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A.
AO. beteekent Anno, in het jaar.
a. M. op. het adres Tan brieven, beteekent arnica mann,
met vriendenhand.
Abalienatic, vervreemding,. overgang van eigendom.
Abanatie, jaarban, verbanning voor een jaar.
Abandon, afstand, overgave, regt van afstand ; hulpelooze
toestand.
abandonneren, verlaten, laten varen, opgeven.
bas, wegl voort ! naar beneden.!
Abh6, wereldlijk geestelijke, abt in Frankrijk, die nog
Beene abdu of prove heeft.
abbrexieren, veikorten, afkorten.
Abces of Absces, ettergezwel, etterbuil.
Abdera, stad in het oude Thracie
Abderieten , inwoners van de stad Abdera, wegens htinne
onnoozelheid vermaard, onnoozele menschen.
abderitisch, onnoozel, belarhelijk.
Abdicatie, afstand,
nederlegging eener waardigheid ; afdanking, uitsluiting.
abdiceren, afstand doen, zijne aanspraak opgeven.
abimeren, to gronde rigten, in eenen afrond storten.
ab intestato, zonder uiterste wilsbeschikking of testament.
abject, laag, verachtelijk laaghartig.
Abjectie, wegwerping, laaghartigheid, zelfverlaging.
abnorm, abnormaal, tegen den repel; misvormd, ziekelijk.
Abnormiteit, de afwijking van den regel; misvormdheid.
aboleren, afschaffen, opheffen, uitdelgen.
Abolitie, opheffing, afschaffing.
Abolitionist, afschaffer, inzonderheid iemand, die de afschaffino. der slavernij begeert of voorstaat.
aboinina bel, afschuwelijk: verfoeijelijk.
Abominatie, verfoeijing, verwensching.
abomineren, verfoeijen, vervloeken, een' afsch.uw hebben.
Abonnement, voorafbestelling, mteekening.
Abonnent, inteekenaar.
aborderen, inteekenen, vooruit bestellen.
Abordage, aanlanding, landing ; entering.
aborderen, aanlanden ; aanspreken.
Abortus, ontijdige bevelling, miskraam.
aboucheren, een mondgesprek houden.
Abracadabra, nietsbeteekenende, zinledige taal; tooverwoord.
Abrigê, uittreksel, korte inhoud.
abrevieren, zie abbr—.
Abrogatie, afsehaffing, opheffing, b. v. eene wet door

4

ABHOGEREN-ACCEPTATIE.

eene latere, die de voorgaande to niet doet.
abrogeren, afschaffen, buiten werking stellen.
abrupt, afgebroken, onzamenhangend ; plotseling, onvoorbereid.
Absces, zie Abees.
absent, afwezig ; verstrooid van gedachten.
Absenten, afwezi-en.
absenteren (zicht zich verwijderen.
Absentie, afwezig eid ; verstrooidheid.
Absinth, alsem, alsemdrank.
absolument, volstrekt, onbepaald.
Absolutie, vrijspreking, kwijtschelding van zonden.
Absolutist, aanhanger der onbeperkte alleenheerschappij.
Absolutismus, willekeurige heerschappij, onbeperkte gezagvoering (gelijk die van den russischen en turkschen
keizer.)
absoluut, volstrekt, op zich zelven; onbepaald, onafhankelijk.
absolveren, vrijspreken, ontbinden ; voleinden.
abaorberen, inzoigen, opslorpen, verzwelgen.
abstinent, onthoudzaam, matig.
Abstinentie, onthouding, inzonderheid van spijs en drank.
abstract, _afgetrokken, op zich zeif beschouwd, enkel
gedacht.
Abstractie, afzondering ; verstrooidheid van gedachten.
abstraheren, afzonderen, aftrekken, uit eene zaak iets
afleiden.
absurd, ongerijmd, zot, onverstandig, onnoozel.
Absurditeit, ongerijmdheid ; strijdigheid met de rede,
°rain.
Abuis, vergissing, misrekening.
abundant, rijkelijk, overvloedig.
Abundantie, overvloed, rsjkdom.
abunderen, overvloeijen, overvloed hebben.
abuseren, misbruik maken ; misleiden ; zich abuseren,
zich vergissen.
abusief, per abuis, lmj vergissing ; bedriegelijk.
Academie, hoogeschool ; gezelschap van geleerden, van
kunstenaars.
Acajou, mahoniehout.
accableren, overladen, bezwaren, neder drukken.
accederen, bijvallen, toestemmen.
accelereren, bespoedigen, versuellen.
Accent, de toon en nadruk op lettergreep en woord,
klemtoon.
Accept, zoo veel als Acceptatie.
acceptabel, aannemelijk, aanneembaar.
Acceptant, degene, die eenen op hem getrokken wissel
door zijne naamteekening goedkeurt.
Acceptatie, aanneming. Men verstaat daaronder de handteekening eens koopmans onder eenen wissel, met het
woord geaccepteerd ; het is zoo veel als eene for-
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mele verklaring, dat men dien op den vervaltijd sal
betalen.
accepteren, aannemen ; met zijne naamteekening voor
geldig en goed erkennen.
Acres, toegang, vergunning, inz. de vergunning tot verkeer over een meisje; aanval b. v. van eene koorts.
accessibel, toegankelijk, genaakbaar.
Accessist, iemand, die onbezoldigd wordt aangesteld
met het uitzigt om eene hoogere plaats met bezoldiging, to verkiugen.
Accessit, de tweede prijs, bijprijs.
aecessoir, bijkomend, toegevoegd.
Accident, toeval, voorval , ook ligehamelijk ongemak.
.Accidentii;n, toevallige ambtsvoordeelen.
AcCij g of Aceijns, warenimpost, belasting op levensmiddelen enz.
Acclamatie, toejuiching, luide goedkeuring; bij acclamatie aannemen, zijne goedkeuriug iu dergaderingen met luide stem eenparig uitbrengen, zoodat de
opneming der buzondere stemmen onnoodig, wordt.
acclimatiseren, aan eene vreemde plaats, hemelstreek,
aan het klimaat gewennen, inheemsch maken.
Accommod atie, schikking ; toegevendheid, insehikkelijkheld.
Accomnsodensent, inrigting, toerigting ; schikking, vergelijk, inzonderheid zulk een, dat een koopman met
zijne schuldenaars maakt.
accommoderen (Lich), een vergelijk treffen, met zijne
schuldeischers eene overeenkomst, eene selukking in der
minne treffen ; accommoderen, in orde brengen.
Accovnpagnement, begeleiding, wat men met een ander
speelt of zingt.
accompagneren, begeleiden, medespelen.
Accomplissement, vervulling, voltrekking.
Aecoord, verdrag, vergelijk ; overeenstemming, welluidende zamenklank van speeltuigen.
accorderen, overeenkomen, een vergelijk treffen.
Accouchement, bevalling, verlossing.
Accoucheur, vroedmeester.
accoupleren, paren, zamen voegen.
accrediteren, in vertrouwen brengen, erediet verschaffen,
iemand door aanbevehng bij eenen derde vertrouwen
doen sehenken een geaccrediteerd gezant Is sulk
een, die zich bij een vreemd hof aan den vorst heeft
doen voorstellen en dezen zijne credietbrieven overhandigd heeft.
Accueil, onthaal, ontvangst, bejegening.
Accumulatie, ophooping, aangroeijing.
accuraat, naauwkeurig, stipt, joist.
Accuratesse, naauwkeurigheid, torgvuldigheid, liefd.e tot
orde.
accusabel, besehuldigbaar.
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Accusatie, beschuldiging, aanklagt.
accuseren, beschuldigen, aanklagen; berigt geven van de
ontvangst eens briefs.
Achilles-hiel, eene kwetsbare plaats.
acromatisch, kleurloos, ongekleurd.
O. condition, op voorwaarde.
a conto, op rekening, in minderin'.
a conto nuovo, op nieuwe rekening.
4 coati, aldaar, op uwe plaats, in uwe stad.
a convert, beschut.
acquireren, verkrijgen, zich eigen waken.
Acquisitie, verwerving, verworven eigendom.
Acquit, kwijtbrief, bewijs van ontvangst ; bij wissels wordt
het gewoonlijk op de keerzijde geschreven, en beteekent,
dat men de in den wissel staande som ontvangen heeft.
acquiteren, verrigten, tot stand brengen: quitantie geven.
Acrobaten, koorddansers.
!tete, handeling, bedrijf van een tooneelspel.
Acte, bewijsstuk in regten, stuk, door eenen notaris opgesteld of door de burgerlUke overheid afgegeven.
Acteur, tooneelspeler.
Actie, bewijs van aandeel, van inschrijving; handeling; bij
den krUgsman : een gevecht ; in regtszaken: eene aanklagt, regtsvordering.
actief, werkzaam, bedrijvi g, in dienst.
actieve handel, uitvoerhandel eener natie met eigen
voortbrengselen.
actieve schulden, uitstaande gelden, vorderingen.
Actionair of Actionist, actiehandelaar, houder eener
actie.
Aetiva, eigen vermogen, geld, waren, liggende gronden.
activeren, in werkzaamheid, in gezag brengen,
Activiteit, werkzaamheid, bedrijvigheid, leven, vuur.
Actrice, tooneelspeelster.
actueel, werkelijk ; dienstdoend.
' actum, gedaan, verhandeld,„
Acustiek, gehoorleer; toon- of klankleer.
acuut, scherp, spits, snijdend.
ad acta leggen, bij de acten leggen, dat is, voor afgedaan honden, ter zijde leggen.
adagio, langzaam, gematigd, zacht.
a dato, van heden af, van de dagteekening af.
ad decretum, volgens besluit, op bevel.
adderen, bij- of zamentellen.
addieeren, geregteluk toekennen.
Add ictie, toezegging.
Additie, bijvoeging, zamenstelling.
Adept, goudmaker, wonderman, ingewijde in eene geheime wetenschap of kunst.
Adhesie, aanklevingskracht ; in de staatkunde: het erkennen en huldigen van een' nieuwen meester.
ad hominem disputeren, de tegenpartij met zijde eigen
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wapens bestruden ; handgemeen worden.
adieu, vaarwel, God zij met u !
ad infinitum, in het oneindige.
ad interim, voorloopig, voorshands, tot nader order.
a ditto, van den zelfden dag.
adjourneren, eene aanstaande zitting, vergadering enz.
bepalen ; verschuiven, verdagen.
Adjudant, medehelper, officier, die de dienstbestellingen
bezorgt.
adjudieWren, geregtelijk toekennen, toewijzen.
Adjunct, helper, toegevoegde ambtgenoot.
ad libitum, naar weigevallen.
ad mandatum, naar bevel en verordening.
ad manus, voor de hand.
Administratie, beheer, waarneming, het beheer en de
bewaking van het staatsvermogen en de handhaving der
bestaande wetten en verordeningen.
Administrator, bestuurder, opziener, voogd, regent.
administreren, beheeren, waarnemen, voor eenen derde
eene zaak besturen.
Admiraal, vlootvoogd, opperbevelhebber der oorlogsvloot.
admirabel, bewonderenswaardig.
Admiraliteit, zeeraad, collegie, dat het opperste toezigt
over 't geheele zeewezen van eenen staat voert.
admireren, bewonderen.
admissibel, aannemelijk, ontvankelijk.
Admissie, toelating, vergunning.
admitteren, toelaten, den toegangvergunnen.
Admonitie, herinnering, waarschuwing.
ad notam nemen, opmerken, in gedachten houden.
adopteren, als kind aannemen ; ook in 't algemeen aannernen, b. v. eene meening.
Adoptie, aanneming als kind.
adorabel, aanbiddenswaardig.
Adorateur, aanbidder.
Adoratie, aanbiddmg, huldiging.
adoreren, aanbidden, hartstogtelijk lief hebben.
ad patres gaan, tot de vaderen gaan, sterven.
ad peas eausas, tot vrome oogmerken of bedoelingen.
ad rem, ter take, gepast, behoorlijk, dienstig.
Adrea, aanwijzing waar te bezorgen, opschrift ; in politieken zin : een plegtig schniven aan een' bepaald' persoon, aan een of ander collegie, staatsligchaam, enz.,
om daarmede zijne gevoelens of begrippen open te leggen:
expedier a l'adresse beteekent : door de bemiddeling
van eenen derde koopmansgoederen verzenden.
Adresboek, almanak met aanwijzing van de woonplaatsen der bedruvige personen.
Adreskantoor, eene inrigting, door welke men huizen
huren en verhuren, dienstboden bekomen, geld aanvragen
of aanbieden kan enz.
Adressani, aanwijzer: indiener van een verzoekschrift.

S
ADRESSE—AFFECTIE.
e. .sssee:eigieseatinktternidaldvarag lg,hel.
ed
atlrie
en h t adres sehrijven, aanbevelen.
adret (adroit), gesehikt, handig, vlug.
Adspirant, zie Aspirant.
Adulatie, vleijerij, pluimstrijkerij.
ad usum, ten gebruike van.
advenant, naar verhouding, naar omstandigheden ; hupsch,
voorkomend.
Adventtijd, de laatste vier weken voor kermis.
Adversarien, aanteekeningen van allerlei, memorieboek,
mengelschrift.
Advertentie, bekendmaking in de nieuwspapieren.
adverteren, bekend maken, berigten door de dagbladen.
Advice, Avis, berigt, narigt.
adviseren, aviseren, berigt geven.
ad vocem, bij het woord (nl. op to zoeken, na to slaan).
advoceren, tot zich roepen; in regten dienen.
Advokaat, verdediger voor het geregt, pleitbezorger.
JEgide, schild, beschutting.
eenigmatisch, raadselachtig, duister.
Lequaal, gelijk, evenredig.
AEquatie, vergelijking.
'Equator, evennachtslijn, evenaar, linie.
"Equinoctium, dag- en nachtevening.
"Equivalent, vergoeding van gelijke waarde, schadeloOftstelling.
tijdrekening, jaartelling.

