
en zelfkastijding zijn geest tracht te louteren.
York-Ant'werp Rules, (Eng.) mv. $ in het Engels opgestelde (te Liverpool in 1890: achttien en te Antwerpen in
1903: één) regels voor het opmaken v. a v e r ij -g r o s s e.
yoshiwa'ra, (Jap.) V. bordeelbuurt.
Yo-Yo, kinderspeeltuig, houten klosje dat aan een touwtje
omlaag en omhoog huppelt.
yperiet', o. phosgeen, mosterdgas.
y'psilon, (Or.) V. Grieksche y.
ytteriet', o. glinsterend zwarte, ondoorzichtige steen te
Ytterby in Zweden gevonden.
yttrium, o. vuurvaste metaalbasis van de ytteraarde,
welke laatste door G a d o l i n in het y t t e r i e t ontdekt werd. [gewas).

yue'ca, (Sp.) v. Z adamsnaald (prachtig N.-Amerik. lelie-

Z.
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zemstwo

Z. = Zuid.
Z. B. B. = zakbijbelbond, de leden verbinden zich de
Bijbel of althans het N. T. steeds bij zich te dragen en

dagelijks daaruit een gedeelte te lezen.

z. b. b. h. h. = zijn bezigheden buitenshuis hebbende.
Z. D. H., Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid (titel v. e.
bisschop).
Z. Em., Zijne Eminentie (titel V. e. kardinaal).
z. g. = zogenaamd of zaliger gedachtenis.
Z. H., Zijne Heiligheid (titel v. d. Paus).
Z. H. J. V. — Zuid -Holt. Jacht Ver.
z. h. s. = zonder hoofdelijke stemming.
z. 1. = zijns inziens.
Z. K. H., Zijne Koninklijke Hoogheid.
Z.M., Zijne Majesteit; (ook: zoetemelks).
Z. 0. Z. = zie ommezijde.

za'bra, (Sp.) fregat met 60 a 70 kanonnen.
Zahn'radbahn, (D.) V. tandradbaan, bergspoorweg, waarover de locomotief met behulp v. tandraderen omhoog

klimt.
Amerikanen. [een Indiaanse.
zambo, (Sp.) m. (in Amerika) afstammeling V. e. neger en
zampona, draaiorgelguitaar V. d. boeren en herders in
zan'der, m. , snoekbaars. [Catalonië.
zanel'ia, v. soort katoenen voeringstof.
zare'ba, zari'ba, v. A r a b i s c h versterkt kamp.
zarzue'Ia, (Sp.) vaudeville, z. d. w.
Zbor, de f a s c i s t i s c h e beweging in Z. Italië.
Ze'baoth, m. de hemelse heirscharen, de wereld, vandaar:
[God.
Zebede'us, m. sukkel(aar).
Ind. rund met vetbult achter de nek.
ze'boe, m.
ze'bra, (Port.) m. e . Kaapse ezel, gestreepte ezel.
zecchi'ne, v. Turkse en Ital. gouden munt (dukaat).
zéiatteur', (Fr.) m. ijveraar, werkend lid V. e. R.K. troederschap.
zéiatri'ce, (Fr.) v. R.K. ijveraarster, vr. v. z é 1 a t e u F.
zelfprojectie, zie autoscopie.
zeloot', m. ijveraar, overdreven wets- of geloofsijveraar.
zeiotis'me, o. blinde geloorsijver.
zelotypie', v. jaloersheid; hartstochtelijke geloofsijver,
die tot verstandsverbijstering overslaat.
zemst'wo, v. Russische Provinciale Staten.
zambai'gen, m. mv. afstammelingen van Z a m b o's en

Zend
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Zend, o. niet het S a n s k r i t verwante taal, waarin de
A v e s t a geschreven is.
Zond -Aves'ta, (v. Zend = commentaar en Ave sta
= tekst) v. godsdienstboek v. d. oude Perzen en bun
nakomelingen de Parzen, dat de leer

V.