"Erarium, schat, schatkamer.
Aerometer, luchtmeter.
Aerometrie, de luchtmeetkunst.
Aeronaut, luchtreiziger.
Aerostaat, luchtbol ; ook windbuil.
Ae,rostatiek, de luchtvaartkunst.
AEsculaap, de god der geneeskunst; geneesheer.
,Esthetiek, schoonheidsleer, leer van het gevoel en den
smack.
aesthetisch, smaakvol, schoon.
tEstimatie, sehatting, achting.
aestimeren, achten, schatten, woarderen.
,Ether, bovenlucht fijne doorzigtige vloeistof van sterken
reuk en smaak.
aetheriaseb, tot den aether behoorende ; hemelsch.
Affabiliteit, minzaamheid, innemendheid.
Affaire, zaak, aangelegenheid, voorval ; gevecht ; regtshandef.
Affect, gemoedsaandoening, hartstogt, vuur, warmte.
Affectatie, gemaaktheid, sehijngevoeligheid.
affecteren, voorgeven, den schiin aannemen ; zich gemaakt
of gekunsteld gedragen.
Affectie, genegenheid, gunst ; elke indruk op het ligchaam,
inzonderheid eene ziekelijke.
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Affiche, aangeplakt berigt ; toegevoegd blad tot narigt.
affigeren, aanplakken, aanslaan.
Affiliatie , vereeniging, gemeenschap, verbroedering.
vereenigen, verbroederen, als kind, als ordeslid aannemen.
Affiniteit, verwantschap, maagschap.
Affirmatie, bevestiging, bekrachtiging.
affirmeren, bevestigen, beamen.
Afflietie, droefenis, hartzeer, lijden.
afiligeren, bedroeven, neerslagtig maken.
affreus, verschrikkelijk, ongehoord.
Affront, beleediging, openthike hoon.
affronteren, het hoofd bieden, trotseren, honen, beleedigen.
Affuit, onderstel van het grof geschut, roopaard.1
Agape, hefdemaaltijd bij de eerste Christenen.
Agenda, kerkenboek, waarin al de ceremonien en formaIleren staan aangeteekend, die de geestelijken bij hunne
ambtsverrigtingen hebben waar te nemen.
Agent, zaakwaarnemer, gevolmagtigde ; Agent van policie, geregtsdienaar, diender.
ageren, handelen, verrigten ; voorstellen als tooneelspeler ;
tegen iemand ageren, hem geregtelijk aanklagen.
Aggravatie, verzwaring, b. v. van eene straf.
Aggregaat, ophooping, zamenvatting van vele gelijksoortige dingen.
aggregeren, toevoegen, bijvoegen.
Agiliteit, vlugheid, behendigheid.
Agio, opgeld, meerdere waarde eener mnntsoort boven
de andere, of van het bankgeld boven het kasgeld.
Agiotage, handel met actien, staatsschuldbrieven en andere papieren van waarde , kunstgrepen in den effeetenhandel om de prijzen te doen rijzen of dalen.
agioteren, met opgeld opwisselen ; woekerhandel drijven.
Agioteur, geldwisselaar, woekeraar met wissels, actiehandelaar.
Agitatie, gemoedsbeweging, onrust.
Agitator, volksmenner, opruijer.
agiteren, aandoen, verontrusten, tot iets prikkelen of
aansporen.
Agnaten, naaste bloedverwanten van vaderszijde.
Agnitie, erkenning, b. v. van eenen wissel.
Agonie, doodsstrijd, benaauwdheid ; digt-ophanden vervaltij d eens wissels.
agrarische wetten, akkerwetten bij de Romeinen (ook
bij de eerste fransche revolutie voorgeslagen).
Agrement, bevalligheid ; kleedersieraad.
agressief, aanvall enderwij ze.
Agricultuur, landbouw.
Agronoom,- Agronomist, wetenehappelijk gevormd landbouwer.
Aide, hulp, bijstand ; helper, handlanger.
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Air , gelaat , houding ; zich airs geven , zich grootsch
aanstellen.
jour , doorzigtig , getralied , opengewerkt ; in het
boekhouden : tot op den loopenden dag. geboekt.
Ajournement , uttstel tot een' bepaaldert dag.
ajourneren , z. adjourneren.
it la bonne heure , het zij zoo ! geed?
a la francaise . op zijn fransch.
a la mode , naar de mode , naar hedendaagsch gebruik.
Alarm , oploop , woest getter, ontsteltenis.
alarmeren, schrik aanjagen, opschudding maken.
Alarmist , alarmmaker.
Albinos, witlin'en , kakkerlakken , witte Negers of Mooren.
Albion , het Britsche rijk.
Album , gedenkboek , vriendenrol.
alius , anders , anders gezegd.
Alcalde , dorpsregter , schout in Spanje.
Alcali , loogzout.
Alcalisatie , loogzoutbereiding.
alcalisch , loogzoutaardig , loogzout bevattende.
Alchimie , scheikunst , goudmakerij.
Alcohol, beste wljngeest , hoogstgezuiverde wijngeest.
Alcoof , zie Alcove.
Alcoran , wet-, geloofsboek der Mahomedanen , de koran.
al corso , naar den winkelcours.
Alcove , alkoof , slaapvertrek)e , afgesloten plaats in eene
kamer tot plaatsing van een ledekant.
Alderman , oudste : engelsch stedeluk overheidspersoon ;
naam der gildehoofden, the gezamenthjk den lord-mayor
(burgemeester) kiezen.
Ale , engelsch ongehopt bier.
Aklexandrijnen, alexandrijnsche verzen , njmregels van
12 en i3 lettergrepen , doorgaans nit 6 jambische voeten
bestaande.
al fresco , z. Fresco.
Algebra , letterrekening , stelkunst.
Alguazil , geregtsdienaar in Spanje.
alibi , elders ; zijn alibi bevvijzen beteekent in regten7
dat de beschuldtgde of verdachte bewijten kan , dat
op den oogenblik van het gepleegde feit op eene andere
plaats dan die des mtsdrijfs was.
alienabel , vervreemdbaar , verkoopbaar.
Alienatie, vervreeruding , verkoop , verpanding ; in de
staatkunde afstand van grondgebted , van regten enz. ;
ook verstandsverbij s tering.
Alien bill , vreemd.elingenwet , de door het engelsch parlement in i693 uttgevaardtgde wet , volgens welke de
vreemdehngen onder gestreng toezigt gesteid worden.
Alignement , rigting volgens eene regte lijn, rigtsnoer.
Alimentatie , verpleging , voeding.
alimenteren , onderhouden , verplegen , bekostigen.
a linea , van de lijn af; Alinea, nieuwe regel.
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Alkali , Alkohol, Alkoran , zie Ale—.
Allah, naam van God bij de Mohomedanen.
Allarm, zie Alarm.
Allegatie , aanhaling van eenen schrijver.
Allege , moved als Tender (z. a.)
allegeren , aanhalen, b. v. eene schriftuur ; zich beroepen.
Allegorie , zinnebeadtge , verbloemde voorstelling.
allegoriseh , zinnebeeldig , verbloemd, oneigentltjk.
allegro , vrohjk , vlug , levendig.
Alliantie , verbond , verdrag , verbindtenis.
allieren verbmden.
Alligatie, zamenstelling , vermenging van verschillende
metalen ; het toevoegsel.
alligeren , vermengen , zamenstellen.
Allegatie, aanspraak , toespraak , inzonderheid van den
paus aan de verzamelde kardinalen.
allodiaal , erfvni , onleenroerig.
Allodium of allodiaal goed , een eigen , vrij erfgoed , dat
men vervreemden mag.
zie Allooi.
Allonge , verlengstuk.
allongeren verlengen, uitrekken.
talons laat ons gaan , voorwaarts !
Allooi , het gehalte der muntspecten ; de hoeveelheid van
Beringer metaal met een beter gemengd.
Allopathie , geneesmethode , naar welke men door de geneesmiddelen zulke uitwerkingen zoekt voort to brengen,
welke tegenover de ziekte-verschijnselen staan.
Allotria , bijzaken , vreemdsoortige bezigheden.
allonabel ^ geld,, toe to staan.
alioneren , billukben, toestaan,
alluderen , toespelen , stekelige zinspelingen maken.
Allusie , toespeltng , zmspeling.
Alluvie , aanspoehng , aanslibbing.
Alluvie-regt , regt der oeverbewoners om zich het aangeshbde land toe to eigenen.
alma mater , eerwaardige moeder (eernaam voor de univers tet ten ).
al marco , naar het markgewigt der munten , dat is, naar
hare eigenthjke metaalwaarde.
al numero , naar het getal.
al part , van gehike waarde.
al peso , naar het gewigt.
al pezzo , stukswijze , bij het souk.
Alphabet , de lettervolgorde , het ABC.
alphabetisch , naar volgorde der letters.
alterahel , veranderbaar.
Alteratie ontsteltenis , ontroering , schrik.
Alter ego , ander ik, een plaatsbekleeder met de uitgestrektste volmagt.
altereren , veranderen (veelal ten kwade); verschrikken.
Alternatie , afwisseling , verandering.
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Alternatief , gedwongen keus tusschen twee moeijelijke of
bezwarende omstandigheden.
alternatief , beurtelings.
alterum tantuna , het dubbele, nog eenmaal zooveel.
Alvaria , in Portugal de koninklijke besluiten , die slechts
voor i Saar kracht hebben en door den minister gecontrasigneerd moeten zijn.
Arnalgaina , mengsel uit een of ander metaal of kwik.
amalganteren , innig met kwik verbinden , zamensmelten , vermengen.
Amanuensis , handlanger, klerk.
Amara , smergel.
Amateur , liefhebber , kunstvriend.
Arnazone , strijdbare vrouw, heldin.
Ambassade , gezantschap.
.A.mbassadeur , gezant.
Ambe 7 twee uitgekomen nommers van de vijf in sekere
lot erij en.
anabieren , streven , staan, b. v. naar eenen post.
Ambitie , eergevoel , eerzucht , eergierigheid.
ambitious , eerzuchtig , eerlievend.
Ambrosia , godenspijs.
Ambulance , ziekenwagen , veldlazareth , veldhospitaal.
ambulant , heen en weer loopend , rondtrekkend.
ambuleren , heen en weer gaan.
arnelioreren t verbeteren , veredelen.
amen , het zij zoo ! het geschiede !
Amende, geldboete ; iimende honorable , openbare
s chuldb el ij denis.
Amendament , verbetering , voorslag ter verandering of
wijziging, inzonderheid van eene weiv
a meta , ter helfte conto a meta, rekening tegen gelijke
deelen.
Ameublement , huisraad, kamertooi.
ameubleren, met huisraad voorzien.
Amiant , zie Asbest.
amicaal, of amicabel , vriendschappelijk.
Amice , vriend , Amicissime , beste vriend (als opschrift
in brieven. )
Ammoniak , vlugtig loogzout.
Ammunitie, zie munitie.
Ansnestie , het vergeven en vergeten van gedane beleedigingen ; -- zoo wordt bij opstand soms aan een geheel
land amnestie geschonken , omdat de straf naar de strengheid der wet met uitvoerbaar zou ztjn.
amnestiftren , vergiffenis schenken.
Amor , de liefdegod , Venus' zoon.
Amortisatie ongeldig-verklaring , b. v. van verloren papieren van waarde; inzonderheid rente-uitdelging, vernietiging der openbare schuld.
amortiseren , een document soar ongeldig verklaren ; eene
leening rentevrij verklaren.
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Amouretten , voorbijgaande minnarijen.
Amours maken, vrijen.
amoveren, ontzetten, b. v. van eenen post; sloopen,slechten.
...pa of ample , wijdloopig , breedvoerig , in bijzonderheden , b. v. vertellen.
Amphitheater , halfronde schouwplaats met schuin oploopende zitplaatsen tegenover het tooneel.
Ampliatie uitbreiding ; het duplicaat , dat men van
eene rekening, van oorkonden of papieren geeft.
Amplissimus , hoogaanzienlijk ( titel van eenen aartspriester ; ook eeretitel aan universiteiten.)
Amputatie , de afzetting van een ligchaamsdeel.
amputeren, een lid afzetten.
Amulet , voorbehoedmiddel des bijgeloofs tegen ziekte en
gevaren.
amusant , vermakelijk , onderhoudend , tijdkortend.
Amusement , vermaak , uitspanning.
amuseren , vermaken, verlustigen.
Anabaptist , wederdooper.
Anachronismus , font in de tijdrekening bij de opgave
van gebeurtenissen.
Anagram , letterkeer , wisselwoord , b. v. neger en regen.
Analecten , leesvruchten , bloemlezing , uittreksels van
het gelezene.
-Analogic , overeenkomst , gehjkvormigheid.
analoog , overeensternmend , gelijkvormig.
Analyse, Analysis, ontleding , ontbinding.
anal seren , opiossen , ontbinden.
analytisch , oplossend , ontbindend.
Anarchic , regeringloosheid , wettelooze toestand.
Anarchisten , zulken , die door omverwerping van alle
gezag en orde in den staat de regeringloosheid zoeken to
weeg to breng,en.
Anathema , banvloek , kerkban.
Anatocismus , de ergerlijkste woeker,, wanneer de geldschieter verscheidene loopende wissels en interesten bijeen voegt , om een nieuw kapitaal daaruit to maken.
Anatomic , ontleedkunst , ook snijkarner.
anatomisch , ontleedkundig.
anatomiseren , ontleden , inz. het menschelijk ligchaam.
Anatomist , een ontleedkundige.
Ancienniteit , voorrang naar dienstouderdom , opvolging
naar de dienstjaren.
Ancien regime , de oude heerschappij of staatsvorm, die
door eene revolutie of hervorming vernietigd is.
andante , niet to schielijk , gematigd.
Anecdote , kleme korte geschiedenis, historische trek.
Anglaise , engelsche dans.
anglikaanseh , engelsch ; anglikaansche kerk , de
engelsche , bisschoppelijke kerk.
angliseren , kortstaarten.
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Anglomanie , voorliefde tot Engeland en zijne staatsregeling , wetten, zeden , enz.
anilrnalisch , dierlijk.
Animatie , bezieling.
animeren , bezielen , opwekken , aanmoedigen.
Animositeit , vijandelijkheid , verbittering.
Annalen , jaarboeken.
Annaten, jaargelden , datgene wat van de inkomsten der
eerste jaren van een geestelijk ambt in de paueelijke
schatkist moot gestort worden ; jaarmissen in de R. K.
Berk.
annecteren aanhangen , verbinden.
Annexa aanhangsels , bijlagen.
annihileren , vernietigen.
Annonce, berigt , aankondiging.
annonceren , aankondigen , berigten.
annoteren aanteekenen , aanmerken.
annueel , jaarlijksch.
Annuiteiten , jaarrenten.
annulleren , vernietigen.
Annus gratim , het dienstjaar, dat na het overlijden van
eenen predikant ten voordeele van de weduwe door de
ringbroeders wordt waargenomen.
Anomalie , onregelmatigheid , afwijking van den regel.
anoniem , nameloos . ongenoemd,
Anonymiteit , naamsverzwijging , ongenoemdheid.
Anonymus een ongenoemde.
anorganisch , onbewerktuigd ; onbezield.
anormaal , onregelmatig , met den regel strijdig.
Antagonist , tegenwerker,, vijand , partij.
Antecedent , vroeger gebeurde zaak , voorafgaand geval.
antecederen , voorafgaan , den voorrang hebben.
Antecessor , voorganger.
antedateren , op vroegere dagteekening stellen.
Antediluvianen , die voor den zondvloed geleefd hebben.
Anthologie , bloemlezing , verzameling van kleine gedichten of opstellen.
Anthropologic , natuurleer van den geest en het ligchaam
der menschen.
Anthropophaag menscheneter.
anti (als grieksch voorzetsel), teen.
Antichambre voorkamer in de huizen der grooten.
Antichrist , tegen-christus , bestrijder van het christendom.
anticiperen , vooruit nemen , vooruit beschikken , b. v.
over de staatsinkomsten.
Anticritiek , tegenbeoordeeling.
antiek , oud , ouderwetsch , in den smaak of trant der
Ouden.
Antimonium , spiesglas, spiesglans.
Antinomie strudigheid van twee wetten met elkander.
Antipathie , natuurlijke afkeer.
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Antipoden . tegenvoeters , wederstrevers.
Antiquarius , oudheidkenner ; handelaar met oudheden of
nude boekeu.
Antiquiteiten , oudheden.
antirepublikeinseh wat tegen de republiek is.
antirevolutionnair, wie of wat eene tegenomwanteling
ten doel heeft.
antiroyalistisch tegen het koningschap.
Apanage , jaarwedde van niet regerende vorstelijke personen , prinsen-lkiftogt.
apart , ter nide , afzonderlijk.
Apartement , vertrek kamer ; heimelijk gemak.
Apathie , gevoelloosheid , ontspanning.
Ap- en dependentie , al het aan- en bijbehporende.
Aperen , kort overzigt , hoofdinhoud , ontwerp.
Aphorismen , korte spreuken , stellingen , voorschriften ,
regels enz. , zonder schijnbaren zamenhang.
Aplomb , loodregte stand ; vastheid van handeling , van
karakter.
Apocalypsis , openharing, de openbaring van Johannes.
apocrief , verdieht ondergeschoven geen onvoorwaardelijk
verdienende.
Apocryphen of apocriefe boeken, niet geopenbaarde ,
door de Kerk niet erkende bijbelsche schriften.
apodictisch bewijzend , overtuigend , onwederlegbaar ,
apodictisch bewijs , een volkomen klaar en voldingend bewijs.
a point , eene bankuitdrukking , die de behoorlijke ontvangst en uitgaaf eener rekening aanduidt.
Apostaat , afvallige , geloofsverzaker, partijverzaker.
a posteriori , van aehteren , aan de ervaring ontleend.
Apostille toestel , toerusting.
apostolisch van de apostelen. komend ; apostolische
harrier beheerders van 's pausen inkomsten to Rome ;
apostolische stoel , het pauselijke hof.
Apostrtiph , afkappingsteeken ('), aanduiding van eene of
meer weggelaten letters.
Apotheose , vergoding , het plaatsen in den rang der
goden.
Apparaat , toestel, toerusting.
apparent , oogenschiinlijk , duidelijk.
Apparentie , uitwendig voorkomen, ook waarschijnlijkheid.
Appel , oproeping , verzamelingssein voor de soldaten ;
beroep op hooger regtbank ; vernieuwde inzet bij het spel.
a,ppellabel, bevoegd om zich op hooger regtbank to beroepen.
Appellant , beroepdoener , iemand , die zijne zaak voor
hooger geregtshof wenscht behandel& to zien.
Appellatie , beroep op hooger regtbank.
appelleren , zich van de uitspraak eener lagere regtbank
tot die van eene hoogere wenden ; op nieuw inzetten
(bij verloren spel).
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Appendix , aanhangsel , toevoegsel.
Appetijt , eetlust , Monger , trek.
applaneren , gelijk maken , vereffenen , verzoenen.
Applaudissement, goedkeuring met handgeklap.
applaudisseren , toejuichen , grooten bijval door handgeklap te kennen geven.
applicatief , toepasselijk.
Applicatie , toepassing leervlijt toediening van uitwen(lige geneesmiddelen ; verband.
Applicatuur , vingerzetting bij het bespelen van een instrument.
Appoint, pasmunt 2 kleinere munt tot vOlmaking eener
grootere ; bij kooplieden eene remise, uit vele kleine wissels bestaande.
.Appointement , bezoldiging ; regtsbescheid.
appointeren , bezoldigen ; de partijen bescheiden.
Appositie oplegging, b. v. der zegels ; in de spraakkunst :
bustelling , ophelderend bijvoegsel.
apporteren , aanbrengenhalen ; — apport ! zoek op
appreciZren zie appre'tieren.
appreteren , toebereiden , waren toerigten , lakens glanzen , enz.
appretieren of appreciaren, schatten, waarderen.
Appretuur , toebereiding ; glans van stollen.
Approbatie , goedkeuring , vergunning , inzonderheid
het drukken van boeken.
approberen , goedkeuren.
approprieren , toeeigenen.
approvianderen , van levensmiddelen voorzien.
approximatief, bij raming , benaderend.
appuyeren , drukken ; ondersteunen, aandringen.
a prima vista, op het eerste zigt.
a priori , van voren, niet op ervaring berustende.
a propos , van pas , joist ter suede , ter regter tijd, gelegen.
Aquaeduct , Aqueduc , waterleiding.
Aquarel teekening met waterverw.
Aqua To'ffa'na , zeker langzaam doodend vergift.
Aquavita , afgetrokken en verzoete brandewijn.
Aqueduc , zie A.quaeduct.
Arabesken , arabische sieraden aan huizen , gereedschappen , meubelen enz.
Arbiter , scheidsman, scheidsregter.
Arbitrage , bij kooplieden de berekening der koersen van
verschillende plaatsen , um den voordeeligsten te vinden.
arbitrair ,
eicrenmagtig.
Arbitrium, de meening, de beslissing van den scheidsman.
Arcanum , geheimestis , geheim geneesmiddel.
Archaeoloog , oudheidkenner.
Archaeologic , oudheidkunde.
Archief , bewaarplaats v. schriftelijke oorkonden, acten
enz.
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ArchipelArchipelagus , eilandenzee.
Architect' , bouwmeester.
Architectour , bouwkunst.
Architraaf, onderst gedeelte der kroonlijst , onder- of
bindbalk.
Archivarius , bewaarder of opzigter van een archief.
arctisch , noordsch.
Are , eenheid der vlakte- of landmaten in het metrieke
stelsel , eene vierk. ned. roede 100 vierk. meters of
ellen.
A.reopagusoud geregtshof te Athenen ; vergadering van
wijzen , gefeerden.
á. revoir , tot -weerziens.
Argonauten , grieksche zeehelden , die het gulden vlies
gingen veroveren.
Argument , bewijs c,rond , betoog.
Argunlentum ad 'howinern, een algemeen begrijpelijk,
voor ieder duidelijk bewns.
ArFus-oogen , altijd opene , waakzame oogen.
Arman , aanhanger van het Arianismus of de leer van
een' priester van de vierde eeuw, die de godheid van Christus loochende.
Ariadne (de draad of het kluwen van) , het middel
om uit eene netelige omstandigheid te geraken , een Ingewikkeld vraagstuk op te lessen.
Aristarch , streng, maar bilhjk beoordeelaar.
Aristocraat , een voorstander van de Aristocratic.
Aristocratic , de heerschappij der adelhjken of voornamen,
adelheerschappu.
aristocratiscb, wat tot de aristocratic behoort.
Arithmetica, rekenkunde.
arithmetisch , rekenkunstig, rekenkundig.
Armada, uitgerust leger krijgsvloot , inzonderheid de
nsche vloot v. 1588.
zoogenaamde onoverwinnelnkehspaa
Armatuur bewapening ; wapenrusting ; ook de ijzeren
banden , het beslag, waardoor de deelen eener machine
enz. zamen gehouden worden.
Armee , krijgsleger.
Armee-corps , legerafdeeling , die zelfstandig handelt en
van alle wapensoorten voorzien is.
arriere-pensee , een jezuitisch voorbehoud in gedachten
(reservatio mentalis), dat een Jezuit volgens mine
ordesregelen bij het afleggen van eenen eed mogt hebben.
armeren , wapenen , tutrusten.
Aroma , geur der planten en kruiden.
Arrangement , rangschikking , ordening , inrigting.
arrangeren , in orde brengen, rangschikken.
Arrest , verzekerde bewaring , inhechtenisneming beslaglegging.
Arrestant , aangehouden persoon, gevangene.
Arrestatie aanhouding , gevangenneming ; beslaglegging.
arresteren aanhouden , vastzetten ; beslag leggen.
2
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Arrivement , aankomst.
arriveren , aankomen ; gebeuren.
arrogant , verwaand laatdunkend.
Arrogantie , aanmatiging , verwaandheid , laatdunkendheld.
arronderen , afronden , in zamenhang brengeil.
Arrondissement , afronding ; onderafdeeling van een departement.
Arrowroot , zetmeel van den indiaanschen pijlwortel.
Arsenaal , tuighuis , wapenmagazijn.
Arsenicum, rottekruid.
Artesische putten , geboorde welputten , die het water
uit eene diepliggende waterader opbrengen.
Artikel , lid , stuk, afdeeling ; hoofdpunt ; handelswaar ;
lidwoord.
articuleren , duidelijk de woorden uitspreken.
Artillerie , zwaar geschut ; geschutkunde.
Artillerist , soldaat s die het geschut bedient.
Artist knnstenaar.
Asbese, vezel- of leisteen, die zich als vlas laat uiteen
trekken en in het vuur onverbrandbaar is , ook steenvlas,
bergglas, amiant geheeten.
Aspect , vrome, fijnvrome.
Aseendenten, verwanten in opklimmende lijn.
asectisch,streng-vroom; ascetische schriften stichtelijke schriften.
Asmodeus , de vorst der demons , huwelijksduivel ; koningsslang (in Japan).
Aspect , aanblik , voorkomen ; voorteeken ; uitzigt in de
toekomst.
Asph,xie hoogste g,raad van onmagt.
Aspirant , aanzoeker near eenen post.
aspireren naar iets streven ; ook met ademing , met aanblazing uitspreken.
Assaut , aanval, bestorming ; snort van schermoefening.
Assembled, bijeenkomst ; voornaam gezelschap.
assenteren , toestemmen.
Assertie bewering,. het beweerde.
Assessor , bijzitter in eene regtbank , in eenen gemeenteraad enz,.
assidu, aanhoudend vlijtig , volhardend.
Assiento-compagnie , maatschappij tot slavenhandel.
Assiette tafelbord, kleine schotel ; gemoedsstemming.
Assignatte , aanwijzing op betiding.
assigner.' , eene aanwijzing op betiding geven.
a.simileren , vereenzelvigen , in voedingstof veranderen.
Assisen opentlijke geregtszittingen.
Assistent , helper , ondersteuner.
Assistentie , help , bijstand , onderstand.
assisteren, helpen, bustaan.
Associatie , vereeniging , inzonderheid tot handelszaken.
Associe , deelhebber,, handelsgenoot.
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assoei gren , rich vereenigen, in een handeisgenootschap
treden.
assorteren , zich met waren wel voorzien.
Assortiment , warenvoorraad, toestel van bij elkander
passende dingen.
Assuradeur , verzekeraar tegen schade van brand , van
zee enz.
Assurantie , verzekering , waarborging tegen schade.
assureren , verzekeren, waarborgen tegen schade.
Asteroiden , kleine sterren , inzonderheid de kleine planeten Flora , Vesta , Iris , Ileb6 , Astrica, Juno , Ceres ,
Pallas, Diana, Metis.
Astraal-latmp , sterre- of glanslamp zonder schaduw.
Astraea , de godin der geregtigheid.
Astroloog , sterrewigchelaar.
Astrologic , sterrewigchelarij, voorzegkunde uit de sterren.
Astronomie, sterrekunde.
Astronomist , sterrekundige.
As-z.1 , toevlugtsoord, vrijplaats.
Atelier , Attelier, werkplaats eens kunstenaars.
Athanasie , onsterfelijkhe td.
Atheismus, Atheisterij , godverzaking.
atheistisch , godverzakend.
Atheneum, 800rluchtige school of inrigting van hooger
of akademisch onderwijs.
Athleet, zeer zwaar gebouwd man ; kampvechter, woratelaar.
Atlas, hooge berg in Afrika; verzameling van landkaarten;.
zware zuden stof.
aarde omgeeft.
Atmospheer, de dampkring, die
atmospherische tirtakking. die drukk:ng, Welke de dampkring op de ligchamen uitoefent.
Atomn Atonic, zonnestofje, volstrekt ondeelbaar ligchader sta.
melijk
Atonic, verslapping, zwakte des ligchaams.
a, tout prix, tot elken prijs.
atrahililyus, zwartg,all ig.
Atrociteit, afschuwelijkheid, ijselijkheid.
Attachement, gehechtheid, genegenheid.
attacheren, aankleven, zeer genegen zijn, lief krijgen.
Attaque, aanval.
attaqueren, aanvallen, aantasten.
Attelier, zie Atelier.
attenderen, acht geven, opmerken.
attend, opmer'kzaam, oplettend.
Attentaad, inbreuk op de regten eens anderen, geweld
dadigheid, beproefde maar mislukte aanslag op eens anders levers.
attenteren, eenen aanslag makers.
Attentie, opmerkzaamheid, aandacht.
attenueren, verzwakken.
Attest, Attestatie, getuigschrift.
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attesteren, getuigen, bekrachtigen.
attisch, met den goeden smaak 'der bewoners van Attica
(de Atheners) overeenstemmend, smaakvol, vernuftig, —
attisch coot, fine scherts, vernuftige taal.
Attitude, ligchaamshouding.
Attorney, in Engeland zoo veel als advokaat.
Attractie, aantrekking, aantrekkingskracht.
Attraits, bekoorlijkheden, aanlokselen.
Attrape, valstrik, misleading.
attraperen, in een' strik vangen, beet hebben, vatten,
misleiden.
Attribuut, zinnebeeldig kenteeken, b. v. de knolls is een
attribuut van Hercules.
Attroupentent, oploop, zamenscholing, volkshoop.
au courant, in den loop b. v. der maand ; tegen den
loopenden prigs; au courant zijn beteekent : met den
tijd en zijne nieuwste verschijnsels gelijken tred houden ,
ook: den zamenhang eener zaak legrijpen.
Auctie, openbare verkooping.
auctioneren, aan den meestbiedende verkoopen.
Audientie, gehoorgeving, toegang.
Auditeur, regter ?iii den krsjgsraad.
au fait, in staat, ter zake ; au fait zijn, ergens van weten, in eene wetenschap of kunst of geheim ingewijd.
A.ugias(de stal van),een moeijelijk en onaangenaam werk.
augmenteren, vermeerderen, bijvoegen.
Auto, open zaal, groote vergaderzaal op universiteiten.
au porteur, aan den brenger, den toonder.
Aureool, licht- of straalkrans om 't hoofd der heiligen.
Aurora, godin des dageraads, het morgenrood.
Auscultant, hoorder, toehoorder, inzonderheid een jong
regtsgeleerde, die de regtszittingen tot zijne Forming en
leering bijw oont.
usanec, naar wisselgebruik..
gt, uso,
Auspicien, voorteekens, voorgevoelens.
Austriomanie, blinde gehechtheid tan al wat oostenrijksch is.
Autarchie, z el f heers chap pij, z el f beheersching.
Auteur, schrijver, maker van een bock; bewerker, oorzaak.
Authenticiteit, geloofwaardigheid.
authentiek, geloofwaardig, in regten geldig.
Auto-biographic, eigen-levensbeschrij \Ting.
Autoeraat, zelf heerscher, zonder eenige volksvertegenwoordiging, zoo als b. v. de russische keizer.
Autoeratie, onbeperkte heerschappj, zelfheerschappu.
Auto-da-de, het geloofs- of halsgeligt, de ketterverbranding bij de spaansche
Autodidactus, iemand, die sets door zich zelven geleerd
heeft.
Autograaph, copieermachine ; ook het oorspronkelsjk
schrift van een bock, door den schrijver eigenhandig geschreven.
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Anton:mat, kunstige machine, in welke ones zich van zelf_
schijnt te bewegen.
Autonomie, het regt om zich-zelven wetten te geven.
Autorisatie, volmagt, wettellike goedkeuring.
autoriseren, volmagttgen, met het behoorink gezag voorregtvaardigen.
zien ;
Autoriteit, erkende geloofwaardigheid, gezag, magt ; gegetnigenis (uit schriften).
Autotype, eerste of oorspronkelijke afdruk; zelfafdruk.
auxiliaire troepen, hulptroepen.
Aval, eene acte of onderteekening, waardoor men zich
verbindt, het bedrag eens wissels te betalen, wanneer
de schuldenaar niet betalen kan.
Avanee, winst, voorschot ; Avances maken, de eerste
schreden, b. v. tot eene verzoening, doe),
Avaneement, bevordering, standsverhooging.
avanceren, voorwaarts 'aan, vooruit komen ; voorloopen.
Avantage, voordeel, waist ; overhand.
avantageren, bevoordeelen.
avantageus, voordeelig.
avant la lettre, v66r het onderschrift, de eerste en beste
afdrukken van koperen platen.
Aventure, zonderling voorval, avontuur.
aventureren, wagen, avonturen.
Aventurier, gelukzoeker, waaghals, geluksridder.
Avers, de voor- of beeldzijde van een muntatuk.
Axersie, afkeer, tegenzin, walging.
Aviditeit, gretigheid.
Avis, aviseren, zie Adv.
a vista, op zigt, (bij vertooning eens wissels).
avoceren, afroepen, terug roepen.
Avontuur, Avonturier enz. zie Avent--.
Avoir, het te goed of credit.
Avoirdupoids, het handelspond in Engeland
0.4536
ned. pond.
Avonturier, zie Avent–.
Avotte, zie Procureur.
avotteren, bekennen.
vows, aan u (bij het spel), op uwe gezondheid (bij het
drinken).
vue, op zigt (betaalbaar).
Axioma, onloochenbare grondstelling, onomstootelijke en
klaarblijkeluke, geen bewijs vorderende waarheid.
Azuur, hemelsblaauw, de blaauwe kleur des hemels.

B.
Ben. beteekent banco.
B. L. beteekent Benevole Lector. Zie die woorden.
Bto. beteekent bruto.
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Babel, Babylon,- verwarring ; ook uitschot.
Bacealaureus, gelauwerde, iemand, die de laagste akademische waardtgheid heeft verkregen.
Baccbanalcn, drinkgelagen, zuippartijen.
Bacchantes en Baechantinnen, drunken dweepers en
dweepsters, tierende lichtmissen.
bacchantiseh, dronken, dol, wild en razend.
Bagage, het gezamenthike reisgoed ; veld-, krijgs- en legertuig ; slecht yolk.
Bagatel, kleinigheid, armzaligheid.
Bagijn, zie Begijnen.
Bagno, gevangents der galetslaven.
Baisse, het dalen der staatspapieren.
Bajert, zooveel als Chaos.
Bajonet of Bayonnet, geweerdolk.
Balance, evenwigt, weegschalen ; sluitrekening, afsluiting,
der handelsboekeR, balans.
balanceren, zweven, het evenwigt houden; eene rekening
afsluiten.
Balcon, uitstek of buitentred voor aan den bovengevel
van een huis.
Baldachin, troonhemel, draaghemel.
Balein, vischbeen.
Baljuw, landregter, drost.
Ballade, verhalend gedicht over eene avontuurlijke gebeurtenis.
Ballet, tooneeldans, opera met dans.
Ballistiek, de werpleer, werpkunde.
Ballon, luchtbol.
ballotteren, 'met balletjes, boontjes enz. stemmen.
Hal pare, staatsiebal.
Balustrade, eene op kleine kplommen of stijlen rustende
leuning, hekwerk.
Banabochades , onnatuurlijke schilderijen, wonderlijke
afbeeldingen van menschengestalten, laaggrappige voorItellingen.
Ban, Bansms of Banns, slavonisch beer, oude rijkswaardigheid in Hongartie, Croatie enz.
banaal, aan dwang onderworpen ; voor leder gereed ,
veil.
Banaliteit, regtsban, dwanggeregtigheid.
Bannaat, het onder eenen ban of banes staande staatsgegebied, inzonderheid de landstreek in Hongarije, aan
gene zijde van den Theisz.
Bonus, zie Ban.
Banco, muntvoet, waarnaar het geld bkj de bank berekend wordt ; banco intacceren, meer in banco op
zich laten schrijven, dan men to vorderen heeft ; bancoeonto, het bock, dat een koopman tot afrekening met
eene bank houdt.
Bandage, heelkunstig verband, windsel, breukban.d.
Bandagist, breukbandmaker; ook breukmeester.
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Bandelier of bandouliêre, sehouderriem, draagband
der soldaten.
Bandiet, landlooper, straatroover, sluipmoordenaar.
Banians, chinesche of oostindische slaaprokken van gewatteerde nide.
Bank-actien, bewijsstukken van het aandeel, dat iemand
in eene bank heeft.
Bank-actionnair, Bank-actionist, de houder van zulke
bewijsstukken.
Banket, zie Banquet.
Bankroet, zie Banqueroute.
Bankvaluta, bankgeld ale louter verdichte of gefingeerde
rekenmunt.
Banqueroute, bankbreuk, het onvermogen om zijne schulden to betalen, bankroet.
Banquet, Banket, groot, prachtig gastmaal ; zeker sulkergebak.
banquetteren,smullen, brassen; een groot feestmaalhouden.
Banquier, wisselaar, wieselhandelaar, bankier; ook bankhouder btj kansspelen.
Baraque, veld- of legerhut, soldatenhut, barak ; ook
slecht huis, krot.
baratteren, waren tegen andere omzetten, verruilen.
Baratto, de warenomzetting, ruilhandel.
Barbaar, bij Grieken en Romeinen ieder buitenlander ;
bij ons: een ongevoelig, wreed mensch, woesteling.
Barbaresken, de barbarijsche of noord-afrikaansche landen ; de bewoners daarvan.
barbouilleren, bezoedelen, kladschilderen • stotteren.
Barchent of Parchent, wollen stof met finnen ketting.
Barden, priesters, zangers, dichters der oude Duitschers.
Ba.rege, wollen, niet gekeperde stof voor shawls.
Baret, hoed of mute der geestelijken ; riddermuts, doctorshoed.
Barge,. nieuwe soort van volkschuit in Nederland, ook
bargee, bergie geheeten.
Barkas, de groote boot bij een zeeschip.
barok, scheef, vreemd, wonderlijk, belagchelijk.
Barometer, luchtzwaartemeter, weerglas.
Barouche, rijtuig met twee widen, halve koets.
Barquerolle, pletzierschuitje zonder mast, ook gezang der
visschers en gondeliers in Italie.
Barricade, straatversperring, afsluiting ter bescherming
tegen aanvallen vooral van de ruitenj.
barricaderen, den toegang versperren, straatverschansingen opwerpen.
Barriers,, slagboom, hek; grensvesting.
barrok, zie■ harok.
Bazar, zie Bazar.
Bascule, tegenwigt; wip, zweng.e/, wipplank.
Bascule-stelsel, het weifelen in de grondstellingen der
staatkunde ; het dienst-bewijzen op hoop van wederdient.
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baseren, grondvesten, den grand leggen.
Basilica, domkerk, kathedrale keel.
Basilicum, pekzalf.
Basis, grondslag, grondvlakte, zuilenvoet.
Basrelief, half verheven beeldhouwwerk of gietwerk.
Bassa, zie Paseba.
Ba..egse laagheid, gemeene denkwijze.
Bassin, bekken, kom ; veilige ankerplaats in eene haven.
Bassist, basspeler, baszanger.
Basson, baspijp, 'blaasbas, fagot.
basta, .genoeg halt ! ook de naam van klaverenaas in
sommige kaartspelen.
Bastille, voormalige staatsgevangenis te Parijs, in 1789
vernield.
Bastion, bolwerk eener vesting.
Bastonnade, stokslagen, afrossing; slagen op de voetzolen
(eene turksche straf ).
bastonneren, afrossen, stokslagen uitdeelen.
Rataille, slag, veldslag, gevecht.
Bataillon, afdeeling van een regiment voetvolk.
Bathometer, zeediepte-meter (een werktuig van hollandsche vinding).
Bathos, het lage, platte en kruipende in schrijf-, dichten spreektrant.
Batist, de fijnste linnensoort.
Batterie, artillerie-afdeeling, eenige stukken zwaar gesehut, Iiatterij.
Battologie, ijdel geklap, noodelooze omhaal van woorden.
Bayonne*, zie Bajonet.
Bazar, oostersche marktplaats; warenmagazijn, de tot
groote winkels en verkoopplaatsen bestemde gebouwen.
Beatifieatie, zaligspreking.
beau, schoon ; Beau-monde, de beschaafde fatsotnlijke
stand ; Beaux rester, de overblij fsels.
Beau**, schoonheid, schoone vronw.
Bedlam, naam van een grout hospitaal sour krankzinnigen
te Londen.
Bedlansiet, een gek, dolleman.
Beduinen, rondzwervende Arabieren.
Beefsteak, snel gebraden rundvleeschlappen.
Beelzebub, opperduivel.
Beg, ook Rex, titel van zekere turksche beambten.
Beglerbeg, opperstadhouder van een groat landschap in
Turkij e.
Begijnen, nonnen, die zich aan de verpleging der zieken
toewij den.
Bel-esprit, fraaije geest, zinrijk, vernuftig mensch.
Belial, hellevorst ; Belials-kind, dengniet, doorslecht
mensch.
Bellande, een plat, in 't Noorden gebruikelijk zeilschip.
Belletrist, kenner en vriend der schoone wetenschappen.
belletristiseb, wat tot de fraaije letteren behoort.
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Bellevue, Belvedere, schoonzigt, hula of plaats met een
schoon uitzigt.
bone, hoed.
Ilenedictie, zegenspreking, priesterlijke zegen.
Beneficie, weldaad ; geestelijke waardigheid met inkomen
verbonden ; een uit gunst verleend ambt.
Beneficie-representatie, voorstelling van een tooneelstuk, ten voordeele van eenen tooneelspeler.
henefieiCren, eene weldaad bewuzen.
henesole-lector, goedgunstige lezer.
Benevolentie, welwillendheid.
beng.talsch of indisch vuur, een mengsel van zwavel,
salpeter enz., dat eene buitengemeen heldere, witte,
sterke vlam geeft.
Bercan, zekere uit geitenhaar en wol gewerkte stof, barkan.
Bergere, herderin; gemakkelijke ruststoel: zeker vrouwenkapsel.
Berrie , zie Barge.
Beeline, ligte reiswagen.
Beschuit, verbasterd van biscuit (z. a.).
Besogne, bezigheid, drukte, lastig werk ; in de staatstaal :
eene raadpleging van ministers en hooge ambteriaren.
besogneren, arbeiden; beraadslagen.
Bete, beest, domkop ; bete maken of zetten, zijn spel
verliezen, beest worden.
Betise, domheid, domme streek.
Revue, verziening, fell uit onachtzaamheid.
Biais, schuine reep, als sieraad op vrouwenkleederen aangebragt.
Bianco (blanco) erediet, verlof tot het trekken eener
corn op zekeren tijd, onder voorwaarde van de zijde des
trekkers, de traites v66r den vervaltijd to dekken.
Ribliograaph, boekenschrijver ; geleerde boekenkenner.
Bibliographic, boekbeschrijving.
Itibliornanie , de hartstogtelijke liefhebberij voor boeken.
Bibliothecaris , opziener eener boekerij.
Bibliotheek , boekverzameling , boekerij.
Biblistiek bijbelkunde.
Bigamie , dubbele echt , tweewijverij , tweemannerij.
bigarreren , bontkleurig , veelverwig maken.
bigot , schijnheilig , biiKeloovig , domvroom.
Bigotterie , schijnheiligheid , vrome huichelarij , geloofsblindheid.
Biilbrief , getuigenis der overheid aangaande den behoorluken bouw van een vaartuiF.
Bijou , kleinood , kostbaarheid , juweel.
Bijouterie , allerlei kostbare voorwerpen tot opschik , galanteriewaren.
Bikamerismus , het staatsstelsel met twee kamers.
bilateraal contraxt, een wederzijdsch verbindend verdrag.
Billet , zie Billet.
Biljoen , slechte zilvermunt; ververpelijke zaak.
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Bill , in Engeland een voorslag , ontwerp tot eene nieuwe
wet.
Billard of Biljart , de bal- of truktafel.
billarderen, twee ballen to gelijk voortstooten, ook denzelfden bal. tweemaal in eenen stoot met de queue raken.
Billet, briefje ; Billet-doux , miunebriefje.
Billioen, duizend maal duizend millioen ; bij de Franschen
duizend millioen.
Biograaph , levensbesehrij ver.
Biographie , levensbesehrijving.
Biologie, levensleer, levenskunde , natuurbeschrijving der
levende wezens.
bis, tweemaal, nog eens.
Biscuit, Beschuit, tweebak ; ook onverglaasd porselein;
halfgare stukken bij het kalkbranden.
Bister, roetbruin, tot graveren en wasschen van teekeningen.
Bistouri, insnijdingsmes der heelmeesters.
Bivouac, nachtwacht in 't leger odder den blooten hemel.
bivouacqueren, zulk eene wacht houden, zonder tenten
legeren.
bizar, zonderling, wonderlijk, grillig.
Bizarrerie, ongerijmd, zot gedrag.
p
blamabel, beris
enswaardig, laakbaar.
Blame, blaam, schimp, kwade naam, eerschennis.
blamercn, in kwaden naam brengen, belasteren.
blanco crediet, zie Bianco ; in blanco onderteekenen geschiedt zoo, dat men eene ruimte tot latere invulling
onbeschreven laat.
Blanket of blanquet, blanc-seing, eene oniagevulde volmagt.
blase, door overmatig zingenot uitgeput, verstompt.
Blason, Blazoen, wapenschild, veldteeken ; ook de wapenkunde.
Blasphernie, lastering, godslastering, majesteitshoon.
Blazoen, zie Blason.
blesseren, wooden, beschadigen.
Blessuur, wond, kwetzuur.
Blokkade, blokkeren, zie Bloq—.
blond, lichtkleurig, lichtgeel (van het haar).
Blondin, Blondine, een jongeling, een meisje, met ligtkleurig hoofdhaar.
Bloquade, itlokkering, insluiting van eene haven of
vesting.
bloqueren, insluiten,,de toegangen eener plaats met troepen of schepen omsingelen, afsluiten ; eenen biljartbal
met forschen stoot maken of in den zak werpen.
Blouse, kiel, voermanskiel; een ruim geplooid damesbleed ; ook de biljartzak.
Blunder, font, domme zet, bok.
Boa, lange damespels, ook de konings- of ratelslang.
Bodemerij, voorschot op een verpand schip.
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Bodemerii-brief, het schriftelijk verdrag omtrent eene
bodemeru gesloten.
Bolero, spaansche volksdans met castagnetten.
Rohm, lemnische aarde, zegelaarde ; artsenijballetje, slikbrok.
Bombardement, beschieting met bommen of holle werpkogels.
bombandenen, met bommen beschieten ; bij iemand onstuimig aandringen.
Bombast, woordenpraal, brommende uitdrukkingen, hoogdravende, maar zinledige voordragt.
bon, goed ; — een Bon, aanwijzing op betaling, bewija van
ontvang, van levering enz.
Bona, goederen, vermogen, bezitting ; bona fide, to goeder trouw.
Bonbon, suikergoed, snoepgoed, lekkers.
Ronde, een sleeswijksche boer, die zijn goed in eigendom
bent.
bon grit mal gre, goed- of kwaadschiks, willens of onwillens.
Boni ficatie, vergoed ing.
bonificeren, vergoeden.
Boniteit, goedhetd, dezgdelijkheid.
Bonmot, ic eestige zet, kwinkslag.
Bonne, kindertoezienster, gouvernante, niet met het onderwijs der kinderen belast.
Bonnefooi, verbastering van bonne foi, goede trouw ;
op de bonnefooi, in goed vertrouwen, op goed geluk af.
Bonsens, gezond menschenverstand.
Bonton. do goede, beschaafde gezelschapstoon, de wereldtoOn.
Bonze, japansch priester.
Bonded', huis der ontucht.
Bordereati, speciebriefje, hjst der geldsoorten, waarmede
men betaalt op handelsplaatsen, alwaar verschillende
vreemde munten gangbaar min.
borduren, bloem- of loofwerk in een weefsel naatjen, stikken.
borneren, begrenzen, beperken.
Borussomanie, overdreven zucht, blinde voorliefde voor
al wat pruissisch is.
bosseren, tut gyps, was of andere weeke stof verheven
figuren vervaardigen.
bosseleren, gedreven werk in gaud, zilver enz. maken.
Boston, een naar het whist gelijkend kaartspel.
Boucanier, amerikaansche wilddief, roofjager.
boucaneren, vleesch naar hamburgsche manier rooken.
Boudoir , vertrekje of kabinetje tot bsjzonder gebruik van
dames.
Rouffante , pofkleed, bolstaand kleed, dock, das enz.
Bouffon, windbuil, nar, grappenmaker, komiek.
Bungee, schoft, rekel.
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Bouillon, vleeschnat, krachtig vleeschaftrekael.
Boulevard, bolwerk, walweg, als wandelplaats aangelegd.
bouleverseren, onderstboven keeren.
Bouquet. bloemruiker ; kruidige geur van den wijn.
Bourgeoisie, de burgerij, in tegenoverstelling van den
adel.
Boutade, vreemde gril, snelle wonderlijke inval.
Bouteille, flesch, bottel.
Boutique, winkel, kraam.
Bova], kom, drinkschaal.
boxers, vuistvechten op de engelsche wijze.
Boxer, engelsch vuistvechter,
Brabanconne, het belgisch patriottisch lied van i830.
Braceletten, armbanden.
brageren, den pronker langs atraat spelen.
Brahminen, priesters der Hindoes (naar hunnen oppergod
Brahma).
Bramarbas, grootspreker, windbuil, snoever.
Brandpiquet, soldaten, met de handhaving der orde bij
brand belast.
bras-dessus, bras dessous, arm in arm, gearmd.
Brasseletten, het zelfde als Braceletten.
Bravade, opgeblazenheid, snorkerij.
braveren, trotseren ; honen.
bravo ! braaf ; bra‘ issimo ! opperbest.
Bravo, dapper, moedig strijder ; gehuurd sluipmoordenaar
in Italie.
Bravoure, dapperheid, onverschrokkenheid.
Bravour-aria, meesterzang.
Breve, pauselijk schrijven .n vorsten of staten.
Brevet, open geschrift, waarbij iemand eene gunst, een
titel, een penaioen enz. wordt toegestaan; uitvindingspatent, octrooi.
brevetteren, zulk een octrooi verleenen.
Brevier of Breviarium, latijnsch gebedenboek der katholijke geestelijkheid.
Breviatuur, verkorting, kort begrip.
brevi manu, kart en coed, zonder omstandigheden.
Bricole, terugsprong, terugstuittng van den bal tegen den
band op het biljart.
bricoleren,tdoor afstuiting van den band eenen bal waken;
ook slinksche wegen gaan, oneerlijk handelen.
Brigade, legerafdeeling uit eenige regimenten.
Brigadier, de aanvoerder van zulk eene legerafdeeling.
Brigantijn, galeivormig schip met laag boord.
geslepen edelgesteente, de diamant, inz. als deze
zoodanig is geslepen, dat zijn bovendeel een vlak (tafel)
heeft, dat door vele vlakken is omringd.
brillant, schitterend, voortreffehjk; 't is brillant of brille,
't is heerlijk, schitterend, uitmuntend.
brilleren, blinken, prijken, uitmunten.
Brocade , Brocaat, zijden goud- en zilverstof.
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brocheren, innaaijen (van boeken).
Brochure, vlugschrift, geschrift van weinig omvang.
Brouhaha, woest geschreeuw, wild gejuich.
brouilleren, oneenig maken, verwarren, onlust verwekken.
Brouillon, ontwerp tot een opstel, klad, planteekening.
brunet, bruinhartg, donkerhartg.
Brunet, Brunette, iemand met bruine, donkerkleurige
hares.
brusk, norsch, barsch, oploopend.
brusqueren, onheusch bejegenen, toesnaauwen.
brutaal, beestachtig, onbeschoft, onbeschaamd.
brutaliseren, onbeschoft bejegenen.
Brutaliteit, lump gedrag, woeste drift, vlegelwerk, verregaande lomphetd.
brute, brutto, ruw, de handelswaar met haar inpaksel te
zamen , Bruto-bedrag, het beloop, zonder aftrek der
onkosten.
Bucephaal, lievelingspaard ; staatsiepaard; eigentlijk het
paard van Alexander den groote.
Budget, staats- of stadsrekennag, raming der waarschunhike jaarluksche ontvangsten en uitgaven.
Buffet, schenktafel, aanregttafel, tafelkas.
Bull, domme streek of zet; John Bull, een Engelschman.
pauseluk mandaat of voorschrtft, wet.
Bulletin, dagberigt, legerberigt.
Bureau. schruftatel ; schrufvertrek, kamer your de ambtsbezigheden.
Bureaucratic, willekenrige heerschappij van ministers en
beambten.
burlesk, koddig, kluchtig. belagchelijk.
Burnus, arabtsche mantel met eene kap.
Butte, borstbeeld (hootd, sehouders en horst).
But, doel, oogmerk, voornemen.
Byzantijners, geschtedschruvers — ook munten van het
byzantijnsche (grieksehe) keizerrijk.

C. *)
C. als Tom. getalmerk beteekent 100.
c. a. beteekent cunt annexis , met het bijbehoorende.

*) Om menigvuldige verwijzingen vote te komen
hier aangemerkt a dat men de,woorden , die niet onder due
letter te vmden zun, onder K moet soeken.
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C. S.—CALANDREREN.

c. s. beteekent cum suis, met de zijnen.
Co. of Comp. bet. Compagnie (zie dat woord ).
Ct. bet. courant (zie dat woord), ook cent en centime
(nederl. en fr. munt). •
Ctr. bet. centenaar (gewigt ).
Cabale , geheim verbond , zamenspanning , geheime aanleg
tegen iemand.
eabaleren , arglistig , bedektelijk to werk gaan.
Cabane , hut , stulp i scheepskooi.
Cabas. biezen vijgenkorfje ; platte biezen vrouwentasch.
Cabotage , kustvaart, kusthandel.
caboteren , kusthandel drijven.
Cabriolet , ligt iljtui .• met een paard en twee widen;
voorste zitplaatsei in diligences.
cache , geheim , verborgen; — cache houden , verbergen.
eacheren , verbergen , verhelen.
Cachet , zegelstempel , briefsluiter , signet.
cacheteren , verzegelen.
Cachot , diepe , duistere kerker.
Cachoterie , geheime zamenspraak over minbednidende
dingen.
Cachotte , tabakspijp zonder hieltje.
Cacique , stamhoofd bij de indiaansche volkeren in Z.
Amerika.
Cacographie het schrijven tegen de taalregels.
Cadaver ,
kreng.
Qadavereus , lijkachtig.
Cadeau , geschenkje , kleine vriendschapsgedachtenis.
Cadence , de gelijke gang of maat in het dansen, zingen,
redevoeren.
cadenceren , eenen volzirt afronden of welluidend maken.
Cadet , jongere noon ; jong mensch, die voor den krijgsmansstand wordt opgeleid op een cadettenschool.
Cadre , lust, omgevende rand ; het plan van een werk ; bij
de militairen : de stam der regiment en.
cadreren, vierkant makenpassen, voegen.
caduc bouwvallig , vervallen , broos , onbruikbaar, vergankelijk.
Caduciteit , vervallen toestard , bouwvalligheid ; de vervalbaarheid van eene erfents of een legaat.
czeteris paribus , voor het overige alles gelijkstaande,
Cmsuur, verssnede , stemrost bij het opzeggen van een
vers na een zeker petal lettergrepen.
Cahier,, schrijfboekje, boekje papier.
ira ! dat zal gaan !
Caisson , kistwagen , legerkist , proviandwagen ; kruidwagen ; kistje onder den bok van een rijtuig.
cajoleren , liefkozen , flikflowjen.
Calamiteit , nood , ellende , ongeluk ongemak , landplaag.
Calander , mangel ; korenworm.
calandreren , mangelen, glanzen, glad maken.
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Calange , boete , aanhaling van smokkelwaren.
calangeren, beboeten.
cnicineren , verkalken ; gloeijen, door gloeijing met de
zuurstof verbinden of oxyderen.
Calcul of Calculatie , berekenin,g , overslag.
calculeren , berekenen.
Calderari, ketellappers , naam van een geheim politick
genootschaplin Italie, dat eijnen zetel te Napels had.
Calefactor , kamerstoker ; ook : een oorblazer.
ealefacteren , allerlei aan de hand hebben.
Calembourg , zinrijke woord- of naamspeling.
Calico , oostindische fijne katoenen stof.
Calligraaph, schoonschrijver.
Calligraphic, s choons chrij fkunst.
Callilogie , kunst om fraai to spreken, welsprekendheid.
calmeren , stillen , bevredtgen.
Colo di peso, te kort op het vereischte gewigt.
Caloriféren , warmtegeleiders , groote kagchels, die door
buizen de warmte in vele deelen van een gebouw brengen.
Calorimeter , warmtemeter.
Calotte , priestermutsj e ; kardinaalswaardigheid , het deksel
over de onrust van een horlogie.
Calottinocratie, priester-, impenheerschappij.
eal9ueren , doorteekenen, b. v. door middel van een met
olte doortrokken papier.
Calumet, vredepiip bij de amerikaansche Wilden.
Calumnie , laster , achterklap.
calumnieren , valsch beschuldigen , smaden, lasteren.
calumnieus, lasterlijk.
Calvinismus , het geloof der Gereformeerden, gewijzigd
naar de leer van Calvijn.
Camaehen , knoop- of overkousen , slopkousen.
Cam.Ache-dienst , krijgsdienst in vredestud.
Caniarilla, in de monarchien : elke vereeniging of klub
van hovelingen , die invloed op de staatszaken en den wil
des vorsten ititoefent.
Cambia., regt , wisselregt.
cambiercn , wisselzaken drijven.
Cambio , wissel, wisselbrief.
Cambrai of Canibrick, kamerdoek.
CamCe , gesneden edelgesteente, waarvan het verheven
werk eene andere kleur heeft dan de grond.
Camelot , stof uit de haren der kameelgeit.
Camera , 'kamer ; — C. lucida , held.ere kamer; C. obscure, donkere kamer, optisch werktuig tot teekenen.
Cameralia , leer van de staatshuishoudkunde ; wetenschappen , die over het beheer der vorstelkjke inkomsten
handelen.
Cameralist , staatshuishoudkundige.
Cameralistiek , staatshuishoudkunde.
Camisade , onverhoedsche aanval des naehts of des ochtends zeer vroeg.
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CAMP—CAPILILARITEIT.