Zoroaster

bevat.
zenith, o. schedelpunt, toppunt, bovenpool v. d. hemel
-horizn,
tegenover 't n a d 1 r (z. aid.).
zenithaal', v. h. zenith.
[cijnse school.
zenonis'me, o. leer v. d. wijsgeer Zeno, hoofd v. d. Stoïzeoiiet', o. bruissteen (inz. in IJsland en Zweden).
zephyr, m. koele, zachte westenwind, aangenaam koeltje.
Zep'pelin, (D.) v. bestuurbaar luchtschip v. h. stijve type
in sigaarvorm, o.a. gebezigd voor tochten Europa-Amerika en terug en voor een naar de Noordpool.
zete`tica, zetetiek', v. kunst om, in samenwerking met
anderen, door vragen nog onbekende waarheden uit te
zete'tisch, zoekend, vragend, navorsend. [vorsen.
zeuglodon', in. voorwereldlijke walvis.
zeugma, (Gr.) o. verbinding van twee zinsdelen of ook
twee naamwoorden door een werkwoord, (lat slechts bij
één van beide past.
Zeus, (Gr.) m. Griekse oppergod, Jupiter.
zeven vrije kunsten, zie trivium en quadrivium.
zibeli'ne, (Fr.) o. sabelbont.
ziem'lich, (D.) tamelijk, vrijwel.
Zigeu'ners, m. rev. Duitse naam v. h. rondzwervend
volk, ook Heidens genoemd.
zig'zag, m. z-vormig heen- en weergaande.
zi k k u rat, tempeltoren bij de Chaldeeën.
zincographie', v. kunst om beelden op zink te etsen of te
graveren en af te drukken.
zincotypie', V. hoogetsing in zink.
zingares'ca, V. Zigeunerlied of -muziek.
Zinga'ri, m. mv. zie Zigeuners.
Zion, m. berg met Davids burg te Jeruzalem; fig, kerke
gemeente, de kerk met het bijbegrip van rechtge--lijke
lovigheid.
Zionis'me, o. streven naar het verkrijgen v. e. door
publiekrechterlijke waarborgen verzekerde woonplaats
voor het Joodse volk I. Palestina.
Zionist', m. aanhanger v. h. Z i o n i s m e.
Zi'onswachter, m. streng voorvechter v. h. oude geloof.
zirkoon', o. roodachtig bruine edelsteen.
zio'ti, V. Poolse munteenheid.
zoanthropie', V. verstandsverbijstering, waarbij de mens
waant, dat hij I. e. dier veranderd is.

Zodiak
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zodiak', m. dierenriem, de gordel met de 12 hemeltekens,
die de zon jaarlijks schijnbaar doorloopt.
zodiakaa {'licht, o. een op het noorderlicht gelijkende lichtschemering die v. d. zon bij haar op- en ondergang
i. d. richting v. d. dierenriem opwaarts gaat.
Zo'ilus, (Gr.) m. nijdig, scherp bedillaar, aartsvitterig beoor[voor het platste realisme terugdeinst.
delaar.
ZolaTs'me, (Fr.) o. schrijftrant als die van Zola die ook niet
zolot'nik, (Russ.) 1/ 96 Russisch pond of 4,26 grans.
zo'netarief, o. kringentarief, bv. tramtarief, waarbij men
binnen een zekere kring (z o n e) een eenheidsprijs betacit, die echter vermeerdert zodra liet vervoer zich ook
over een andere z o n e uitstrekt.
zoögeeographie', V. dierengeographie, onderdeel v. d. dierkunde, dat zich ten doel stelt cde wetten, die de ver
cl. dieren over de aarde beheersen, en de-spreidngv.
oorzaken daarvan te leren kennen.
zougraphie', V. dierenbeschrijving en afbeelding.
zoöla'ter, m. dierenaanbidder.
zoolatrie', v. dierenaanbidding.
zoologie', v. dierenleer, natuurbeschrijving v. d. dieren.
zooío'gisch, dierenbeschrijvend, dierkundig; station, o.
inrichting voor onderzoek v. d. dierenwereld inz. V.
zeedieren; ~e tuin, m. dierentuin.
zooloog', m. dierkundige.
zoömagnetis'me, o. dierlijk magnetisme.
[overgaan.
zoöno'se, v. infectieziekte, die van dieren op mensen kan
zoonosoiogie', zoöpathoiogie', v. ziektenleer v. d. dieren.
zoöpha'gen, in. mv. dierenvleeseters.
zooplhiei', ira. dierenvriend.
zoáphiet', m. plaatdier, aan een bepaalde plaats gebonden
dier, dat uiterlijk op een plant gelijkt.
zoötherapie', v. dierengenees- of heelkunde.
zodtomie', v. dierenontleding.
zop'po, (It.) lam, kreupel; alla zop'pa, (It.) f hinkend,
ongelijk, met de strijkstok rukkend.
Zores'ijzer, o. trogijzer met iet /—\_ profiel.
Zoroas'ter, m. leraar v. d. wijsheid en verbeteraar V. d.
Perzische volksgodsdienst (ong. 600 V. Chr.), i. h. Oud Perzisch Zarathustra genoemd.
Zoroastris'me, o. de leer v. Zoroaster.
zo'tica, v. dierlijke levenskracht.
zo'tisch, het leven betreffend; het leven bevorderend.
zouaaf', rn. 1 Fr. soldaat in Turkse dracht; 2 j pauselijk
soldaat onder Pius IX.
zuurzak, v. grote Ind. veelhokkige vrucht (A n o n a m ur i e a t a) met zwartgroene schil en witte zaadmantels,

Zwart Front
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elk met een zwarte pit, waarvan het uitgeperst sap met
suiker (in wijn of cognac) genuttigd wordt.
Zwart Front, o. de revolutionnair nationaal socialistische
groep, geleid door Otto Strasser (thans overleden).
zwartharnoa'ter, (Z.A.) m. *. zwarte rhinoceros.

zwtjn'tjesjager, m. p% fietsendief.
Zwingliaan', m. aanhanger v. h. Zwingtianisme, d. 1. de
leer v. d. Zwitsersen hervormer Zwingli(us), 1484-zy'ma, V. giststof, zuurdeeg. [1531.
zy'misch, van gisting afhankelijk, gistings-.
zymogeen', 1 aj. gistingwekkend; 2 o. giststof.
zymologie', v. leer of kennis v. d. gisting.
zymose, (Fr.) v. gisting.
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