Camp, Kamp , legerplaats , het veld of de grond, the
door een leger met zijne tenten enz. beslagen wordt.
Carnpagne , landgoed ; veldtogt ; zie ook Kampanje.
Causpement, ste/ling van een leer; oefeningskamp.
camperen , te veld liggen, het camp betrekken.
Canaille, gemeen yolk, gepeupel , janhagel, graauw.
eanailleus, schelmachtig , nietswaardig.
Canapé , lance leuningzetel , ruststoel , kussenbank.
Canaster of Knaster , beste soort van rooktabak; ook het
zakvormig , uit dierenhuiden vervaardigd goed ter inpakking van waren in Indie , ook wel de tonne/List, waarin
de thee sit China verzonden wordt.
Candelaber,, arm- of kroonluchter,, kroonhandelaar.
canderen , met suiker overstrooijen.
Candidaat , ambtzoeker ; ieder,, die zijn examen heeft afgelegd en bevoegd is naar eene aanstelling te dingen.
Canecou , vestvormige halsdoek der vrouwen.
Canevas , geruit doek , netvormig geweven lijnwaad ; eerste ontwerp van een werk.
canneleren , groeven, met groeven of gootjes voorzien.
Canneluren, gootsgewijze groefjes of zuilen, pilasters.
Cannibalen , menscheneters ; wilde, wreedaardige menschen.
Cano, schuitje van boomschors , indiaansch bootje.
Canon , regel , wet , rigtsnoer ; litanie der heiligen in
de kath. mis; kettingzang , die door verscheidene personen na elkander aangevangen en in koor bij herhaling
gezongen wordt.
Canonade , het beschieten met kanon.
canoniek , wettehjk , volgens kerkelijke wetten ; geloofwaardig , geopenbaard ; — canoniek regt , kath. kerkregt.
Canonisatie , heiligspreking.
canoniseren , helligspreken , iemand in den kanon der
heiligen opnemen.
Cantate , godsdienstig zanggedicht.
Canthariden , spaansche vliegen.
Cantine , bier- of wijnhuis in vestingen , tapperij in
werk- en verbeterhuizen.
Canton , laudstreek , kreits, oord, district.
Cantonnement , inlegering, verdeeling van het krijgsvolk,
in onderscheidene plaatsen.
cantonneren, in een' bepaalden omtrek ingekwartierd
zijn.
Caoutchoue , veerkrachtige gom of Kars, gom-elastiek.
capable , bekwaam, in Staat tot iets, vatbaar, geschikt.
Capaciteit, inhoudsgrootte ; vatbaarheid , geschiktheid,
bekwaamheid.
capillaire buizen , haarbuizen; eapillair-stelsel, haarvaat-stelsel.
Capillariteit, haarbuiskracht , aantrekking op haarbuizenatstand.
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Capitaine, hoofdman , kapitein , bevelbebber van eene
kompagnie, ook van een schip.
capitalle , hoofdsehatting, aanslag naar het aantal hoofden in elk genii., personeel.
Capitolium, citadel in het nude Rome; ook schertsenderwijs voor : breinkast , hoofd.
Capittel , hoofdstuk.
Capitulatie , vergelijk , verdrag, overeenkomst tusschen de
belegeraars en de bezetting eener plaats wegens de
overgave.
capituleren, een verdrag aangaan, omtrent de overgave
eener plaats handelen, zich op verdrag over geven.
Caput , regenmantel met eene kap ; soldaten-overjas ;
mijnwerkers-kap.
capot , aan stukken ; verslagen , ontsteld , dood ; capot
waken , in het kaartspel alle slagen hebben.
Capotte , vrouwenregenmantel ; zekere diepe dameshoed.
Capote anglaise , foedraal of scheede tegen de venerische
besmetting.
Caprice , gril , luim , eigenzinnigheid.
capricieus , eigenzinnig, vol luimen, koppig.
Capriolen , bokkensprongen , gekke streken , luchtsprongen.
Captatie , het bejagen van een oogmerk , inzonderheid door
sluwe middelen ; Captatio benevolentiae, bede um een
toegevend gehoor, om eene gunstige beoordeeling, , gunstbej ag.
Captie , verstrikking , tegenstribbeling.
captieus , sluw , arglistig, verstrikkend.
captiveren, gevangen nemen ; de gunst winnen, bonier'.
C.tptiviteit , gevangenschap.
Captuur , vangst , butt.
Capueijnen of Capueijners , kapmonniken , franciskaner-monntken van den strengsten ordesregel ; ook eene
zekere soort van ervv ten.
Capuchon, kap , mantelkap ; karpoetsmuts.
Capudan-pacha , groot-admiraal der turksche vloot.
Caput , hoofd; Caput mortuum, doodekop ; wat bij het
destilleren ala dood overschot op den grond
Caquet , gesnap , gewawel , gekakel.
eaquetteren , snappen , kakelen.
Carabas [markies van], iemand, die door de blinde fortuin groote rijkdommen heeft verworvwa en daarop zich
veel laat voorstaan.
Caraffe , Karat , kristalfiesch , tafelfleseh.
Carambole , de roode bal op het biljart ; het spel met
een' rooden en twee witte ballen.
caramboleren, meer dan eenen bal met den speelbal
raken.
Carambolage, het taken van meer dan eenen bal met den
speelbal.
Caramel , bruine suikerkandij, gerstensuiker.
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Caravelle , zie Karveel.
Carbonari, kolenbranders ; ook benaming van een geheim
politiek genootschap in hand ter oprigting van eenen
vrij staat.
Carbonisatie, verkoling.
carboniseren , verkolen.
Carbonnade , geroost vleesch aan dunne schijven.
Careasse 2 geraamte , romp van een schip ; met zijde omwonden ij zerdraad , karkas.
cardinaal , in zamenstellingen : het voornaamste , eerste
in zijne snort.
Cardinaal , de voornaamste -eestelijke persoon na den
pans ; ook ze,kere drank uit wijn, oranjeappelen en suiker.
caressant, liefkozend , streelend.
Caress° , liefkozing , gevlei.
caresseren , liefkozen , troetelen, vleijen.
Carga, zie Cargaison.
Cargadoor of Cargo, scheepsmakelaar, scheepsbevrachter,, koopman op een koopvaardijschip , die den verkoop
der goederen bezorgt; — Supercargo , de opperste onder
meer zulke cargadoors.
Cargaison , ook Carga , , scheepslading, verkoopgoederen;
ook de factuur der lading.
Cargo , zie Cargadoor.
Caricatuur,, spotprent , lachwekkende overdrijving in de
afbeelding.
Carillon „klokkenspel.
earlisten, aanhangers van Don Carlos in Spanje ; ook
van Karel X. in Frankrijk.
Carmagnole , fransch patriottisch lied van 1790.
Carmelieten, monniken van den berg Carmel in Azid.
Carmenade , verkeerd woord voor Carbonnade.
Carmoziln , hoogrood.
Carneval , week v66r de 40daagsche vaster', vasten- of
wintervermaken , vastenavondsvreugd.
Carogne , ondeugende, lastige vrouw , oude heks, feeks.
Cariaien , goudmunt ter waarde van 11 b. 12 gulden.
Carotte , gele peen ; ook tabaksrol , die men tot snuiftabak raspt.
Caroussel , zie Carroussel.
Carpette , pakdoek , vloerkleed , karpet.
Came , vierkant ; vierhoekige slagorde.
Carreau , ruit, sgheef vierkant met gelijke zijden ; ruiten
op de speelkaarfen.
Carriere, loopbaan , levensloop , ambtsbediening ; voile
ren van een paard; — zijne carriers eindigen, sterven.
Carrosse, pracht- of staatsiekoets.
Carroussel , ridderspel ; ringsteken op houten paarden ,
ma/lemolen.
Carte , kaart , spijskaart in logementen.
Carte blanche, een bled papier , enkel met eene handteekening voorzien ; ook onbepaalde volmagt.
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Cartel, verdrag van uitlevering, vergelijk ; ultdaging tot
eenen tweestrijd.
earteren ,in een' omtrek of eene teekenino. brengen.
Carton , bordpapier , modelblad voor schilders, tapijtwerkers enz.; ligte band om een bock.
cartonneren, in bordpapier binden.
Cartouche , schietpatroon, kardoes , gaauwdief.
Caryatidenlastdragers, ,vrouwelijke beelden als schoorzuilen of pilasters.
Casaque , korte refs- of rijrok.
Cascade , kleine waterval.
Casco , scheepsromp ; bij het kaartspel het koopen der
noodige kaarten, wanneer de speler de beide zwarte
azen hebbende, zich op een bloot toevai verlaat.
Casemat , bomvrij gewelf of huis kanonkelder.
Caserne , groot solclatenhuis , grout openbaar gebouw als
woning van een grout aantal soldaten.
caserneren , in kasernen , barakken huisvesten.
Casimir , ligte gekeperde wollen stof , snort van half
laken.
Casino , besloten gezelschap, de vergaderplaats daarvan.
Casquet , lizeren helm , stormhoed.
Cassa, gereede geldvoorraad van een handelshuis ; per
eassa , tegen gereed geld.
Cassatie , vernietiging , uitdelging , ontzetting.
Cassatie-hof,, oppergeregtshof, dat de uitspraak van een
lager kan vernietigen.
Cassave, brood van den wortel des manioks.
casseren , vernietigen, voor ongeldig verklaren ; uit eenen
post zetten.
Casserolle , kook- of stoofpan zonder voet , kastrol.
Cassette, kistje, koffertie, geldkistje.
Cassonade , keukensuiker.
Castagnetten, handklappers, klaphouten, duimkleppers
Caste, volksafdeehng, erfelsjke familiestam in Indie.
Castel, burg, vesting; voor- en achterdek op een schip.
Castellaan, burgvoogd, kastelein.
Castigatie, tuchtiging ; castigeren, tuchtigen.
Castor, bever, een bekend zoogdier.
Castoorhoed, hoed van beverhaar.
Caatraat, ontmande, gesnedene, italiaansche sopraanzanger,
Castratie, ontmanning.
castreren, ontmannen, verminken.
Castrum doloria, treurtooneel, catafalk your vorstelijke
personen.
Casualist. wie het stelsel van een blunt toeval als oorsprong en regelinc, van alle dingen aanneemt.
easueel,
gelegenheid, onzeker.
Casuist, beslisser van gewetenszaken.
Casuistiek, de leer of kunst om gewetensvragen op to losses ; wijsheidsleer.
Casus, geval, naamval.
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Catacomben, onderaardsche gewelfde begraafplaats ; bewaarplaats der doodsbeenderen to Parijs.
catadioptrisch, schijnbaar naderbijbrengend, vergrootend.
Catafalk, rouwtooneel, lijktoestel voor hooge personen.
Catalecten, verzamelde fragmenten uit oude werken.
catalectisch, in fragmenten, onvolledig.
Catalogus, lijst of register van voorwerpen, ins. van boeken bid den verkoop.
Catapult, oorlogswerktuig der Ouden.
Cataract, groote waterval ; graauwe staar.
catarrhaal, zinkingachtig ; catarrhale koorts, zinkingkoorts.
Catastrophe, ontknooping, ongelukkige afloop, fortuinswending.
Catechisatie,vraagonderrigt; onderwijsuur in de godsdienst.
catechetisch, vraagsgewijs, in den vorm van een gesprek.
Catechismus, vrageboek, onderwijs door vragen en antwoorden.
catechiseren, vraagonderwijs geven.
Categorie, verstand- of denkvorm klasse of vak.
categorisch, onvoorwaardelijk, bepaald, zonder omwegen.
categoriiche irnperativus , onvoorwaardelijk bevel, gebod der zedelijkheid.
cateren, doek persen, het den persglans geven.
Catheder, leer- of redenaarsgestoelte.
Cathedraal, hoofdkerk, domkerk, munster.
Catheter, eene buis uit zilver of buigbare hars vervaardigd, tot aftapping der urine uit de blaas.
Catoptriek, leer van de terugkaatsing der lichtstralen.
Cauca, grond, oorzaak; regtszaak.
causaal, borzakelijk, redegevend.
Cause celebre, beroemd regtsgeding ; veel gerucht makende zaak.
Cautie, borgtogt, onderpand.
Cavalier, ruiter ; begeleider eener vrouw; ook in den yestingbouw : eene kat.
Cavallerie, ruiterij ; Cavallerist, soldaat tepaard.
Caveat, borg, , goedspreker.
caveren, borg blijven, goed spreken ; zich caveren, op
zijne hoede zijn.
Caviteit, holte.
Cedent, afstanddoener.
cederen, afstaan, overlaten ; zwichten.
Ceinture, gordel, lendeband.
Celebratie, viering; celehreren. vieren, plegtig gedenken.
Celebriteit, vermaardheid, feestelijkheid.
Celibaat, ongehawde staat.
Consent, bindmiddel, metselkalk, mortel, tras.
Cenobiet, kloosterbroeder.
Cenotaphium, grafteeken, praalgraf.
censeren, beoordeelen, onderzoeken, berispen.
Censor, beoordeelaar, recensent.
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censureren, nadeelig beoordeelen, berispen, wraken.
Census, cijns, belasting ; volkstelling ; vermogens-opgave,
het verbinden der werkzame bemoeijing eens buigers
met de belangen van den staat aan een zeker fortuin of
vermogen, aan eene zekere belastingsom, schatting naar
inkomst of vermogen.
Censuur, meening of oordeel over eene zaak, inz. over
boeken ; boekengerigt van wer e den staat, ook de toestemming tot uitgave door de drukpers.
Cent, centum, honderd ; Cent, het honderdste gedeelte
van den nederl. gulden, ook van den amerikaansche dollar;
pro cent, of percent, ten honderd.
Centaurus, een fabelachtig monster, half mensch en half
paard.
Centi (als voorvoegsel bij namen van maten en gewigten),
het honderdste deel, b. v. centimeter, honderdste deel
der el, nederl. duim.
Centime, het honderdste gedeelte van den frank.
centraal, tot het middelpunt of het midden behoorende ;
van daar b. v. Centraal-Amerika, Midden-Amerika.
Centralisatie, zamentrekking in eat punt, vereeniging van
de magt der regering in een middelpunt, in eene hoofdstad enz.
centraliseren, in een middelpunt vereenigen.
eentrifugaal, middelpuntschuwend.
Centrum, middelpunt, punt van vereeniging ; in politieken
zin het midden van de vergaderzaal der gedeputeerden,
alwaar crewoonlijk de aanhangers der regering en de mi'
nisters hunne
plaatsen hebben ; ook de gematigde partij,
die het midden houdt tusschen de linker- of de oppositiepartij en de regter- of de partij der regering, des kabinets.
centupleren, verhonderdvoudigen, met honderd vermenigvuldigen.
Ceremonie, gebruik van wellevendheid, hof- of kerkgebruik ; plegtigheid.
CeremoniZel, het bepaald gebruik of gevorderde bij plegtigheden, feesten, enz.
Ceremonieme6ster, regelaar der ceremonial ten hove, bij
maaltijden enz.
ceremonies's, vol pligtplegingen, lastig beleefd.
Ceres, godin des landbouws en der veldvruchten; ook eene
planeet ; Ceres en. Bacchus, het koren en den wijn.
cerneren, insluiten, omringen, b. v. eene belegerde stad
door kritgstroepen.
Certe (Cherte of Charte) -partie, contract tusschen
den bevrachter en den reeder of seheepseigenaar.
Certifieaat, getuigschrift.
certiticeren, verzekeren, bevestigen, getuigschrift geven.
Cessie, afstand2 overlating van een refit.
Chagrin, verdriet, kommer, leed; ook voor sagrijn, visehhuid of haaijevel, sagrijntaf.
chagrineren, bedroeven, kwellen, krenken.
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Chaine, keten in de danskunst, kettingdans, Ai, b. v.
van uitg•ezette posten.
Chaise, Iigt rijtuig met twee widen.
Chalcographie, plaatsnijkunst, graveerkunst.
Chambre, kamer ; Chambre ardente , heette in
Frankrijk het geregtshof, waar ketters en giftmengers
gevonnisd werden, en dat gewoonlijk den vuurdood tegen hen uitsprak ; — Chambre garnie, gemeubeleerde
kamer.
Chameleon, zie Kameleon.
Champignon, kampernoelje, paddestoel; ook iemand, die
snel en onverwacht fortuin maakt.
Chance,kans, mogelijkheid van gelukken of mislukken.
Change, rail, verwisseling.
changeant, veranderluk ; met een' weerschijn.
charmeren, veranderen , verwisselen ; verschieten (van
kleuren).
Chaos, warrel- of mengelklonip, bajert ; een warboel.
Chapeau, hoed ; damesgeleider ,• — chapeau bas , den
hoed onder den arm, blootshoofds.
chaperonneren of chapronneren, eene jonge dame tot
geleider en beschermer strekken.
Chapitre, hoofdstuk; onderwerp des gespreks.
Char-A-banes, open bankwagen, met zitplaatsen langs de
zij den.
Character, enz., zie Karakter, enz.
Charade, lettergreep-raadsel.
Charge, eerepost, ambt ; last, vracht.
Chargé d'affaires, 'zaatelastigde.
Charitê, liefdadigheid, ziekenverpleging ; ten hospitaal,
ziekenhuis.
Charitinnen, Bevalligheden,, Gratien.
Charivari, k'attenmuzijk,.gelier geschreeuw.
Charlatan, kwakzalver,windbuil.
charmant, bekoorlijk, innemend.
charmeren, verrukken, betooveren.
Charons-boot, de dood, overo•ang tot een ander leven.
Charpie, pluksel, uitgerafeld linnen.
Charter of Charte, oorkonde, grondwet of constitutie.
Charta-magna, de groote oorkonde of vrijheids-oorkonde,
eene merkwaardige grondwet der Eugelschen, die nog
tegenwoordi .. door hen als het palladium hunner nationale vrijheid vereerd wordt.
Charte partie, zie Certe partie.
Chartisten, naam van de medeleden der arbeiders-vereenigino•en in Engeland, die een algemeen kiesregt, uitsluiting 'der leden van het Lagerhuis van alle staatsambten, jaarlijksche nieuwe verkiezingen, afschaffing van
den census enz., zoeken door to drijven.
Charybdis, gevaarlijke draaikolk tussehen Calabrie en
S icilie.
Chasse, jagt ; in de mazijk : een klein jagtstuk.
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chasseren, voortdrijven, wegjagen.
Chasseur, jager.
Chatoulle, geldkist, privaatkas van den worst.
Chausse, straatweg, steenweg, kunststraat.
Check, kassiersboekje, aanwijzing op de kas ter betaling.
Chef, opperhoofd, aanvoerder.
Chef-d'oeuvre, meesterstuk.
Chemie, Chymie, scheikunde, leer van de bestanddeelen
der ligchamen.
chemi.eh, scheikundig.
Chemisette, halfhemd, kraaghemdje ; Chemiset-speld,
dock- of borstspeld.
ChemIt/, scheikundige.
Chersonesus, schiereiland.
Cherte-partie, zie Certe-partie.
Cherub, hemelgeest des 2den rang y, vuur- of vlambode.
Cheval, paard ; Cheval de hataille, strijdpaard, ook iemands ltevelingsonderwerp.
Chevalier, redder; Chevalier d' industrie, fortuinzoeker, geslepen bedrieger.
Chicane, regtsverdramjinge haarkloverij.
ehicaneren, regtsverdramjnagen gebruiken ; vitten, het iemand lastig waken.
Chicaneur, pleitziek mensch; haarklover.
Chiffonniére, ladekas, hooge latafel.
Chiffre, schriftteeken, cijfer ; willekeurig teeken in plaats
van den naam, gcheimschrift.
Chiliads, duizendtal.
Chimaera, of Chimére, inbeelding, hersenschim.
Chirologie, handenspraak, vingerspraak.
Chiromantie, waarzeggerij uit de linen der hand.
Chirurgie, wondheelkunst.
Chirurgus, Chirurgijn, wondheeler, heelmeester.
Ch/oor, zontzuur gas ; Chloorkalk, verbinding van de
chloor met kalk ; Chloroform, eene chloorverbinding,
die het getoel geheel verdooft en den lijder bij de smartelijkste operatien voor pijn bewaart.
Cholera, aziatische braakloop.
choleriek, cholerisch, galzuchtig, driftig.
ehoqueren. aanstootelijk zijn, tegen de borst stuiten.,
Chorograaph, landschapsteekenaar.
Chorographie, beschrijving van landen en oorden.
Chorometer, landmeter.
Chose, zaak, ding ; grap.
Chouans, aanhangers der Bourbons ten tijde der fransche
revolutie van 17 8 9.
Chrestomathie, uittreksels nit vele boeken, bloemlezing
uit proza-schnjvers.
Chromatiek, kunst der kleurenmenging.
chromatisch, in verscheidene 'calve toonen op- en afdalend.
Chronique mcandaleuse, schandgeschiedenis, kletspraatjes eener stad.
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ehronische ziekten, langdurige slepende ziekten.
Chronologie, tijdrekenkunde, tijdleer.
ehronologiseh, tii drekenkundig.
Chronometer, tijdmeter, zee-horlogie.
Chrysoot, een naar goud gelijkend metaalmengsel.
ehut ! stil, zwitg !
Chylus, Chiji, het melksap, een vocht, dat gedurende de
spilsvertering door de melkvaten der darmen wordt opgeslorpt.
zie Chemie.
CI,nus, Chijm, spijspap, de brij in de maag, uit de
gebruikte sprIzen bereid.
Ciborium, drinkvat ; bij de R. Kath. de hostiekas, hostievaas.
Cicero, naam eener soort van drukletter ; — Cicerone,
wegwijzer of leidsman der vreemdelingen.
Cichorei, surrogaat of plaatsvervangend middel van de
koffij, verbasterd in suikerij.
Cid, beer, opperhoofd, bijnaam van den spaanschen krijgsheld der 1 lde eeuw Don Rodrigo Diaz, graaf van Bivar.
Cicisbeo, damesgeleider, vertrouwde vriend en gezelschaphouder eener gehuwde Italiaansche vrouw.
Cider, appeldrank, ooftwijn.
ci-devant, eertijds, wijlen ;• de Cidevants in Frankrijk,
de personen uit voormaals adellijke en vorstelijke familien.
Ciga.ar, Cigarro, tabaksrolletje om to rooken.
Cijfer, getalmerk ; schriftteeken, schrift, dat inzonderheid
door diplomatische agenten in de berigten aan hunne
hoven, en omgekeerd, gebruikt worden.
Cijns, schatting,, belasting.
Cilinder, eimbaal, zie
Cinders, afgezwavelde steenkolen, cokes.
Cipier, gevangeubewaarder.
circa, omtrent, ongeveer.
Circassienne, lijn gekeperde wollen stof.
Circe, eene verleidelijke boeleerster.
kringvormig., rondachtig.
Ci reulai re , rondgaande brief.
Cireulatie, kringloop, b. v. van het bloed.
circuleren, in omloop zijn.
Cireumferentie, omvang, omtrek.
Circumspect ie , omzigtivheid.
Cireumstantie, omstandigheid.
Circus, ronde schouwplaats, strijd-, renbaan.
Cirkel, vlak, door eene regelmatig kromme lijn ingesloten.
Cirque olympique, rijbaan voor kunstrijders ,paardenspel.
ci., aan deze zijde.
eiseleren, met de graveerstift werken.
Ci.terne, waterbak, regenput.
Citaat, aangehaalde plaats uit een geschrift.
Citadel, burg, kleine vesting bij eene stad, stadsvesting.
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citeren, aanhalen, b. v. een boek, eene schriftuurplaats ;
voor het geregt dagen, dagvaarden.
cit., met spoed , citissime, in allerijl.
Citoyen, burger.
City, stad, inzonderheid de oude stad van Londen.
burgerlijk, in tegenoverstelling met militair ; beleefd ; billnk in prijs ; civiele lijet, de hof houdingskosten of behoeften, de som, die de regent uit de staatsinkomsten, voor zich,. zijn gezin en zijn hof trekt.
beschavmg, verfijning der zeden.
beschaven, verlichten.
Clair-voyant, helderziend.
elandestien, heimelijk, naar de wet verboden.
Claqueur, gehuurde toejuicher in schouwburgen.
Clarinet„ scheltiuit.
classiek, elassisch, voorbeeldig, tot model dienende, voortreffehj k.
Classificatie, rangschikking in klassen.
elassificeren, afdeelen,, in klassen ordenen, splitsen.
Clausa, eel, kluis, wooing eens kluizenaars.
elausule toevoegsel tot een voorschrift, een contract,
inzonderheid zulk een, waardoor bijzondere punten beperkt of uitgebreid worden.
Claves, toetsen, klavieren van een snareninstrument.
Claviatuur, het geheel der toetsen, toetsenbord.
Clavie, sleutel.
Clementie, zachtmoedigheid, goedertierenheid.
Clerezie, Clerus, de geestelijkheid ; de bissehoppelijke
Clerezie , de oud-roomsche geestelijkheid, de zoogenaamde jansenisten.
Clericus, geestelijke.
clicheren, of kloppen, afgieten, afstampen van een' vorm
of matrijs in gesmolten en afgekoeld metaal, om er zoo
den afdruk van to krijgen.
Cliche, de langs bovenstaande weg verkregen afdruk.
Client, beschermeling, hij, die eenen pleitbezorger heeft
aangenomen.
Clime , klimaat , aard- , of luchtstreek, luchtsgesteldheid,
temperatuur.
clinische school, zulk eene, waar men de ziekten op de
zieken-zelven leert kennen.
Clique, zamenheuling, spitsbroederschap, verbinding tot
een sfecht oogmerk.
Cloak, mantel.
Clown, hansworst, grappenmaker
Club, besloten gezelschap.
Clubbist, lid eener club.
Coactie, dwang, gewelddadige aanranding.
coactief, dwingend, gewelddadig.
coaguleren,, stollen.
Coaks of Cokes, verkoolde of ontzwavelde steenkolen.
coaliseren, verbinden, vereenigen.
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Coalitie, verbond, vereeniging van velen tot verwering of
aantasting van eenen derde; zip onderscheidt zich van alliantie, door dat zij eigentlijk de verbinding van twee
dus verre tegenovergestelde partijen beoogt.
Cocagne, klimmast, klouterboom.
Cocarde, hoed- of mutsstrik, band, lint of roos van bepaalde kleur als partij- of nationaal-teeken.
Cocon, het weefsel, de pop des zudeworms.
Code, Codex, wetboek, oud handschrift ; Code Napoleon, het door keizer Napoleon tot stand gebragte wetbock, het beroemdste en volkomenste van alle.
Codicil, aanhangsel of toevoegsel tot een testament.
Codille, dubbele inzet bij het omberspel, wanneer de speler minder slagen haalt dan de tegenspelers ; ook wel
voor: bedorven, geruineerd.
coercerende middelen, dwangmiddelen.
eoereitief, bedwingend.
Coeur, hart ; harten op de speelkaarten.
Cognac, eene snort van franschen brandewijn.
Cognaten, aanverwanten door vrouwehjke afstamming.
Cognitie, kennisneming, onderzoek.
Cognossement, zeevrachtbrief. ladings- of vrachtbrief des
schippers.
Cobaerentie, kracht van cohaesie, zamenhang, kracht.
waardoor de zamenstellende deeltjes der ligchameii worden bijeen gehouden.
Cohier, schattingshist, schattingsboek.
Cohorte, krijgsbende, schaar, rot.
coifferen, kappen ; Coiffeur, kapper.
Coiffure, kapsel.
cOIonneren, smadelijk bejegenen, koejonneren.
Cokes, het zelfde als Cokes (zie aid.)
Colere, toorn, gramschap.
coleriek, oploopend, haastig.
Coliseum, benaming van groote prachtgebouwen tot openbear vermaak in groote steden.
Collaborator, medebewerker.
collateraal, zijdelings: — collaterale erfgenamen, ervende zijverwanten ; — collaterale successie, erfenis,
die aan een' zijverwant des gestorvenen over gnat.
Collatie, verFelijking van geschriften ; ook het regt om
eenen post, inzonderheid eene predikants- of schoolmeestersplaats to begeven.
Collation, ververschings-, verfrisschingsmaal.
collationneren, boeken, schriften, rekeningen enz. met
elkander vergelijken.
cone, digt tegen den band liggend (in 't biljartspel).
Colleetaneum, schriftelijke verzameling van verscheidene
zaken.
Collectant, inzamelaar van giften.
Collect°, inzameling van. giften , belastingen enz., het
ingezamelde geld-zef.
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Colleeteor, de door het rijk aangestelde verkooper van
lotenj-loten.
Colleetie, verzameling, aantal.
colleotief, verzamelend, gemeenschappelijk.
Collega, ambtgenoot; medeleeraar.
Collegie, gezelschap of vereentgit tg van arnbtgenooten.
elk tot een bepaald doel vereenigd gezelschap ; ook de
ver,raderplaats-zelve ; de lessen der professoren aan de
akademien en atheneén.
Collet, njbuis, ruttervest, kolder.
Coln, verzendtngsgereedschappen, als kisten, vaten, fusten,
balen enz.
collideren, zamen treffen, tegen elkander werken, batseri.
Collisie, botsing, het tegen elkander druischen van wetten, pligten enz. ; beklenadheid, nood.
Collier, halssnoer.
Colloquium, zamenspraak, mondeling voorloopig onderzoek van de protestantsche geestelijken.
Colonel, aanvoerder eener colonne.
coloniale waren, waren uit de volkplantingen, b. v.
koftij, suiker, rijst, katoen eriz.
Colome, volkplanting, nederzetting..
Colonist, planter.
Colonade, zuilenreeks of -rij , op, rail =stead ger
bouw.
Colonne,
pilarir, ,kolom ; lange strijdbendei
coloreren, kleuien, met verwen dekken.
Coloriet, kleargevino., klenrmenging.
Colorist, kleurgever; eurmenger.
Colos, Colop‘sutA,4
t standbeeld, reuzenzuil; onbehouwen groat vugrkverp.
Colossaal, reusachtig buiten.emeen groot en zwaar.
colporteren, waren fangs dedeur
venten.
6
Co/porteur, raarskramer, straatkoopman.
Combattanten, strijders, vechtende partijen.
Combinatie, verbinding, zamenstellin,g in gedachten, gedaehten-verbinding, berekening.
combinet-en, vereenigen, zamen voegen.
Comedic, blijspel; ook wg voor schouwburg.
Comeet, staat tster.
Comfort, gemak, welbebagen, tevredenheid.
comfortable, behagelijk, genoegelijk, gemakkelijk.
Comique, zie Itomiek.
Comitaat, geleide, gevolg: kreits in Hongarije.
Cornice, verzameling van beraadslagende personen of
gecommitteerden: vereeniging van eenige leden nit
eene vergadering trit onderzoek van eene of andere
zaak.
caner stad of vesting.
Commandant, bevelhebber,
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Commandement, bevel, gebod, magt van gebieden.
commanderen, bevelen, bevel voeren.
Commandeer, bevelhebber opperste eener ridderorde, of
ridder uit de hoogere ordeklassen.
Commanditair, medelid van eene Commandite.
Commandite, 'bijhandel, door een handelshuis in eene
andere plaats opgerigt.
Commando, bevel, hoogste magt, regt om te bevelen.
comme it faut, zoo als 't behoort, in orde, voorbeeldig.
Commemoratie, gedachte, herinnering.
ostganger.
Commensaal, dischgenoot,.k
Commentair, verklaring, tutlegging.
, Commentator, uitlegger, verklaarder.
commenteren, verklaren, ophelderen, van uitleggingen
voorzien,
Commerce, Commercie, handel, koophandel ; omgang,
verkeer.
Commerce, zeker kaartspel.
commerceren, handel drijven.
comrnercieel, wat tot den handel behoort.
Commis, Commies, kantoorbediende,. factoor ; lands- of
stadsambtenaar, die tegen smokkelarij moet waken, accijns- of impostwachter.
Commissariaat, het ambt van commissaris.
Commissaris, gelastigde, volmagthebbende ; ook een bezorger, aanteekenaar der brieven, goederen enz. aan de veren.
Commissie., last, taak, bestelling, boodschap ; de personen, die in last hebben, zekere zaak gemeenschappelijk
uit te voeren, te onderzoeken; ook hetgeen een koopman
voor de bezorging eener zaak aan zijnen lastgever in rekening brengt.
Cemmittent, lastgever, gecommitteerde, lasthebber.
committeren, last geven, aanvertrouwen, volmagt geven.
Commode, latafel, ladekast.
commode, gemakkelijk.
Commoditeit, gemak, geheim gemak.
Commodore, bevelvoerder over een klein smaldeel of
escader.
Coputnpners, studerenden van den tweeden rang op engelache universiteiten.
Commons, medeleden van het lagerhuis in Engeland.
commun, gemeen, laag ; gemeenschappelijk.
Commune, gemeente.
Communicatie, mededeeling ; gemeenschap, verbinding.
communicatief, mededeelzaam, gewoon of geneigd zich
mede te deelen.
communiceren, mede deelen ; ook voor ten avondmaal
gaan (communiZr en).
Cinnomunie, gemeenschappelijk bezit of leven ; het heilig
avondmaal ; Communieren, ten avondmaal gaan.
Commutnismus, het stelsel der gemeenschap van goederen en der gelijkheid van the menschen.
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Communist, een aanhanger van het communismus.
compact, vast of digt ineen gedrongen.
Compact, Compact..., vergelijk, verdrag, overeenkonist.
Compagnie, gezelschap, vereeniging, handelsgezelschap,
vennootschap, afdeeling onder eenen kapitein.
Compagnon, gezel ; deelnemer, medearbeider, handelsgenoot.
Comparatie, vergelijking.
comparatief vergelijkender wijs ; ook de vergelijkende
trap (in de taalkunde).
Comparent, de verschijnende partij in regten.
compareren, vergelijken ; zich voor het geregt stellen.
Comparitie, verschijning voor het geregt ; bijeenkomst
ter beraadslaging.
Compartimenten, regelmatig afgedeelde vakken.
Compassie, medelij den.
compatibel, vereenigbaar, zamenpassend.
compelleren, dwingen, drijven.
compendious, kort, ineen'edrongen, gemakkelijk.
Compendium, kort begrip eener wetenschap ; leerboek,
handboek, leidraad.
Compensatie, vergoeding, vereffening.
compenseren, vereffenen ; tegen elkander opwegen.
Compere, peet, doopvader ; vrolijke snaak.
competent, bevoegd, geregtigd, geldig.
Competent, bevoegd mededtnger naar een ambt.
Competentie, twvoegdheid ; mededinging , regt om to
sprelien ; regtvaardig oordeel.
competeren, regtmatig toekomen ; mede dingen.
Compilatie, het uit allerlei schrijvers bueengebragte, zamenevoegde, verzamelwerk.
compileren, zamen brengen, het geen in andere boeken staat
tot een nieuw geheel vereentgen.
Complaisance, gedienstigheid, vriendelijk en voorkomend
gedrag.
complaisant, dienstvaardig, beleefd, toegevend.
complect, volledig, voltallig, ongeschonden.
Complement, 'aanvulsel.
completeren, aanvullen, tot een geheel brengen.
complexie, ligchaamsgesteldheid, gemoedstoestand ; gelaatskleur, uitzigt.
Complieatie, ingewikkeldheid, zamenloop van verscheidene dingen van verschillenden aard.
Complieen, medepligtigen, medeschuldigen.
complieeren, verwikkelen, verwarren.
Compliciteit, medepl;gtigheid.
Compliment, beleefdheidsbetuiging, g,roet ; iets vleijends,
verpligtends, woordenlof.
complimenteren, begroeten.
complimentens, vol complimenten of pliF,tplegingen.
Complot, rot, zamenrotting, geheime verbindtenis tot eene
strafbare onderneming: de personen, die zulk eene zamen-
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rotting vormen.
complotteren, zamen rotten, lets heimelijk brouwen.
componeren, zamen stellen, vereenigen ; een muzijkstuk
vervaardigen.
Cornponist, toonzetter, toondichter.
Comportement, gedrag, levenswijs.
Compositie, menging, zamenstelling, metaalmengsel • ordemng eener schilderij, toonzetting ; minnelijk verdrag.
compocitcur, zamensteller, letterzetter.
Compote, Compot, met suiker ingemaakte en gestoofde
vruchten.
Comprehensie, bevattingskracht.
compres, vast, zamengedrukt, digt ineen.
Couspresse, Compres, zamengevouwen doekje op eene
wood.
comprimeren, zamen drukken, in toom houden.
Compromis, 'beslissing van een handelsgeschil door zelfgekozen scheidslieden ; beroep op het oordeel van eenen
scheidsregter, of de wettelijk vergunde overeenkomst van
twistende personen, om zich naar de uitspraak van eenen
scheidsregter to gedragen.
compromitteren, iemands eer aangrijpen, verdacht maken, remand in het spel, in de beslommering trekken.
Comptabiliteit, verantwoordelijkheid.
Comptant, Contant, gereed, bear geld.
Comptoir, kantoor, schrijfkamer, werkvertrek Bens koopmans, bankiers en..
Comptorist, kantoorbediende, klerk, boekhouder.
Computatie, overslag, berekening.
computeren, •en' overslag maken,.ultrekenen.
Comte, graaf; Comtesse, Fawn.
Comtoir, beter Comptoir (zie ald.).
con Amore, met liefde, lust, hartelijkheid.
coneaaf, hol, holrond zoo als de binnenvlakte van een horlo gie-gl as.
Coneatinatie, aaneenschakeling.
concederen, toestaan, bewilligen.
coneedo, ik stem toe, het zij zoo
concentreren, op het middelpunt zamen loopen ; in een
•brandpunt verzamelen ; digter maken, versterken.
concentrisch, een gemeenschappelijk middelpunt hebbende.
Concept, schriftelijk ontwerp ; uit zijn concept gebragt
warden, in den loop zijner gedachten gestoord worden.
Conceptie, bevatting, begrip, gedachte, korte zamenvatting
van een geschrift.
Conceptpapier, slecht schrijfpapier voor ontwerpen, schetsen enz.
concerneren, betreffen, aangaan.
Concert„ toonspel, eenparig spel van verscheidene muzikanten op verschillende instrumenten.
concentreren, wedijveren ; op een concert mede spelen.
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Coneertmeester, bestuurder van een gezelschap toonknnstenaars.
Co.cessie, bewilliginF, verlof van de overheid om eene
burgerinke zaak te driven.
Concetti, schijnbaar geestige invallen of zetten, valsehe,
overdrevene figuren.
coneevabel, begrijpelijk.
Conchylien, schaaldieren, schelpdieren.
Concierge, gevangenbewaarder, cipier.
Coneiergerie, burgvoogdij, cipierswoning.
concilieren, verzoenen, bemiddelen.
Concisie, r Concilium, vergadering inz. kerkvergadering ;
ook hare besluiten, en de plaats, wear zij gehouden wordt.
concipieren, opsteIlen, ontwerpen maken, neder schrnven.
concis, bondig, beknopt.
Concisie, bondigheid, beknoptheid.
Conclave, vergadering in een gesloten vertrek ter verkieging van een' nieuwen pans ; zij heeft plaats in 't Vaticaan. te Rome, 12 dagen na den dood van den laatsten
pans, en geen der leden mag het paleis verlaten, voor
een nieuwe paus gekozen is.
concluderen, besluiten, eene gevolgtrekking maken.
Conclusie, besluit, gevolgtrekking, slot.
concordant, verdrag, overeenkomst, , inzonderheid van
weteldlnke vorsten met den paus, in zaken van godsdienst en kerk.
concordant, overeenstemmend.
Concordantic, overeenstemming, alphabetische lijst der
in de heilige Schrift vervatte spreuken, met aanwijzing
van de pleats , wear zij staan.
concorderen, overeen stemmen.
_Concordia, eendragt, overeenstemming.
Concours, verklaring van het onvermogen tot betalen, zamenkomst der schuldeischers ter deeling van het vermogen des schuldenears.
concreet, vereenigd ; geronnen, gestold; een conereet begrip is zulk een, dat de eigenschap met het voorwerp
vereenigd bevat (in tegenstelling met abstract) ; het
concrete getal, het benoemd getal.
Concurrent, mededinger.
Coneurrentie, wedijver, mededinging.
concurreren, mede dingen, weduveren.
Condemnatie, veroordeeling, afkeuring.
condemneren, veroordeelen.
Condensator, verdigter , zeker werktuig in de natuurkunde tot vereeniging der verstrooide electrieke stof.
condenseren, verdigten, zamen dringen in eene kleinere
ruimte.
Condescendentie, inwilliging, toegeeflijkheid.
Condiscipel, medescholier.
Conditie, voorwaarde; toestand ; voorslag; bediening ; post,
stand.
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conditioneel , voorwaardelijk.
conditioneren , bedingen ; de behoorlijke gesteldheid of
deug,delijkheid ;even ; dit bock is vvel geconditioneerd , is nog in goeden staat.
Conditio sine qua non , de onvermijdehjke voorwaarde.
Condoleantie , rouwbeklag.
condoleren , deelneming in een verlies betuigen.
Conduct , begeleiding , geleide.
Conducteur , geleider ; de persoon , die op diligences,
stoombooten enz. voor het gemak en de veiligheid van
personen en goederen zorgt.
Conduite, gedrag ; opzigt , leading.
Confederatie ., verbond, bondgenootschap van twee of
meer staters , om tegenover eene of meer vreemde mogendheden slechts e6nen staat te vormen en gemeenschappelijk daartegen te handelen, terwiji ieder der verbondene
staten inwendig zijne onafhankelijkheid behoudt.
coufedereren , verbinden.
Conferentie , zamenkomst en beraadslaging over zaken.
confereren, vergelijken ; beraadslagen.
Confessie , behjdenis, bekentenis, geloofsbelijdenis ; geloofspartij.
Confessionarius, biechtvader.
Confiance, vertrouwen.
Confidentie , vertrouwelijke mededeeling.
eonfidentieel, vertrouwelijk , gul.
confiZren , vertrouwen , toevertrouwen.
Confinement , huts- of stads-arrest, verbanning aan eene
bepaalde plaats.
confineren , aangrenzen ; gevanFen zetten , arrest geven.
Confirmandus, de jonge Christen , die als medeltd der
christehjke Kerk is aangenomen en ingezegend, voimkind.
Confirmatie, bevestiging, inwijding of opneming onder de
leden. der Kerk.
confirmatief,, bekrachtigend.
Confiscatie , verbeurdverklaring, in-beslag-neming van
goederen ten voordeele der schatkist.
confisqueren, geregtelijk intrekken , verbeurd verklaren,
aanhalen.
confiteor , ik beken, belijd.
Confituren, ingemaakte dingen , b. v. vruchten , sulkergoed enz.
Confiturier , banketbakker.
Conflict , botsing , strijd , werking en tegenwerking.
Confluentie , zamenvloeijing.
conform , overeenstemmend , in orde.
Conformisten , aanhangers der heerschende bisschoppeHike kerk in Engeland.
Conformiteit , gelijkvormigheid , overeenstemming.
confortable , zie comf—.
Confrater , medebroeder , ambtgenoot.
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Confrontatie , tegenelkander- of tegenoverstelling.
confronteren , vergebjken , de uitspraak van twee personen voor de regtbank vergehjken , hen wed.erhijds verhooren ter urtvorsching der waarheid.
confunderen , verwisselen , verwarren.
Confusie , verwarring; beschaamdheid.
Confutatie , wederlegging.
confuteren , wederleggen.
confuses , verward ; verlegen , verbluft.
Conge , ontslag , afscheid.
congedieren, atscheid geven , wegzenden.
Congestie , aandrang, tegennatuurluke ophooping, h. v.
van het bloed naar het hoofd.
Conglonteraat , zamenhooping van verschillende bestanddeelen.
Congratulatie , gelukwensch.
congratuleren , gelukwenschen.
Congregatie, verzameling , inzonderheid geestelijke vereeniging.
congregeren , verzamelen , verbroederen.
Congres , zamenkomst , vereeniging tot gemeenschappehjke beraadslaging (tusschen vorsten of hunne gezanten).
congruent, overeenstemmend , gelijkvormig.
Congruentie , overeenstemming , gelijk- en gelijkvormigheld.
conesch , kegelvormig.
conjectureren , vermoeden , raden.
conjugaal , echtelijk.
Conjuratie , vervoeging der werkwoorden.
conjugeren, vervoegen, tijdvoegen.
Conjunctie , vereeniging, verbinding ; zamenstand van
sterren.
Conjuncturen zamentreffende omstandigheden , die
grootere levendigheld of ook eene stremming in de zaken
to weeg brengen , ook wel de tudsomstandighederj.
Conjunctivus , aanvoegende wijs der werkwoorden.
Conjuratie , zamenzwering.
Connetable, weleer de opperrUksmaarschalk en veldheer
der kroon in Frankrijk.
Connexie , zamenhang , verbinding ; invloedrijke kennissen of betrekkingen.
Conniventie , oogluiking , toegevendheid.
conniveren , door de vingers zien.
Connossement , zie Cognossement.
Conquest, Conquete, verovering.
Corrector , tweede leeraar op de latijnsche scholen.
Conscientie, geweten , bewustzun.
conscientious , naauwgezet , gemoedelijk.
conscriberen , opschnjven , ligten.
Conscript , thenstpligtige7 lotehng.
Conscriptie ,
loting tot de krijgsdienst.
Consecratie inAegening , inzonderheid van het brood
4
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en den wijn bij het heilig avondmaal , bij het misoffer.
conseereren , wnden, inzegenen.
consecutief , naar den tied op elkander volgend.
Conseil, raad raadsvergadering.
Consent , toestemming , vergunningsbriefje.
consenteren , toestemmen, goedkeuren.
Wonsequentie, gevolgtrekking ; het getrouwblijven aan
zijne beginselen.
Conserf , kruidersuiker , geneesmiddel uit saprijke planten en kruiden bereid.
Conservatie , bewaring , behoud.
Conservatieven , stijfhoofdige aanhangers van het nude.
conserveren , bewaren , in acht nemen , beschutten.
considerabel , aanmerkelijk , gewigtig.
Consideratie , overweging ; inschikkelijkheid; hoogachting ; aanzien.
considereren , in overweging nemen, behartigen ; hoogachten.
Conaignatie, aanwijzing eerier hoeveelheid koopwaren tot
verkoop voor rekening des toezenders.
Consigne , loswoord z parool ; aanteekenboek der vrachtgoederen en geleidbrieven.
eonsigneren , zulke waren aanwi)zen, verzenden ; een'
schildwacht consigneren, hem het voorschrift van zijnen post mededeelen; soldaten in de kaserne consigneren , hun verbieden de kaserne te verlaten.
Consilium , raad , raadsvergadering.
consistent ," digt , vast, duurzaam.
Consistorie , kerkenraad , hoogere geestelijke overheid ;
ook wel de kerkenkamer.
Consolatie , troost , vertroosting.
Console , wand- of pilaartafeltje , spiegeltafeltje.
consoleren , troosten , opbeuren.
consolideren, vast en duurzaam maken ; fondsen aanwijzen om de betaling b. v. van openbare fondsen of renten
te dekken.
Consols , geconsolideerde schulden of fondsen , gedekte of
belegde schulden , en de staatspapieren die betreffende.
consonant , eensternmig, eensluidend.
Consonanten , medeklinkers.
Consorten , medestanders, deelnemers (in kwaden tin).
Conspiratie , zamenzwering.
conspareren, zamen zweren.
Constabel , geregtelijk politie-dienaar en rustbewaarder
in Engeland.
constant , bestendig, volhardend ;.erkend , heerschend ;
zeker , gewis.
Constantie , standvastigheid.
constateren , vaststellen , klaar bewijzen.
Constellatie, zamenstelling ; sterrebeeld.
Consternatie , ontsteltenis, verslagenheid.
consterneren , doen ontstellen , verbaasd staan.
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constitueren , vaststellen , verordenen ; de vergadering
heeft zich geconstitueerd, heeft zich voor wettig en
voltallig verklaard.
Constitutie , vaststelling ; verordening ; staatsregeling,
grondwet.
constitutioneel, grondwettelijk.
Constructeur , scheepsbouwmeester.
Constructie , zamenstelling , bouworde ; woordschikkinr.
construeren, oprigten , verbinden , opbouwen ; in de
taalkunde : de woordvoeging ontwikkelen.
Consul , agent, gevolmagtigde eener regering aan eene
buitenlandsche handelplaats, die met de waarneming en
handhaving van de handelsbelangen zijner natie is belast.
Consulaat , ambt en waardigheid eens consuls.
consuleren , om raad vragen.
Consulent , raadgever.
Consult, Consultatie, beraadslaging, raadpleging.
consulteren, overleggen, beraadslagen.
Consultum , besluit , raadsbesluit.
Consument , verbrusker , verteerder.
consumeren , verteren, verbruiken.
consummeren, voleinden, volbrengen.
consumptieve middelen , belastingen op de levensbehoeft en.
Consumtie , Consumptie, verbruik van de noodwendigheden des levens.
Contact, aanraking, zamenkomst van twee ligchamen.
Contagie , besmetting , pest.
contagious, besmettelijk.
Contact, gereed, baar geld.
Contanten , gereed geld.
Contemplatie , beschouwing , bespiegeling.
contemporair , gelnktijdig.
Contenance, houding; bedaardheid van geest.
content , tevreden , vergenoegd.
Contenten , in zeesteden : de lijsten der met de schepen
aangekomen waren.
contenteren , bevredigen , tevreden stellen ; betalen.
Conterfeiten, afbeel den , uitschilderen.
Conterfeitsel, afbeeldsel , portret.
contesteren , bestrijden , betwisten.
Context , redeverbinding , zamenhang.
Continent , vasteland.
continentaal , wat tot het vasteland behoort ; continentaal stelsel, afsluiting van het vasteland door Napoleon.
Continentie , matiging , onthouding.
Contingent, verschuldigd sanded/ in troepen, in oorlogslasten enz.
Continuatie , voortduring, voortzetting.
continued , voortdurend , onophoudelijk.
continueren , voortsetten , voortduren.
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Conto, rekening ; a conto , op rekening ; Conto is ook de
ruimte , die de rekening van eenen handelsvriend in het
grootboek beslaat ; Canto corrente of courant , de
loopende rekening ; Canto finto , geiingeerde rekening ;
Canto a meta , voor halve rekening.
contra , tegen.
Contraboek , tegenboek , het boek waarin de contrOle
der rekeningen wordt gehouden ; dat waarin de uitgetrokken prijzen der staatsloterij staan opgeteekend.
Contract, verdrag, verbindtenis ; speelmerk.
contract , zamengetrokken ; verlamd, lam.
ie,ontracteren, een verdrag aangaan , ook zooveel als contraheren.
contradieeren , tegen spreken.
Contradicent , tegenspreker, weerpartij.
Contradictie , tegenspraak , tegenstrOdigheid.
Contrafact , namaaksel , nadruk.
contraheren , zamen trekkers.
Contrainte , dwang.
contraire , tegengesteld ; ongunstig , rampspoedig ; an
contraire , in tegendeel.
contrarieren , dwarsboomen.
contrasigneren , mede onderteekenen. (In staten , waar
verantwoordeliike ministers zijn , moeten alle door
den vorst in 's lands aangelegenheden uitgevaardtgde bevelen en verordeningen door den minister , tot wrens departement of werkkring zij behooren, gecontrasigneerd
warden.
Contrast , tegenstelling, verschillendheid van tegenover
elkakr gestelde voorwerpen.
contrasteren , tegen elkander afsteken.
contravenieren , strijdig met wet of verdrag handelen ,
ovrtreden.
Contraventie , overtreding.
contra , tegen.
Contrebande , smokkelwaar , sluipgoederen , die men
contra bannum , d. tegen een verbod of met ontduiking der daarop gelegde tollen in- of uitvoert.
Contrebandier,, sluikhandelaar.
Contrebas, groote basviool.
Contrebillet, tegenbriefje, tegenbewijs.
contrecarreren , tegen werken.
Contre-coup , tegenstoot, terugslag; ongeluk, ramp, tegenspoed.
Contredans, veld- of njdans met 4-8 paren.
contremanderen, tegenbevel geven, afzeggen.
Contremarque , tegenteeken , tweede kaartje in sehouwburgen enz., dat men na afgifte van het eerste ontvangt
om weder binnen gelaten te worden.
Contremarsch, rugwaartsche togt.
contremineren, tegen werken, pogen te verijdelen, tegenlist gebruiken.
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Contre-order, tegenbevel.
Contre-revolutie, tegenomwenteling, omverwerping eener
nieuwe constantie ter herstelling van de oude.
contribueren , bijdragen, mede werken.
contribuabel, schatpligtig, belastingschuldig.
Contributie gemeenschappelijke bijdrage; oorlogslasten ,
'
brandschatting.
Contride , opzigt , tegenrekening , dubbelregister.
contrederen, tegenrekening of toezigt houden.
Contredeur, toeziener, ambtenaar , belast met het toezigt,
het houden van het tegenboek van de belastingkantoren
enz.; tegenspreker.
Controverse , geleerde strijd , twistzaak, inzonderheid
over het punt van godsdienst.
Contubernalen, zamenwoners, kamergenooten.
Contumacie, weerspannigheid, ongehoorzaamheid aan geregtelnke bevelen ,.00k de proeftud wegens aanstekelijke
ziekten , gezondheidsproef ; in contumaciam veroordeelen , wegens met verschijnen voort 't geregt of bij
verstek veroordeelen.
Convalescent , een genezende, iemand, die aan de beterhand is.
conxenabel, passend , welvoegelijk, betamend.
Convenientie , Convenanee , overeenkomst ; gepastheid.
convenieren , overeen komen; aanstaan , pass.; betamen,
welvoegelijk zijn.
Convent, Conventie, zamenkomst, vergadering.
Conventie , overeenkomst , verdrag.
conventioneel , waaromtrent men overeen gekomen is ,
wat looter op gewoonte en allengs plaats hebbende overeenkomst berust.
convergeren, toenaderen , tot elkander neigen.
Conversatie , gesprek , omgang.
converseren, verkeeren , onderhoud met elkander hebben.
Conversie, omstempeling der munten; verandering van de
renten der staatsschuld, verwisseling van de oude schuldbrieven tegen nieuwe ; ook bekeering.
converteren, verwisselen ; bekeeren.
convex , bolrond , gewelfd , lensvormig.
Conxietie , overtuiging.
Cons oeatie, zamenroeping.
convoceren , zamen roepen.
Convooi begeleiding , bedekking , door ge NV apende magt.
Conxooi 2briefje , geleibrierje.
Conxooi-loopers , afgevers der nit- en invoerbiljetten to
Amsterdam.
convoyeren , begeleiden.
Convulsie , stuiptrekking , stuip.
Coiiperator , medewerker.
coiipereren , mede-arbeiden.
Copie, afschrift , nadruk ; het voor de pers bestemde
handschrift eens schrijvers.
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Copieboek , koopmanschap, waarin de afschriften der
brieven en wissels zijn to vinden.
copiZren , afschrijven , nateekenen.
copieus , rijkelijk , in menigte voorhanden.
Copulatie , verbinding, koppeling, paring.
copuleren , verbinden , paren , koppelen.
copy-holders , de coins- of erfpachters in Engeland.
coquet , behaagziek, verliefdmakend.
Coquette , eene behaagzieke vrouw , hartevangster.
Coquetterie , laakbare behaagzucht, minnaarsjagt.
Coquin , schelm , schoft.
cordaat , hartelijk , rond , opregt, vertrouwelijk.
cordiaal , hartehjk , hartsterkend.
Cordon, snoer, hoedeband; grensbezetting, verweerlinie,
hetzij tot verhoeding van den sluikhandel, of tot verhindering der uitbreiding van •Wsmettelijke ziekten.
Corduaan , marokijn , spaansch leder uit geitenvellen.
Cornet , vaandrig bij de ruiterij.
Coroner , kroonbeambte , lijkschouwer in Engeland.
Corporatie, gezamentlijke leden van een gezelschap; gild,
broederschay.
corporeel , ligchamelijk
Corps , ligchaam ; vereeniging van vele personen onder
den hoofd ; legerafdeeling heirbende.
Corps de garde , wachthuis, hoofdwacht.
Corps de reserve , spaarbende , noodcorps.
Corps diplomatique2cle gezamentlijke gezanten aan een hof.
corpulent , zwaarlijvig , gezet.
Corpulentie , zwaarlijvigheid.
Corpus delicti , het voorwerp , waarmede eene misdaad
is begaan.
correale obligatie , eene verplig,ting , vordering , die verscheidene personen evenzeer aangaat en uit de zelfde norzaak voortspruit.
Corpus kiwis, het boek , waarin alle romeinsche wetten
verzameld zijn , het wetboek van het romeinsche regt,
door keizer Julianus in de 6de eeuw bijeen gebragt.
correct , zuiver , vrij van fouten.
Correetheid , juistheid, zuiverheid van taal , druk, teekening enz.
Correctie , verbetering ; kastijding.
Correctiehuis , verbeterhuis, tuchthuis.
correctioneel , wat tot verbetering moet en kan dienen.
Corrector , verbeteraar , inzonderheid van drukproeven.
Correetuur , de verbetering van drukproeven.
Corregidor , stadsregter, ambtenaar der politie in Spanje
en Portugal.
Correlatie . wederzijdsche of wissel-betrekking.
Correspondent , handelsvriend , die met een' anderen in
briefwisseling staat ; een berigtgever voor dagbladen enz.
Correspondentie , briefwisseling , het van den correspondent ontvangen berigt.
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corresponderen , briefwisseling houden ; overeenkomen,
gemeenschap hebben.
Corridor , smalle gedekte gang tusschen twee rijen kamers.
corrigeren, verbeteren, van fouten zuiveren, herstellen; berispen , straffen.
corrupt, bedorven , slecht.
Corruptie, bederf,, verdorvenheid, omkooping, verleiding;
vervalsching.
Corsaire , zeeroover , niet geprivilegieerd, d. i. niet door
de regering van eenen staat uitgezonden kaper.
Corso . Coors, prijs van het geld of van de wissels; de
renbaan ; al corso , naar den tegenwoordigen loopenden
prijs van het geld of de wissels.
Cortes , vertegenwoordigers der natie in Spanje en Portugal.
Corvee , leendienst ; bij de krijgslieden zekere werkzaamheden , die beurtelings door de manschappen eener compagnie verrigt worden ; een ondankbaar werk.
Corvette , jagt , snelzeilend klein oorlogschip, adviesjagt ,
korvet.
Corydon , acme herder.
Coryphee , koor- of reiaanvoerder bij de Ouden; yolksmenner , raddrijver.
Cosmetiek , verfraaijingskunst ; middel ter verfraaijing
van het vel of de haren, blanketsel, reukwater, pommade
enz.
cosmiseh, de werelA of het heelal betreffende.
Cosmogonie , leer der wereldscheppmg.
Cosmographie , wereldbeschrijving.
Cosmologie , wereldleer.
Cosmopoliet of Cosmopolitaan , wereldburger , die de
gansche wereld als zijn vaderland beschouwt.
Cosmopolitismus , wereldburgerschap.
Cosmorama , wereldschilderij, snort van panorama.
costi , daar ; a costi , in owe stad , aan owe markt.
Costuum , ambtskleecling , plegtgewaad ; volksdragt ; tooneelkleeding.
Cötelette , ribbestuk, gerooste ribbetjes.
coteren , teekenen, merken , pagineren.
Coterie , krq,nsje , besloten gezelschap , babbelklub.
Cotillon , fransche gezelschapsdans ; ook onderrok.
Cotisatie , overslag , aandeelsbepaling.
cotiseren , schatten wat ieder zal betalen.
couche ! zwijg ! leg stil !
coueheren , to boek stellen , opschrijven ; doers liggen.
coolant , vloeijend; toegevend , gedienstig.
Cotdant , klemood aan vrouwelijke halssnoeren.
Couleur , kleur , verw , troefkleur; voorwendsel ; schijngrond.
Couleur de puce , vlookleur.
Coulisse , beweegbare wand op het tooneel.
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Coup', slag , stoot, houw , steek , snede,.schot , teug , enz.
Coup do main , overrompeling , verrassing.
Coup d'oeil , oogopslag ; snel overzigt.
coupabel , schuldig , strafwaardig.
Coupe, zekere danspas ; halfkoets , de voorste afdeeling
der diligences of de cabriolet.
couperen, afsnijden ; kortstaarten; afnemen (van kaarten),
troef inleggen , bannen.
coupez ! bsj het kaartspel neem of
coupleren , paren , koppelen.
Couplet , afdeeling van een zanggedicht , strophe; lied
spotlied.
Coupon , rentebriefje , interestbiljet bij de obligatien; ook
lap , snapper.
Cour , hof , opwachting bij vorsten ; cour maken , naar
iemands gunst streven.
Courage , moed , dapperheid; — courage ! moed gevat!
moed gehouden
courageren, moed geven, opwekken.
courageus , moedtg , manhaftig.
courant , loopend , gangbaar , geldig ; courante sehul.
den , kleine loopende schulden , zonder zekerheid of
onderpand ; •ourante vvaren , ligt verkoopbare waren.
Courant , gangbare rove zllvermunt ; nieuwsblad.
Courantier , nieuwsbladschrbver , -drukker, -uitgever.
Courier , renbode ; staatsbode to paard.
Cour*, loop, omloop , waarde , knees, tegenwoordige pits
van het geld of de wissels ; Cours houden, den regten
weg vervolgen.
coursabel , gangbaar , voor koers vatbaar.
coarsen, den koers regten ; schatten , ramen ; ten ultvoer
brengen , klaren.
courseren , in omloop of gangbaar zijn.
Court , geregtshof.
Courtage , makelaarsloon. — Courtier , makelaar.
Courtine, middenwal of gordijn tusschen twee bolwerken,
waardoor de zijden of tianken vereenigd worden.
Courtisan, hoveling. — Courtisane, hofdame; aanzienlijke
vrouw van ongeregelde zeden.
courtiseren, nit baatzucht vleijen; iemand zijn hof maken.
Courtoisie, hoffelijkheid, beleefdheid, inzonderheid jegens
vrouwen.
Cousin , neef, broeders of zusters zoon.
coitte qui route, het kost wat het wil, tot elken prijs.
coutens , kosthaar , dour of hoo' in prijs.
Convert , brievenomslag , hulsel; tafelgereedschap voor
een persoon. — Couverture, deksel, omslag.
craeheren , spuwen , uitwerpen.
Cranerie , dolle streek , uitzinnig gedrag.
Craniologie , schedelleer.
Crastinatie , het verschuiven tot morgen.
Crater , groote drinkschaal ; trechter van een' volkaan.

VirliTEIR—Ustumulei.
Crates , misvormd mensch.

Cravate , halsdoek , das.
Crayon , teekensehrift , potlood , griffel , stifthouder.
crayonneren, met crayon teekenen; schetsen, ontwerpen.
Creance , schuldvordenng ; uitstaande schuld.
Creaneier , schuldvorderaar.
Creatuur , schebsel ; gunsteling , afhangeling of weektuig van een' groote ; goring of gemeen persoon.
Crediet , geloof, vertrouwen , aanzien , goede naam als
stipt betaler ; gegeven tied van betaling.
Crediethrief , brief van borgtogt , van aanbeveling.
Credit (meerv. Crethint) , het to-goed ; de regterzijde
in het grootboek des koopmans.
erediteren , op vertrouwen geven , borgen of leenen.
Crediteur , schuldeischer.
Creduliteit , ligtgeloovigheid.
ereZren , seheppen , henoemen , aanstellen.
Creme , room ; het beste van eene zaak.
Cremor tartari, cremortart, room van wijnsteen, overwkinsteenzure potasch.
creneleren , kerven, uittanden ; met schietgaten voorzien ; aan munten eenen kerfrand geven.
Creool , afstammeling der Europeanen in Amerika.
Creosot , bekend =Adel, inzonderheid tegen tandpijn.
Crepe , krip , krulfloers.
ereperen , ellendig omkomen ; ergeren.
crescendo ; toenemend in sterkte van toon stijgend ;
lengs uit den zachten in den sterken toon overgaande.
Cretins of Cretinen , kropmenschen in Zwitserland ,
Savoye , Piemont.
Crimea , misdaad ; in juristischen zin ; elke handeling,
waardoor iemand aan zijn vermogen of aan lijf en leven
benadeeld. wordt ; Crimen Imsm majestatis , misdaad
van gekwetste majesteit, eene misdaad tegen den persoon
des vorsten , staatsmisdaad , hoogverraad.
crimineel , misdadig , hjfstraffehjk ; erimineel refit ,
'strafregt.
Crisis, beslissende wending eener zaak, keerpunt, scheiding der ziekte.
Criteriuna 2 merkteeken , onderscheidingsteeken; maatstaf
ter beslissing van deze of gene zaak.
Critciaster , verachtelijk recensent, muggezifter.
Criticus , kunstregter , boekenregter.
Critiek , beoordeeling, toetsing , kunstbeootdeeling; kunstregterschap ; beneden eritiek , alle beoordeeling onwaard , uitgemaakt slecht.
eritiek , critisch, hagchelijk, zorgelijk ; wat tot de critick behoort , kunstregtehjk.
critiseren , beoordeelen ; vitten.
Crock , zie Grog.
Crtesus , schatrijk. man.
Croquis , ruw ontwerp b. v. van eene schilderij.
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Croup , vliezige keelontsteking.
Croupier, medestander des bankhouders bij het farospel.
croyabel , geloofbaar.
Crucifix , _kruisbeeld , beeld van Christus aan het kruis.
Cruditeit , raauwheid , onverteerbaarheid.
Cryptogamen , bedekt bloeijende planten.
Cryptographic , geheime schrijfkunst
cruel , wreed , onmenschelijk.
Crusado , portugesche en spaansche munt.
Crustacean, schaaldieren.
cubiek , teerling- of dobbelsteenvormig.
Cubus , teerling.
Culbulteren , buitelen ; in 't verderf storten ; overhoop
w erp en.
Cul-de-Paris opvulsel, om de dameskleedjes van achteren to doen urtslaan.
culinair,, wat tot de keuken behoort.
Culminatie , grootste hoogte , doorgang der sterren door
den meridiaan.
Culminatie-punt , hoogste standpunt , hoogste graad van
magi , aanzien enz.
culmineren , de grootste hoogte bereiken.
Culotte , broek , korte broek.
Culpa , schuld ; mea eulpa , mijne schuld.
Culpabiliteit , strafbaarheid.
Cultivateur , landbouwer , Boer.
cultiveren , bouwen , aanbouwen, aankweeken ; beschaven oefenen , beoefenen.
Coitus , eeredienst , uitwendige godsvereering.
Cultuur , aanbouw , veldbouw ; beschaving , veredeling ,
oefening van den geest , van de vermogens van verstand
en hart.
cum, met; — CUM Deo, met God.
Cupiditeit , begeerlijkheid ; Cupido, ininnegod, Amor.
curabel , geneeslijk , heelbaar.
Curacao , likeur uit oranje-appelen.
Curatele , voogdijschap , ambt van eenen curator.
Curator voogd , todiener op iemand , die z;jne eigen
zaken met kan beheeren ; schoolvoogd.
cureren , genezen herstellen.
Curie (roomsehe) , de pauselijke regering , het hof van
den pans , alle pauselijke beambten en geregtshoven in
kerkelijke zaken.
curiPos , nieuwsgierig ; zeldzaam.
Curiositeit , nieuwsgierigheid ; merkwaardigheid.
Cursief , scheefliggende drukletter.
Cursus, loop; leergang ; lessenreeks over Pen bepaald yak.
Custos , opzigter , bewaker , koster , kerkwachter.
Cycloop , reusachtig knecht van Vulkanus, met 66n rood
oog in 't midden van 't voorhoofd.
Cyclus , krin,g , tijdkring , zeker aantal jaren , na verloop
van welke de zelfde verschijnseia weder plaats hebben.

CYLINDER—DANTES.
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Cylinder , rol , ronde
was.
eylindrisch, cylindriek, rolvormig.
Cymhaal, klankbekken , belletjes ; hakkebord.
Cynicus, schaamteloos, zedeloos mensch.
cynisch, onbeschaamd, onwelvoegelijk.
Cynismus , onwelvoegelijk of schaamteloos gedrag.
C:,, nosure, de kleine beer , poolster ; rigtsnoer , leidraad.
Czako , hooge soldatenhoed , veldmuts.
Czapka, de vierkante muts der poolsche Uhlanen, ook Kier
en elders bid sommige kavallerie-corpsen ingevoerd.
Czar of Czaar , voormalige titel des russischen keizers.
Czarevvitsclk , zoon des russischen keizers , grootvorst.
Czarevvna, dochter des russischen keizers, grootvorstin.
Czechen, naam der Bohemers, een slavomsche volksstam.

D.
romeinsch getal „.elijk 500 ; ook afkorting van Don
en Dorn, van Doctor (Dr.) en Dominus (Ds.)
D. 0. M., verkorting van Deo optimo maxim°, aan den
beaten en hoogsten God.
da capo (d. e.) , nog eens, herhaald.
Dactylologie , vinFerrekenkunst, vingerspraak.
daedalisch , kunstig , schrander uitgedacht ; moeijelijk to
ontwarren.
Daemon , geest , kwelgeest booze geest.
Daguerreotype , lichtbeeld , naar de uitvinding van Daguerre voortgebragt.
daguerreotyperen, afbeeldsels door de enkele inwerking
van het zonnelicht op eene chemisch toebereide metaalplaat voortbrengen.
damaseeren , vlammig etsen , ijzer- of staalwerk met
gaud of zilver inleggen.
Damast, zijden, wollen of linnen stof,, die met bloemen
en sieraden is doorweven.
Dame, vrouw van rang; koningin of vrouw in het schaaken kaartspel, de dam in 'edamspel; — dame d'honneur, eeredame aan het hof.
Danaiiden (het vat der) vullen , Danairden-vverk
doen, een' vergeefschen zwaren arbeid doen.
Dandin , onnoozel mensch, zotskap.
Dandy , modegek, saletjonker ; spotnaam der Engelsehen
in Amerika.
dangerens , gevaarlijk.
Dante. , speel- ,of rekenpenningen.

GO
Data , gegevens, daadzaken.
dateren , dagteekenen, tijd en plaats van het opstel aangeven.
dato en de dato , van den dag der ondato. heden;
derteekening of der opstelling af.
Datum , tijd- en plaatsaancluiding , dag van het opstellen,
schrijven en verzenden van een' brief.
Dauphin , voormalige titel des kroonprinsen van Frankrijk; Dauphine , zone gemalin.
deballeren , ontpakken , uitpakken.
deballotteren, bij stemming afkeuren.
debanderen , verstrooijen , nit elkander loopen.
debanqueren, de bank doen springers.
Debardage , ontlading van een vaartuig.
debarqueren, aanlanden ; ontschepen , lossen.
debarrasseren , losrnaken , ontwarren.
Debatten , woordenwisseling , twistredenen.
debatteren , strijden met woorden , redetwisten.
Debauche, uitspatting , ongebondenheid.
Debauche doorbrenger, wellusteling.
debaucheren, zwelgen, lichtmissen.
Debet (meervoud debent) , de schuld, het geen betaald
moet worden ; de linkerzijde in 't grootboek des hoopmans.
debiel , mak , magteloos.
Debiet, aftrek, vertier van waren.
Debiliteit , zwakte , krachteloosheid; verstandszwakte.
Debitant, warenafzetter,, slijter,, krarner ; verkooper van
loterijbriefjes voor den collecteur.
debiteren, afzetten , verkoopen, afleveren.
Debiteur , schuldenaar.
debloqueren, ontzetten , de versperde toegangen openen.
deborderen, nit de oevers treden.
Debouche, uitweg uit een' naauwen pas ; bij kooplieden
de weg of het middel om waren af to zetten , vertierweg.
debaucheren, uit eene engte, eenen bergpas oprukken.
Debours, uitbetaling, voorschot, handelsonkosten.
debourseren, voorschieten, uitbetalen.
Debris, puinkoop, wrak ; overblijfsels.
Debut, aanvang, eerste optreding van een' tooneelspeler ;
eerste pleidooi eens advokaats.
Debutant, wie het eerste proefstuk zijner bekwaamheid
geeft.
Decadentie, Decadence, allengs verval, verergering.
Decagramme, tien wigtjes, I nieuw lood.
Decaliter, tien kannen of koppen, i schepel.
Decametre, lien meters of ned. ellen, 1 roede.
Decadence, verval, afneming.
decamperen, opbreken, aftrekken, zich wegpakken.
Deeastere, tien kubieke meters of ellen.
deeatiseren, aan het laken den duurzamen persglans geven.
Decensie, welvoegelijkheid, zedigheld.
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decent, welvoegelijk, gepast ; eerbaar.
Deceptie, bedrog, misleading.
decerneren, geregtelijk toekennen, beguiten.
Decessie, het aftreden.
Decharge, ontladmg ; ontlasting, vrijspreking van eene
sehuld , losbranding van vuurmonden, salvo.
dechargeren , ailaden ; kwiTtschelden , uitdelgen; losbranden.
decIxausseren, de voetbekleeding afleggen.
dechiffreren, ontcijferen, oplossen, ontraadselen.
deci (als voorvoegsel namen van maten en gewigten),
het tiende deel, b. v. decimeter, een tiende meter of el,
een palm.
decideren, beslissen, eene uitspraak doen.
decimaal, tiendeelig.
Decimatie, vertiendmg, tiendregt, loting om den tienden
man.
Decime, de tiende toon van den grondtoon afgerekend.
decimeren, loten om den tienden man, zoo dat van tien
een of van een grooter getal telkens de tlende man gestrait wordt, het welk bij voorkomende muiterij en oproer
van een geheel corps somtijds plaats heeft , ook in 't
algemeen voor het wegnemen van vele levens, gelijk door
eene pestziekte, de cholera enz.
decipieren, misleiden, bedriegen.
Decisie, beslissing, besluit, regterlijke uitspraak.
decisief, beslissencI, stellig.
Declamatie, kunstrede, mondelinge voordragt, de kunst
om schoon to lezen en voor to dragen ; ook wel de rekening van eenen geneesheer aan zijnen patient.
Declamator, kunstmatig spreker ; ook woordenpraler.
Declamatorium, red.eoefening, kunstvoorlezing.
declarneren, kunstmatig voordragen, met smaak en nitdrukking sets mondeling voordragen.
Declaratie, verklaring, bekendmaking ; aangifte van koopwaren of goederen aan tolkantoren enz. ; het bewijs
dier aangifte.
declareren, verklaren, zijn besluit openbaar maken ; waren of goederen bij het kantoor aangeven.
Declinatie, afwnking, inz. der magneetnaald woord.buiging (in de spraakkunst) ; afwijzing van een verzoek.
decimeren, van de hand wijzen ; een woord verbuigen.
Decoct, of kooksel, kruiderdrank.
decomponeren, nit elkander nernen, ontleden, ontmengen.
decompteren, aftrekken, korten, afrekenen.
deconcerteren, verlegen maken, van zijn stuk brengen.
decontenanceren, in de war brengen, bed.remmeld maken.
Decoratie, versiering, tooneelversiering, ordeteeken.
Decorateur, tooneelschilder, versierder.
decoreren, versieren, met een ordelint beschenken ; een
Gedecoreerde, iemand, die eon ordehnt, eerekruia
draagt.
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Decorum, het welvoegehjke, gebruikelijke ; — het decorum beware'', nijn'fatsoen houden.
decouragerep, ontraoedigen, den lust benemen.
Decourt, korting op eene rekening of factuur.
Decreet , besluit , verordening der overheid, regts- of
raadsbesluit.
decrescendo, afnemend, allengs van den sterken tot den
zachten toon overgaande.
Decretalen, pauselijke besluiten op bisschoppelijke aanvragen.
decreteren, geregtelijk besluiten, vaststellen, bevelen.
decrotteren, reinigen, poetsen.
Decrotteur, schoenpoetser.
dedalisch, zie deedalisch.
Dedicatie, opdragt, toewijding.
dedommageren, schadeloos stellen, de schade vergoeden.
deduceren, afleiden, bewijzen ; ook verklaren, open leggen.
Deductie, aftrekking, aftrek van eene som; grondige niteenzetting, bewijsvoering.
de facto, daadzakelijk, werkelijk.
defecteren, als gebrek, als te kort aanrekenen.
Default of Dcfaut, het niet verschijnen voor 't geregt,
van daar een vonnis bij default.
defavorabel, ongunstig, afkeerig.
Defect, gebrek, fell, mangel, te kort.
defect, onvolledig, onvoltallig.
defailleren, in gebreke bliiven, den gestelden termijn verzuimen.
defectief, gebrekkig, beschadigd.
defenderen, verdedigen.
Defensie, verdediging, tegenweer ; verdedigingsschrift.
defensief, verdedigenlerwijs, beschermend.
Defensor, verdediger.
Deferent. aangever , afvorderaar van eenen eed.
Deferentie, inschikkelijkheid, gehoorzaamheid nit achting
en ontzag.
defereren, aangeven • toekennen ; eenen eed opleggen.
Defi, uitdaging, veetebrief.
Deficit, te kort op eene rekening.
defigureren, misvormen ; verminken.
Defile, naauwe pas, holle weg.
defileren, in smalle gelederen, met klein front optrekken;
nit eene engte trekken.
defini gren verklaren, naauwkeurig bepalen.
Definitie, bepaling,
'
duidehjke omschrijving.
definitief, beslissend, onherroepelijk.
deform, wanstaltig, misvormd.
Deformiteit, mismaaktheid, wanstaltigheid.
Defraudant, belastingontduiker, smokkelaar.
Defraudatie, sluikhandel, verborgen bedrog.
defrauderen, smokkelen, het land te kort doen.
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Defterdar, grootschatmeester, minister van financi6r bij
de Turken.
degagC, gedegageerd, vrij, ongedwongen, vrijmoedig.
degageren, ontslaan, vrij of los maken.
degarneren, het boordsel, versiersel afnemen, het huisraad wegnemen.
Degetteratie, ontaarding, verbastering.
degenereren, ontaarden, slechter worden, verwilderen.
Degnist, walging, afkeer, tegenzin.
degontant, walgehjk, onuitstaanbaar.
degoitteren, tegenzin, of keer inboezemen ; walgen.
de grace, ei lieve, met verlof.
Degradatie, verlaging, ontzetting van eenen post.
degraderen, verlagen, van ambt of waardigheid ontzetten,
een' lageren rang Bever.
de Austibus non est disputandum, over den smaak valt
met to twisten.
Debors, buitenzijde ; uiterlijke welvoegelijkheid.
Deismus, godaeloof: redetseloof (zonder openbaring).
Deist, g,odbeNder; hij, die aan Beene openbarmg gelooft.
Dejeuner, Dejeunè, ontbijt; Dejeuner a la fourchette
vork-ontbijt, koud-voormiddageten.
dejeuneren, ontbijten.
de jure, van regtswege.
Delatie, aanbrenging bij de overheid.
Delator, aanbrenger, verklikker.
del., of korting van delineavit (zie dat woord).
del credere, op trouw en geloof, op crediet ; borgtogt bij
verkoop van goederen, bij wisseizaken.
dole, delg uit ; — deleatur, men delge neme weg
(namelijk letters en woorden op drukproeven, bij verkorting dr.)
Deleetatie, verlustiging, uitspanning, verkwikking.
deleeteren, vermaken, verheugen.
Delegaat of Gedelegeerde, afgevaardigde ; aangewezen
schuldenaar.
Delegatie, afvaardiging ; overwijzing der schuld.
delegeren, afzenden, afvaardigen; over dragen, over wijzen,
b. v. een regt, eene schuld.
Deliberatie, beraadslaging.
delibereren, beraadslagen, overleggen; ad deliberandum nemen, in overweging nemen.•
delieaat, teeder, weekelijk, kiesch ; welsmakend ; ook bedenkelijk.
Delicatesse, teederheid ; lekkernij, vertroeteldheid.
Deliee, geneugte vermaak.
delicious, kostelijk, hoogst aangenaam, aanvallig ; zeer
lekker.
Delict of Delictum, misdrijf, euveldaad.
Delineatie, teekenm,„
.. schets, grondteekening.
delineavit, hij heeft het geteekend.
Delinquent, overtreder, arme zondaar.
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Deliratie of Delirium, waanzin, geestverwarring.
raaskallen.
delirieren,
delivreren, bevrijden, verlossen.
delogeren, verdrnven, nit de wooing verijagen ; verhuizen.
deloyal, onredelijk, woordbreuki
Delta, naam van de grieksche 'D (4), daarom ook
van het land aan de riviermonden, als zu in 2 of meet
armen verdeeld in zee vallen, inzonderheid het eiland,
door den NIA aan de Middellandsche zee gevQrmd.
deluderen, bespotten, voor den gek houden.
Delusie, bespotting, misleading.
demagogiseh, volksleidend, volksverleidend.
Demagoog, volksleider, aanvoerder eener volkspartij ; ook
wel zooveel als oproerstoker.
demanderen, toevertrouwen, opdragen.
demanteleren, de muren eener vesting slechten.
Demareatie, begrenzing, scheiding ; - Demareatielijn,
grenslun, scheidslinie ;
Demareatie-troepen ; grenstroepen.
Demarches, maatregelen.
demasqueren, ontmaskeren, de mom afnemen.
kleine twist, kibbelpartij.
demeleren, verwarde zaken uiteen doen.
demeneren (zich), levendige, wilde gebaren maken.
Dementi, logenstraffing, zelfwederspreking ; zich een
dements geven, zich tegen spreken, zun woord terug
nemen.
demeubleren, het huisraad wegnemen.
Demi-fortune, rijtuig met ten paard, eenspan.
Demi-mesnre, halve maatregel.
Demi-tour, halve wending, half links of half regts.
Demissie, vriendelijkheid jegens geringeren , bescheidenheld , ook afdanking, ontslag uit een ambt (voor dit
laatste beter Dimissie).
demobiliseren, ontwapenen, op den voet van vrede stellen ; roerende goederen voor onroerende verklaren.
Denweraat, aanhan o.er der volksregering, vrijburger.
demoeratisch, vrijburgerlijk,
6
tot de volksregering behoorend e.
Dernocriet, iemand, die de wer gild van hare lachwekkende
zijde beschouwt, een vriend van gezellige vreugde
Demoiselle, jufvrouw, jonge dochter.
demolieren, slechten, of breken.
Demolitie, Demolisering, slooping, omverwerping.
Demon, zie Daemon.
Demonstratie, bewijs, betoog ; hooding van aanval, dreigende houding , het openbaren van een zeker oogmerk
of gevoelen door volksbewegingen, optogten bij fakkellicht, kattenmuzijk, adressen enz.
demonstreren, betoogen, voor oogen leggen.
demonteren, uit den zadel ligten ; weerloos, onbruikbaar
maken.
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de mortuis nil nise bene, van de dooden moet men niets
dan goed spreken.
Demoralisatie, zedenverbastering.
denauraliseren, onzedelijk maken, verderven.
demoveren, wegruimen; afzetten.
denationaliseren, van den volksaard berooven.
denaturaliseren, het burgerregt onttrekken.
Denominatie, benoeming.
denomineren, benoemen, aanstellen,
denonceren, het zelfde als denuncieren.
de novo, op nieuw.
Dentist, tandmeester. — Dentitie, het tanden krijgen.
Denunciant, aangever, aanbrenger.
Denunciatie, aangifte, aanwijzing, verklikkerij.
denuncieren, bij het geregt aang:even, aanklagen.
Departentent, ambts- of werkkring, vak, bedrijf, beheer ;
bevoegdheid , de verschillende afdeelingen van de staatszaken, onder de ministers verdeeld : Departement Nan
oorlog, van justitie enz. ; landsafdeeling ; afdeeling
van eene maatschappu, b. v. van 't Nut van 't Algemeen.
departementaal, wat de departementen betreft.
Departitie, verdeeling.
depasseren, voorbijgaan, te boven gaan ; te buiten gaan
(b. v. zijne orders).
Depeches, met spoed verzonden ambtsberigten, verorderungen der regering en berigten aan deze, staatsbrieven.
depecheren, snel afvaardigen ; bespuedigen, haasten.
Dependentie, of hankelijkheid.
dependeren, of hangers, of hankeiijk zijn.
Depenue, uitgave, onkosten ; verkwisting.
depenseren, uitgeven, verteren, verkwisten.
de peupleren, ontvolken.
Depit, spit, ergernis, hartzeer.
deplorabel, beweenenswaard, jammerlijk.
deployeren, ontvouwen, uiteen slaan, ontwikkelen (bij de
troepen).
Deponent, in-bewaring-gever ; getuige.
deponeren, neder leggen, in bewaring geven ; geregtelijk
getuigen.
Depopulatic, ontvolking.
Deportatic, uitbanning, vervoering naar eene strafkolonie.
deporteren, verbannen, naar een bepaald oord als ballingplaats brengen.
Deposito-bank, bewaarbank, die kapitalen tegen matige
interesten aanneemt , om ze tot hoogere weder nit le
Dgeepv:itie, de afzetting ; nederlegging van voorwerpen ter
bewaring ; ook gettugents.
Deposituni, het aanvertrouwde goed.
Depot, het ter bewaring gegeven goed ; de bewaarplaats,
stapel- of verzamelplaats van koopmansgoed, magazijn;
bij de militairen : de aanvullingsmansehappen ; het aan-
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vullingsmagazijn, bewaarplaats van allerlei krijgsbehoeff
ten, kleederplaats enz.
Depravatie, bederf, verslimmering.
Depressie, onderdrukking, nederdrukking.
depretieren, vernederen, te gering schatten.
Depri, bij een belastingkantoor: schnftelijke opgave der
waren, die men buiten 's lands verkoopt of doorvoert.
deprimeren, onderdrnkken, neder drukken.
Deprivatie, berooving, ontzetting.
depriveren, berooven.
Deputatie, afvaardiging, bezending.
Deputatus of Gedeputeerde, afgevaardigde, volksvertegenwoordiger, zaakvoerder.
deputeren, afvaardigen, afzenden.
deracineren, ontwortelen, uitroeijen.
deraisonnabel, onredelijk.
deraisonneren, onverstandig spreken.
Derangement, stoornis, wanorde.
derangeren, in wanorde brengen , -- gederangeerd zijn,
ontsteld van hersenen zijn, in bedenkelijke fortuinsomstandigheden verkeeren.
Derisie, bespotting.
Derivatie, afleiding, afstamming.
deroberen, ontvreemden, verbergen.
Derogatie, afbreuk, krenking ; afschaffing.
derogeren, of break doen, benadeelen , opheffen.
Derwisch, acme muhamedaansche monnik.
desabuseren, nit de dwaling helpen.
desagreabel, onaangenaam.
desalli*ren (zich), beneden zijnen stand trouwen.
desappointeren, te leur stellen,
Desapprobatie, of keuring.
desarmeren, ontwapenen.
Desastre, rampspoed, slag.
desastreus, rampspoedig.
Desavantage„ veriies, schade, nadeel.
desavoueren, loochenen, herroepen, niet erkennen.
Descendenten, afstammelingen in de afdalende linie.
Descendentie, afstamming, nakomelingschap.
Descensie, nederdaling, afdaling.
Descriptie, beschrijving.
descriptief, beschnjvend.
deserteren, wegloopen, zijn vaandel verlaten, zich wegpakken.
Deserteur, weglooper, overlooper, afvallige.
Desertie, verlating, het weg- of overloopen.
Deservieten, het loon eens zaakvoerders of pleitbezorgers
Deshabille, ochtendgewaad, huisgewaad.
deshonorabel, onteerend.
deshonoreren, onteeren.
deshonnet, oneerlijk, onfatsoenlijk.
desiderabel, begeerenswaard.
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Desideratum, Desideraat, vereischte; gaping.
Designatie, beteekening, voorloopige benoeming.
diemignere., beteekenen, aanwijzen, iemand tot lets bij
voorraad benoemen.
Desinfeetie, reiniging van smetstof.
desinfici g ren, van smetstof zuiveren.
desirabel, wenschenswaard.
desirous, begeerig.
desobedieren, ongehoorzaam zijn.
desobligeant, onvriendelijk, norsch.
desolaat, verlaten, verwoest ; treurig, troosteloos.
desolant, bedroevend ; hoogstvervelend.
Desolatie, verwoesting ; groote droefheid.
Desordre, wanorde ; zedeloosheid.
Desorganisatie, verwoesting, ontaarding, ontstemming.
desorganiseren, ontbinden ; in wanorde brengen, beroeren.
desori gnteren, van den regten weg afleiden ; verlegen
maken.
Despect, verachting, smaad.
despecteren, verachten, gering schatten.
desperaat, wanhopig, radeloos.
Desperatie, hopeloosheid, vertwijfeling.
despereren, wanhopen.
Despoot, willekeurig vorst, zelfheerscher, dwingeland.
Despotic, willekeurige heerschappij.
despotisch, onbeperkt, willekeurig en eigenmagtig, tyrannisch.
Despotismus, eigendunkelijke heerschappij.
Dessein, voornemen, oogmerk, opzet ; ontwerp, schets.
Dessert, nageregt, laatste tafelgeregt.
Desservant, waarnemend geestelijke.
Dessin, teekening, schets, ontwerp.
Destillateur , Destilleerder, brander, sterkendrankstoker.
Destillatie, het overhalen, stoken.
detailleren, overhalen , doorzijgen, doorzijpelen.
Destinatie, bestemming, plaats der bestemming ; lot,
noodlot.
destineren, bestemmen, tot lets bepalen.
destitueren, afzetten , van eenen post , een ambt ontzetten.
Deatructie, verwoesting, vernieling.
destructief, vernielend.
destrueren, vernielen, omver halen, neder rukken.
desunieren, oneens maken, verdeelen.
Detachement, afgezonden troep of commando soldaten.
detacheren, afzonderen en afzenden ; losmaken.
Detailhandel, kleinhandel, kramerij.
Details, het omstaudige, uitvoerige, bijzondere van eene
mak.
detailleren, uiteen zetten, omstandig verhalen, beschrij..
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yen ; — gedetailleerd of en detail, omstandig; bij afzonderlijke deelen.
Detentie, opsluiting, hechtenis.
Detentie-bui., gevangenhuis.
ideteneren, terug houden, gevangen houden.
Deterioratie, verergerde toestand eener zaak.
determinabel , bepaalbaar.
Determinatie , bepaling , beschikking, besluit.
determinatief , bepalend.
determineren, bepalen, vaststellen ; beFrenzen.
Determinismus , leer der voorbeschikking.
detestabel , verfoeijelijk, gruwelijk.
detesteren , verfoeijen , verwenschen.
Detonatie, het valschzingen ; de ontploffing.
detoneren, valsch zingen ; ontploffen.
Detour , omweg , bogt , uitvlugt , voorwendsel.
detourneren , afleiden, afwijken.
Detract , wat er van een uitlandsgaand vermogen wordt
afgetroklien.
Detracteur lasteraar,, achterklapper.
detraberen, aftrekken ; lasteren.
Heiress° , nood, angst, verlegenheid.
detromperen , de dwaling benemen , uit den droom of
dut helpen.
detto (beter maar minder in gebruik dare dito) , het zelfde , het vroeger genoemde, of desgelijks, evenzeer.
detur, het worde gegeven.
Deux ex machina, God uit de (tooneel-) machine, de onverwacht gelukkige verschijning van een' persoon, die
aan eene ingewikkelde zaak eerie gelukkige wending geeft.
devaliseren, plunderen, uitschudden.
Devalvatie, verlaging van de waarde eener count ; het ongangbaar maken eener munt ; ook het versterf van een
goed of regt.
devanceren, vooruit pan, voorbij streven.
Devastatie, verwoesting, vernieling.
devasteren, verwoesten, omkeeren.
developperen, ontwikkelen, ophelderen.
de verb's ad verbera, van slagen tot woorden.
devesteren, van de priesterlijke bekleeding of bisschoppelijke beleening berooven.
Devestituur, berooving, intrekking.
Deviatie, afwijking Bens ligchaams van zijne baan, afdvvaling, verzeiling.
Devie., Devise, zinnebeeld met eene spreuk, zinspreuk,
gedenk-, lijfspreuk ; een wissel op eene buitenlandsche
wisselplaats.
Devolutie, aanbevalling, overgang, versterf van een goed
of regt.
devolveren, op een ander vervallen.
devoot, vroom, vol godsdienstige aandacht ; ook wel fijnvroom, schunheilig.
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devorercn, verslinden, doorzwelgen.
Devoten, de hinen, overregtzinnigen.
Devotie, vroomheid, schijnheiligheid; volkomene overgave
van zich zelven.
Derteriteit, behendigheid, vaardigheid.
Dee, opperregter, titel van de beheerschers der afrikaansche roofstaten.
Diable, Diabolus, de duivel.
diabolisch duivelsch, duivelachtig.
Diaconie, armbestuur ; gezamentluke armverzorgers of
diakenen.
Diadeena, koninklijke wrong of voorhoofdsband; kroon ;
zeker vrouwelijk haartooisel.
Diagnose, de onderscheiding der ziekten naar hare kenteekenen.
Diagonaal, hoekpuntslijn ; als bijvoegelijk woord i tegenovergesteld.
Dialect, tongval, spraakmanier.
Dialectiek, verstandsleer, denkkunst, wetenschappelijke
disputeerkunst.
Dialecticus, geleerde redetwister.
dialogisch, bij wijze van zamenspraak.
dialogiseren, in den gesprekvorm inkleeden.
Dialoog, onderhoud, zamenspraak.
Diameter, doorsnede, middellijn.
Diana, jagtgodin, maangodin ; zilver.
Diapalm, bekende zalf, uit het half glazige eerste loodoxyde, olijfolie en water bereid.
diaphaan, doorzigtig.
Diaphragma, middenrif, middenschot.
Diarium, dagboek, koopmans-kladboek.
Diarrhaea, buikloop.
Diatonische ladder of Schaal, de voor het toonstelsel
aangegevene klankladder.
Diatribe, geleerde uiteenzetting, verhandeling; bittere, hevige kritiek.
Dictata, de ter naschrijving voorgezegde stukken.
Dictator, opperst regeringspersoon in het oude Rome ;
onbepaald gezaghebber in dagen van gevaar.
dictatorisch, gebiedend, als magthebbend.
Dietatuur, de waardigheid van dictator.
dicteren, in de pen zeggen, voorzeggen ; opleggen, toewijzen, b. v. eene straf.
Dictie, bijzondere zegswiize, voordragt.
Dictionnaire, woordenboek.
dictum, factum, gezegd, gedaan.
Didactiek, leer-, onderwijskunst.
didactisch, leerend, onderrigtend.
didactisch gedieht, leerdicht.
Dicer, levensregeling, gezondheidsverzorging, maathouding
in spits en drank.
Dieu, God ; Dieu et mon droit, God en mijn rect.
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diffantant, lasterlijk, eerroovend.
Diffamatie, eerroof, smaadrede. — Diffamator, lasteraar,
eerroover.
diffameren, belasteren, eerrooven.
Differend, strijd, geschil, oneenigheid.
different, verschillend, onderscheiden.
Differentie, onderscheid, verschil, verscheidenheid.
differeren, verschillend zijn ; uitstellen.
Diffessie, loochening van de echtheid van een handschrift.
difliciel, moeijelnk, lastig, knorrig, wonderlijk.
Difficulteit, zwarigheid, bedenkelnkheid.
difliculteren, zwarigheid maken, bedenkingen opperen.
difform, wanstaltig, mismaakt.
difformeren, misvormen.
Difforrniteit, wanstaltigheid, inisvormdheid.
diffuus, wijdloopig, verstrooid.
digereren, verteren (het voedsel); verkroppen (een hoon).
Digestie, spijsvertering.
Dignitaris, bezitter van een eerambt of eene geestelijke
waardigheid.
Digniteit, waardigheid, eerambt.
Digreasie, afwijking, uitstap of omweg.
Dilatie, verschuiving, uitstel, termijn.
uske
tusschen twee onaanDilemma, netelige toestand,
gename Bingen ; dubbele sluitreden.
Dilettant, kunstliefhebber, kunstvriend.
Diligence, naarstigheid, vaardigheid , snel- of postwagen.
Dimensie, afmeting eens ligchaams naar lengte, breedte
en dikte (de 3 dimensien).
diminueren, verminderen.
Diminutie, vermindering, aftrek van eene som.
Diminutief, verkleinwoord.
Dimissie , ontslag, afdanking , afscheid.
dirnitteren, ontslaan , afscheid geven, wegzenden.
Diner , Dine, middagmaal , middageten.
dineren , middagmalen.
Diopter,, kijkspleet aan meetkunstige werktuigen.
Dioptriek , doorzigtkunde.
Diorama , rond doorschljnend kunsttafereel.
Diphthong, tweeklank, b. v. ou , ui.
Diploma , oorkonde, benoemings- of aanstellinggbrief.
Diplomaat , staatsman, die de onderlinge betrekkincen en
de wederzijdsche belangen der staten en vorsten kent.
Diplomatic , kunst der staatsonderhandelingen, gezantschapskunst.
DiRlomatiek , oorkondenleer of -kennis.
dipfomatisch, volgens oorkonden, tot het gezantschapswerk of de staatsonderhandeling behoorende.
direct, regttoe, regtstreeks , onmiddelbaar ; directs belastingen, de belastingen op den grand, het beroep. enz.
Directie , opzigt, bestuur , oppertoezigt , regering.
Directorium, opperst staatsbewind , inzonderheid dat,
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het welk tijdens de fransche revolutie door de staatsregelin.. van 23 Sept. 1795 in'esteld en door Bonaparte
op den 9 November 1799 wed., ontbonden weed.
dirigeren , besturen , schikken , inrigten.
Disborso , voorschot , mtleg.
Discant , de hoogste stem, eerste zangstem.
Discernement, onderseheidtr, , welwikkend oordeel.
diseerneren , onderseheiden,'beoordeelen.
Discipel , leerling , scholier.
Discipline , tucht en orde, school- , krijgstucht, leer, wetenschap of kunst.
disciplineren , aan tucht en orde gewennen ; — gedisciplineerde troepen, geoefende , aan tucht gewende soldaten.
discontent , ontevreden , misnoegd.
disconteren een' wissel , die nog niet vervallen is, v66r
den vervaltijd met aftrek van zekere percenten tegen gereede betaling koopen op verkoopen.
Diseonto , aftrek der renten bij betaling van nog niet
verschenen wissels.
Discordantie , wanklank , wanluidendheid ; twist.
discorderen, oneens zijn, kwahjk bij elkander passen.
Discordia , tweespalt, tweedragt.
discoureren , een gesprek voeren.
Discours , gesprek, onderhoudredevoering, voorlezing.
Discrediet , gebrek aan crediee, kwade haam.
discrediteren , van achting of vertrouwen berooven,
kwaden naam brengen.
discreet , bescheiden , bedachtzaarn, stilzwijgend, terughoudend; in zich-zelven onderscheiden of gedeeld.
Discrepantie , verschillendheid , unisverstand.
Diseretie , bescheidenheid , wuze terughouding ; wil ,
goedvinden : grootmoedigheid, genade eu ongenade.
Discretie dagen (resput-dagen) worden bid wissels die
dagen genoemd , welke na den vervaldag Pens wissels
beginnen en welke eerst moeten verloopen zun, alvorens
de houder betaling mag vorderen.
disculperen, ontschuldigen , regtvaardigen.
discursief , gesprekswuze , bij manier van spreken.
Discussie , mteenzetting , rijp onderLoek ; wetenschappepelijke of politieke geschilvoeringen.
diseutieren , naauwkeurig onderzoeken , eene zaak door
woordenwisseling wikken en wegen.
Disfiguratie , misvorming.
Disgrace , ongenade.
disgracieren , remand zijne gunst onttrekken.
Disharmonie , wanklank , oneenigheid, twist.
disharmonieren , oneens min, met bueen passen.
disparaat , ongelukslachtig, ongehjksoortig , niet bij elkander passend, ongerijmd.
Dispensatie , vrijspreking , vrijstelling van het opvolgen
tens algemeenen regeis of eener bijzondere verpligting.

DISPENSEREN—DITO.
dispenseren , uitdeelen ; vergunning geven , ontbinden ,
ontheffen.
Disponent , beschikker, gevolmagtigd zaakgelastigde.
dispergeren , verstroo;Jen.
disponeren , ontwerpen, indeelen ; beschikken , beheeren.
disponibel , beschikbaar , ter beschikking staancle.
Dispositie , schikking, inrigting , plan ; beschikking. gebed ; ligchamelnke aanleg ; gemoedsstemmirrg ; neiging ,
geschiktheid ; testament.
Disproportie, wanverhouding , onevenredigheid.
Disputant of Disputator , twitsredevoerder.
Disputatie , geleerde twistrede , redestrijd.
disputeren , wetenschappelijk woordentwisten , een openbaar twistgesprek houden.
Dispuut , woordenstrijd , krakeel , kibbelpartij.
Disquisitie , onderzoek, navorsching.
Diregard , geringschatting.
Dissectie , ontleding van een ligchaamjijkopening.
Dissensie , verscheidenheid van meeningen, twist.
Dissenters, andersdenkenden ; in Engeland alle Protestanten die niet tot de episcopale Berk behooren , nietconformisten.
dissentiZren , van andere meening zijn , afwijken.
Dissertatie , geleerde verhandeling strijdschrift.
disserteren of desereren , grondig en geleerd over lets
redeneren.
Dissidenten , algemeene benaming der Lutherschen, Gereformeerden en Grieken in Polen , of alle van de
roomsch-kath. Berk afwijkende partijen; somtijds ook
de Duitsch-Batholijken.
Dissimulatie , veinserij.
dissimuleren veinzen , zich vermommen.
Dissipatie, verkwisting, dwaze vertering.
dissiperen , verkwisten, doorbrengen.
Dissolutie , oplossing, ontbinding , opheffing.
dissolveren, oplossen ; opheffen , doen uiteen gaan.
Dissonantie wanklank • misverstand.
dissoneren , kwalijk lniden , niet overeen stemmen.
dissuaderen, afraden , uit het hoofd praten.
distilleren, enz., zie dest—.
Dlstantie , Distance, afstand, verte.
distinct, onderscheiden: duidelijk, verstaanbaar.
Distinctie, onderseheiding door eer, aanzien, ens.
distingueren , onderscheiden , den voorrang igeven.
Distractie, afgetrokkenheid, verstrooidheid van gedachten.
distribueren , uitdeelen , verdeelen , indeelen.
,
Distributie , verdeeling , ranchikking.
District landstreek, gebied,'departements-afdeeling.
Disturb:tie , stoorms , verwarring.
Dith7ramben, verzen liederen ter eere van Bacchus ,
vurig lied in ongeregellie versmaat.
dito , zie detto.
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Marnalist of Diurnist , dagloonschrijver ; dagboekhouder; dagbladschruver.
Divan, hoogste staatseollegie bij de ottomansehe Porte,
turksche staatsraad ; lage sopha met taputen en kussens.
divergent of divergerend, uiteenloopend.
divergeren, afwijken , eene verschillende rigting nemen,
uit elkander loopen.
divers , onderscheiden , menigerlei.
Diversie , alleiding , andere wending.
Diversiteit , verscheidenheid , menigvuldigheid.
diverteren , verlustigen, vermaken.
divertissant , vermakeluk , tijdkortend.
Divertissement, verlustiging , uitspanning.
Dividend, evenredig aandeel van elken belanghebbende bij
actie-maatschappuen , bankers enz.
disideren, deelen, verdeelen.
divide et Impera , verdeel en heersch.
divin , goddeluk, overheerlijk.
Divinatie, het waarzeggen , voorgevoel.
divineren , raden ; voorgevoelen; waarzeggen.
Divisie , deeling, indeeling.
Divorce , scheiding, echtscheiding.
Divulgatie , ruchtbaarmaking.
divulgeren, bekend maken, verbreiden, uitstrooijen.
dixi, ik heb gezegd.
Docent, leermeester; doceren, leeren, onderwijzen.
dociel, leerzaam, vatbaar, gedwee.
Dociliteit, leerzaamheid, vatbaarheid.
Docimasie, de toetsing, inzonderheid der metalen.
Doctor, leeraar; hoogste akademische graad; inzonderheid
een geneesheer, arts.
Doctoraat, de waardigheid van doctor.
doetoreren, doctor worden; de geneeskunst uitoefenen.
Doctrinairen politieke parts) onder de laatste koningen.
in Frankrijk ,dte
' het midden houdt tusschen de liberalen
en royalisten.
Document, oorkonde. bewijsstuk.
Doge, hertog, titel van het voormalige hoofd der regering
te Venetie en Genua.
Dogma. leerstelling, geloofsartikel.
Dogmatiek , stelselmatige kennis van de geloofsleer.
dogmatise". , leerstellig , leermatig, , in den onderwijstoon.
dogmatiseren , leerstelling,en , geloofsartikelen voordragen.
dolee, liefelijk, zoetvloeijend, zacht.
Dolce far niZnte, het zoete niets-doen, ledigloopen.
Doleantie, bezwaar, klagt.
doleren , zijne bezwaren inbrengen, inzonderheid over te
hoogen aanslag . in de belastingen.
Dollar, daalder in Noord-Amerika, geldende omtrent twee
en een' halven gulden.
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Holtman of doliman, huzaren-wambuis.
Dollmetscher, tolk.
Dom, zie Don.
domaniaal, tot het domein behoorende.
Domein , erf- , kroon- of kamergoed , eigendons van vorst
of staat.
Domeptieken, dienstboden,.huisbedienden.
Domicilie, woning of verblufplaats; Domicilie kiezen,
plaats en woning aanwijzen; waar men te bespreken , te
dagvaarden is.
domieilieren , woonachtig zijn; ook eenen wissel, die betaalbaar is op eene plaats, waar geen wisselhandel is of
betalin
waar de acceptant geene fondsen heeft betaling
, ter c, op
eene wisselplaats aanwijzen , de wissel-zelf beet
gedomicilieerde
heerschend,
de
overhand
hebbende.
dominant,
Dominatie, heerschappij, overmagt, geweld.
Domino, Mijnheer, titel , waarmede men in Nederland de
protestantsche geestelijken aanspreekt.
domineren, beheerschen, gebieden.
Dominium, vrije eigendom, heerschappij.
Dominus, heer, hoofd des huizes, predikantstitel.
Don (spaansch), Dom (portugeesch) , heer , eeretitel der
mannen, steeds gevolgd door denvoornaam.
Dona (spaansch), Donna (portug.), eeretitel der vrouwen.
Donatie, schenking, overgave.
Donateur , Donatrice, hij of zij , the schenkt, vermaakt
of vrijwillige bijdragen tot instandhouding van een genootschap geeft.
Don gratuit, vrijwillige gift of opbrengst.
Donna, zie Dona.
Don Quichote, dolend ridder, zot avonturier.
Donquichotismus, malle zucht naar avonturen.
Donum , gave, gift, geschenk.
dorso, keerzijde (van een' wissel).
Donis, gift, inz. artsenijgift; sanded , hoeveelheid.
doeseren, hellend, glooijend maken.
Dossering, de helli no. gloowng van cell' wal , never enz.
schenking, inzonderheal
' ,
Donatie, Dotering „begiftiging
van landerijen of goederen.
Douairiere , aanzienlijke weduwe, bezitster van een weduwgoed, lijftogt of douarie.
Douane, tol; tolhuis, tolkantoor.
Douanier, tolbeambte.
Douche , drop-, sproei- of gietbad.
doubleren , verdubbelen ; met voering voorzien.
Doublette, een dubbel voorhanden stuk.
Doublon, dubbele ptstool, spaansche gondmunt.
doucement ! zoetjes, zacht wat, bedaard aan!
Douceur, geschenk,drinkgeld..
DracItma, munt der oude Grieken ; ook een apothekersgewigt , gelijk aan 3,845 grammes of wigtjes.

DRAGOMAN—DURABILITEIT.
Dragoman, tolk, onderhandelaar bij de Turken.
Dragonade , dwangbekeering door militair geweld; elke
door militaire overmagt uitgevoerde maatregel der
regyring.
Draisine of Velocipede , snellooper, loopwielen.
Drama, tooneelspel.
Dramatiek, dramatische kunst, tooneelkunst.
dramatisch, tooneelkunstig, tooneelmatig.
Dramaturgic , de leer of wetenschap van alles , wtt tot
de tooneeldichtkunst en tot de tooneelspelkunst behoort.
Draperie , Drapering , voorstelling van de kleeding der
geschilderde of gebeitelde figuren, plooijing der gewaden,
der stoffen , waarmede ledekanten , glasramen trio. versierd en bekleed zijn.
dresseren, afrigten, oefenen.
Dressuur, afri,gting, drilling.
Drogeman, het zeltde als Dragoman.
Druiden, priesters der oude Celten in Gallic enz.
Dryade, boom- of woudnimf in de fabelleer.
Dschamie, groot turksch bedehuis, moskte.
Dualismus, de leer der twee beginselen of eeuwige grondwezens , van welke al het good en kwaad in de wereld
afkomt '• ook de leer , volgens welke eemge uitverkorenen
zalig, al de overigen verdoemd worden.
dubious, twijfelashtig, onzeker.
Dubitatie, twijfeling, onzekerheid.
dubiteren , twufelen.
Due d'Alven, zie Ducdalven.
Duel, tweegevecht.
duelleren, een tweegevecht houden.
Duellist, die een tweegevecht aangaat, vechter van beroep.
Duet, dubbelgezang, tweespel.
Ducdalven, zware aaneengeklonken palen ter vastlegging
van de schepen.
dulcificeren verzoeten. , zoet maken.
Duleinea , beminde
'
,
Duo, dubbelstuk, dubbelspel , muziekstuk voor 2 personen.
Duodecimo , boekformaat , waarbij het vel in twaalf gedeelten verdeeld wordt en a4 bladzuden op een vel komen. (12°.)
duodecimaal, twaalfdeelig.
Dupe, bedrogene; blood, sukkel.
duperen, bedriegen, beet hebben.
Duperie, bedriegerij, fopperij.
dupleren, verdubbelen.
Dupliek , tweede verweerschrift , tegen antwoord op eerie
repliek.
Duplicaat , iets dubbels , dubbel afschrift van eene acte ,
eene quitantie, eenen wissel enz.
durabel , duurzpam, blijvend, sterk.
Durabiliteit, duurzaamheid, bestendigheid.
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Duumviraat , tweemanschap. , 2 to gelijk regerenden.
Dyarchie, dubbelheerschappij regering van twee vorsten
op den zelfden troo p, zoo ale in 't oude Sparta.
Dynamiek, leer der bewegende krachten.
Dynast,. magthebber , heerscher.
Dynastic , volgrij van regerende vorsten uit het zelfde
geslacht regerende vorsten-familie.
Dysenteric, persloop, roode loop.

E.
E. beteekent Eminentie, Excellentie (zie die woorden).
E. M. beteekent Edelmogende , vroeger de titel der Generale Staten.
e. o. beteekent ex officio (tie dat woord).
etc. beteekent et cetera, en zoo voorts.
Eau, water; — Eau de Cologne, keulsch water; — Eau
de lavande, lavendelwater; — Eau de la reine, koninginnewater (loderkin).
Ebauche, schets, ontwerp. — ebaucheren, schetsqn.
Ebenist, kunstwerker in ebbenhout; schrijnwerker.
eblonisseren, verblinden , verbazen.
ebranleren , doers waggelen, besluiteloos maken.
Ecartê, zeker kaartspel tusschen 2 personen.
eearteren, vervvijderen , verstrooijen ; eene kaart ter zijde
leggen.
etce, zie ; ecce homo! zie, welk een mensch I een Ecce
homo , beeld des Ileilands met doornen gekroond.
Ecclesia, de kerk ; ecelesiastisch , kerkelijk.
Echange, wissel, roiling.
Echappade, ontsnapte font, overijling.
echapperen, wegloopen, ontsnappen.
Echarpe, sjerp, lijfgordel, eeregordel.
echaulferen, verhitten, toornig worden.
Echeance, vervaltijd Bens wissels.
Echec , schaak , stoot , slag , schade; en echec houden,
den viand in de klem, in werkeloosheid houden.
Echelle , toonladder , handel- en stapelplaats in de Levant.
Echo, weerklank , terugkaatsing.
eclaireisseren , helder maken , ophelderen.
Eclaireur , veldontdekker , scherpschutter.
Eclat , glans , opzien , gedruisch.
eclatant , schitterend, opzienbarend.
eelateren , ruchtbaar worden , aan den dag komen.
Eclips , verduistering aan zon en maan of andere hemelligchamen.
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eclipseren , verdnisteren, zich uit de voeten maken.
Ecliptica, zonneweg , dierenriem.
Economic , spaarzaamheid, landhuishoudkunde.
cconomisch , huishoudethk , zuinig.
Economist, huishoudkundtge , spaarzaam mensch.
Ecossaise , schotsche dans.
ecoutez hoar eens
eeraseren , verpletteren, verbrijzelen, vernietigen.
Ecstase , geestvervoertng , opgewondenheid, verrukking.
Ecu , fransche daalder of kroon.
Edda. (eigentlijk stammoeder) , het godsdienstboek der
oude s,andtnavische volken van germaansche afkomst.
Eden , paradijs , lusthof ; vreugdgenot.
Edict , bevel , landsverordening, vorstelijk bevelschrift.
edietale citatie , geregtelijke openbare dagvaarding.
Eilitie , uitgave (van een boek) ; ook geregteluke voorlegging en mededeeling. — Editeur, uitgever.
Edueatie , opvoeding.
Efendi , turksch staatsdienaar , regtsgeleerde.
Effect, uitwerking, gevolg ; ook staatspapier, landsschuldbrief.
Effecten , goederen, vermogen, have; wissels, staatsschuldbneven.
effeetief , werkelijk , wezentlijk.
effectuereu, verwezentliiken, volvoeren.
effemineren , verwijfd of weekehjk maken, verwennen.
efforceren (zich), zich beuveren, inspannen.
Effort, paging, inspanning.
Effronterie, onbeschaamdheid.
egaal, gelijk; eenerlei, ouverschillig.
egaleren, gelijken, passen.
Egalisatie, vereffemng , gehjkmaking.
egaliseren , vereffenen , gelijk maken.
Egaliteit , Egalite , gelukheid.
Egard , aanzien, achtmg ; inschikkelijkheid.
ego, tk ; — Egoismus, zelfzucht , baatzuchtige denkwijs.
Egoist , zelfzuchtige , enkel op eigen voordeel en genot
bedacht persoon.
egolstiseh , eigenbatig , eigenbelangzoekend.
eh hien! wel aan , wel nu !
ejusdem , van de zelfde (maand , dag enz.)
E1aboratie , afwerking, bearbeiding.
Elasticiteit, vehkracht , span- of springkracht.
elastiek, elastiseh , veOrkrachtig.
el Dorado , fabelachtig goudland, Luilekkerland.
Electie , keus , verkieztng , keur.
Elector, Electeur , kiezer , keurvorst.
Electoraat, de waardigheld van Keurvorst , van kiezer;
het keurvorstendom.
Electriciteit, barnsteenkracht, bliksem- of wrijfvuurkracht, trilkracht.
electriek , electrisch, electriciteit bezittende, bliksemend.
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Electriseermachine , wrijfvuurwerktuig ter opwekking
en mededeeling van electriciteit.
electriseiren, electriciteit opwekken of mede deelen , ook
onverwachts schokken, vrolijk verrassen ; aanvuren.
Electro-magnetische telegraaph , eene uitvinding
van onzen tijd. , door Welke lands metaaldraad op
eene onbegrijpelnk snelle wijze berigten worden ovei. gebragt.
elegant , sierlijk , smaakvol, aanvallig.
Elegant , modegek , pronker.
Elegantie, sierlijkheid , netheid , aanvalligheid.
Elegie, klaaglied, treurdicht.
elegisch, treurig, klagend , weemoedig.
Element , hoofd- of grondstof.
, en
Elementen , in het gemeene leven : lucht, water,.vuur
aarde ; in de wetenschan : de enkelvoudige, met ontleedbare bestanddeelen der stof ; ook de eerste gronden
eener wetenschap.
elementair , grondstoffelijk : de eerste gronden of beginselen betreffende ; elementaire scholen , lagere scholen.
Elevatie , verheffing , verhooging ; hoogte.
Elêve, kweekeling , leerling.
eleveren , verheffen , verhoogen; het protest eleveren,
een' geprotesteerden wissel met den eersten post laten
terug loopen.
Elfen , kleine rondzwevende geesten nit de noordsche
mythologie.
elideren , uitlaten , wegwerpen , b. v. eene letter nit een
woord.
eligeren , uitkiezen , uitlezen.
eligibel , kiesbaar, verkiesbaar.
elimineren, uitwerpen, verbannen.
Elisio, wegwerping , nitlating.
Elite , keur , kern , uitgelezen gedeelte van sets
Elixir , aftreksel, geneesdrank, versterkingsmiddel.
Ellips , langwerpig rond , kegelsnede-lijn ; weglating van
een of sneer woorden in eenen sin.
elliptisch , langwerpig rond ; bij wijze van uitlating.
Eloge, lofrede , lofspraak , lofschrift.
eloquent, welbespraakt, welsprekend.
Eloquentie, welsprekendheid.
Eluctdatie, toelichting , opheldering.
elnderen , ontwijken; verijdelen? misleiden.
Elusie , verijdeling , uitvlugt, misleiding.
elusief , verijdelend , ontwijkend.
het land
Elysium of elysesche (elysische) velden
der saligen , de hemel der ouden ; verrukkelijk'verblijf.
Elzeviers , naam van seer schoone voortbrengselen der
drukpers , zijnde grootendeels klassieke werken.
Email, smeltgl.„brandverw , glazuur.
emailleren , met email overdekken , brandschilderen.
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, onzigtbare uitstrooming ; afkonEmanatie ,
diging eener verordentng , openbaarmaking.
Emancipatie , vrijlating, ontslag , toekenntng van gelijke
regten en aanspraken , ontheffing van vroeger bestaande
beperkingen.
nit:
nez il oait
rkleiiiiifederecpheartineg
e on I ren
e irtleafifieeni e;aenn uvrrgig
slaan.
einaneren , uitvloeijen , uitgaan ; afkomstig zijn ; doen
uttgaan.
Emballage , Emballering , verpakking, omwikkeling, al
wat tot inpakken dient ; pair- of bindloon.
emballeren , inpakken , omwikkelen.
Embargo , beslag of arrest op schepen of koopmansgoed,
havenversperring.
embarqueren, inschepen, laden.
Embarras , verwarring , verlegenheid.
embarrasseren , in verlegenheid brengen , hinderen.
Embleem , lEmbletna , zinnebeeld.
emblematisch , zinnebeeldtg.
Embonpoint , lijvigheid , gezetheid.
Embouchure , mond van eene rivier , een kanort enz.;
mondstuk, blaasgat van eene fluit enz.; eene goede embouchure hebben , een blaasinstrument wel weten
aan te zetten en zuiver te blazen.
ombrasseren, omarmen, omhelzen.
embrouilleren , in de war brengen.
Embr,o, onrijpe ligchaamsvrucht, dier- of menschenkiem.
Emendatie , verbetering, teregtbrenging.
Emeritus , uitgediende , rustend ambtenaar , rustend predikant met behoud der jaarwedde.
Emente, oploop, dreigende volksbeweging.
Emigrant, Emigre, uitgewekene, zun vaderland ontvlug
tend persoon.
Emigratie , uitwijking, verg ating van het vaderland.
emigreren , het land verlaten, uitwijken.
eminent , uitstekend , voortreffeliik.
Eininentie , verhevenheid titel der kardinalen.
Ernie , arabisch vorst, krijgsbevelhebber en stadhoudbr.
Emissaire , zendelin., kondschapper , spion.
'
Emolument, gewin,bijinkomsten,
buitenkansjes.
Emotie , gemoedsbeweging ; ook volksgisting.
empaleren , spietsen ; eenen paal insteken.
Emphase nadruk in lezen en spreken.
emphatiseli, nadrukkelijk , krachtvol.
Empiricus ervaringsman , geleerde , inzonderheid een
arts, die zijne kennis alleen aan de ondervinding ontleent.
Empiric , ervaringsleer.
empirische wetensehappen , zulkedie hoofdzakelijk
op waarneming berusten , als geschiedenis , natuurkunde enz.
Emploi , ambt , dienst , aanstelling.

SO EMPLOYEREN.--ENGAGEllEN.
employeren aanwenden , aanstellen , verzorgen.
emporteren (zich), zich driftig maken, uitvaren.
empresseren (zich), zich beijveren, haasten.
Enaprunt , leening ; Emprunt force , gedwongen leening.
Empyreum , verblijfplaats der zaligen.
ernpyreilsch , hemelsch.
Emulatie , nanver , wedijver.
Emulsie , plantenmelk , amandelmelk en..
en avant ! voorwaarts
encadreren , in eene lijst zetten ; insluiten.
encanailleren (zich) , zich met verachtelijke menschen
gemeenzaam maken.
Encaustiek , schilderwerk met inbranding der kleuren.
enehaineren , met elkander verbinden.
enchanteren , betooveren , verrukken.
Enclave , door vreemd gebied ingesloten land.
en comparaison, in vergelijking.
encore nog. eens , nogmaals
en corps , gezamentlijk.
Encouragement , aanmoediging , opwekking.
eneourageren, aanrnoedigen , aanwakkeren.
Encyclopedic , kort begrip van kunsten en wetenschapden, zaakwoorclenboek.
eneyclopedisch , algemeen wetenschappeltjk.
endemisch , inheemsch , plaatselnk , inzonderheid van
ziekten.
en depot, in bewaring.
en detail,
't klein (verkoopenl.
Endossat, Indossant , de overdrager van een' wissel op
een ander.
Endossement, ook Indossement of Indosso, het overdrao.en van een' wissel op een' ander, door dien wissel
amide keerzijde over to teekenen.
endossercn, indosseren, eenen wissel door een opschrift
ado mine keerzijde aan een ander over dragen of afstaan.
en echelon, in kleine opeenvolgende afdeelingen, als zoo
vele sporten eener ladder, opmarcheren.
Enercie, hooge graad van werkkracht, nadruk, klem.
energisch, krachtvol, vurig.
enerveren, ontzen'uwen, verzwakken, uitmergelen.
en face tegenover, van voren.
en famine, in den bring des huisgezins.
Enfants perdu., vooropgeplaatste, aan het grootste gevaar blootgestelde manschappen ; waaghalzen.
enfileren, verstrikken, inwikkelen ; overlangs met kanon
bestru ken.
enfin, eindelijk, in 't kort.
en front, van voren, op den voorgrond.
Engagement, verbindtenis, dienst, aangenomen pligt, verloving.
engageren, verpligtend maken ; in dienst nemen ; overre-
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den ; zich tot iets verbinden ; zijne hand toezeggen.
en gala, in feestgewaad, in 't beste pak.
enigmatisch, raadselachtig, dubbelzinnig.
en miniature, in het klein.
ennuyant, vervelend.
ennuyeren, verveleu, lastig worden.
enorm, overmatig, ongehoord, afschuwelijk.
Enormiteit, buitenmatigheid, gedrogteluke grootte.
en partieulier, in 't buzonder.
en passant, in 't voorbijgaan.
en peine, in verlegenheid.
en profit, van ter zude gezien.
enrageren, razend warden, vertoornen.
en regard, ten opzigte ; nit achting ; ook op de nevenstaande bladzijde.
enreleren, op de rol schrijven, aanwerven.
Enrolering, inschruving tot de krsjgsdienst.
en roturier, burgerluk, gemeen.
Ensemble, het gezamentluke, alles bueen; het geheel.
en suite, achter elkander.
Entahlement, rollaag of architraaf, fries en kornis to
zamen.
entamere,n, aanvangen, op de baan brengen, b. v. een.e
onderhandeling.
entasseren, opeen hoopen.
enti..teren (Lich), zich in 't hoofd zetten, eigenzinnig op
iets staan.
enthusiassneren, ontvlammen, in gloed zetten.
Enthusiast, een hartstogtehjk bewonderaar, bruisend
hoofd.
Enthusiasmus, geestverrukking, ontvlamde verbeelding,
dweeperij.
Entomologic, insectenkunde, kerfdierenleer.
entoureren, orngeven, omringen, insluiten.
en tout. in alles, alles zamengenomen.
Entre-deux, middenstak, tusschenwand ; ook als bijwoord•
tusschenbeide, middelmatig.
Entree, ingang, toegang; intreegeld ; voorgeregt.
Entree-billet, toegangkaartje.
entre noes, tusschen ons, in vertrouwen.
Entrepót, pakhuis, magazun, stapelplaats.
Entrepreneur, ondernemer; aanuerner.
Entreprise, ondernemmg
Entreiue, zamenkomst, )aueenkomst, gesprek.
Entrees : treed binnen, ga voor !
Enumeratie, optelling, opsomming.
Enveloppe, omslag,, hulsel.
Enviers, keerzUde, verkeerde zijde.
Environs, omstreken, omgelegen land.
en vogue, in zwang, in mode, in trek.
Envoye, afg.evaardtgde, gezant van den tweeden rang.
Epacten, inlaschdagen.
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Epargne , zuinigheid , spaarpenning.
Epaulette, schouderbelegsel eens krijgsmans.
r, eendaagsch, kortstondig.
e meriden,
e
dagbladen, tijdschriften.
em
Epicier,
kruidenier, specenj-koopman; domkop , onnoozele
bloed.
Epieurist, zinnelijk mensch, wellusteling.
Epidemic, lands- of, stadsziekte ; ook eene van buiten
aangekomene, voor een' zekeren tijd heerschende, aan
het land niet eigene ziekte.
epidemiscla, heerschend, besmettelijk, aanstekend.
Epigram, puntdicht, kort hekeldtcht.
Epilepsie, vallende ziekte.
Epiloog, narede, slotrede, nawoord ; naspel.
epineus, moeijelkik, netelig.
epiaeh, tot het heldendicht behoorende.
epascopaal, bisschoppelijk.
Episcopaat, bisdom, waardigheid eens bissehops.
Episcopalen, aanhangers der bisschoppelijke Kerk in Engeland.
Episode, tusschenrede , het ingevlochten verhaal, tusschenzang.
EpisteL, brief, zendbrief ; strafpredikatie.
Epitaphiuns, grafschrift ; grafsteen, tombe.
Epitheet, buvoegelijk woord, toenaam.
Epitome, kort uittreksel of begrip.
Epopee, het zelfde als Epos.
Epoque, tijdstip, tijdsnede, gedenktijd; epoque maken,
ztch-zelven of zijnen tijd merkwaardig maken, grout opzien verwekken.
Epos, heldendicht.
epouvantabel, ontzettend, verschrikkelijk.
eprouvercn , op de proef stellen ; ervaren, ondervinden.
Equilibre, evenwigt (zie voorts 1E—).
Equipage, reistoestel of bedienden, paarden, rijtuigen enz.
krugsuitrusting van een' officier; scheepsbemanning.
Equipement, uitrusting, inzonderheid van een Raul,
equiperen, uitrusten, toerusten, bemannen.
Equitatie, het paardrijden.
equivoque , dubbelzinnig.
Erebus, onderwereld, doodenrijk, hel.
Erectie, oprigting, opbouwing, bouw.
Eremiet, zie fleremiet.
ergo, gevolgelijk, dus, derhalve.
eriy,eren, oprigten, grondvesten, stichten.
Erannyen, Wraakgodinnen, Furien.
Eris, twist ; de twistgoclin.
Eristick, strijd- of twistkunst.
erotisch, de liefde betreffende ; erotische gedichten ,
ltefdegedichten, minnedichten.
erraro humanum est, dwalen is menschelijk.
Erratum, font, zetfout (meerv. Errata).
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Erreur, dwaling.
Eruditie, geleerdheid.
Eruptio. urtbarsting, b. v. van een' vulkaan.
Escadre, Eskader, vlootafdeeling, smaldeel.
Escadron, ruiterschaar, compagnie ruiterij.
escaladeren, met stormladders beklimmen.
escamoteren, goochelaarsstreken doen, nit den zak rollen,
kapen.
Escarpins, ligte schoenen, dansschoenen.
Escorte, bedekking, geleide, gevolg.
escortere,n, begeleiden, onder bedekking of bescherming
uitgeleide doen.
Escouade, rot soldaten onder eenen korporaal.
Eseroquerie, tielterij, aftroggeling.
Escuriaal, spaansch komnkluk lustslot bij Madrid.
Esito- waren, uitvoerwaren.
Eskader, me Eacadre.
esoterisch, enkel voor ingewijden ; wetenschappelijk.
Espadon, houwdegen, tweestajdend slagzwaard.
Espagnole, spaansche dans ; spaansche vrouw.
Espalier, leiboom, wamjerboom ; latwerk of staketsel.
Esplanade, vrne, vlakke plaats vOor groote gebouwen en
vestmgen, wandel, exerceerplein.
Esprit, !geest, vernuft, scherpzinnigheid, verstand.; wezentlijkst bestanddeel , fijnst product der destIllatie; algemeene denkwijze, volksgeest.
Esquire(verkort Esq. ),schilddrager, titel van een' engelsch'
edelman; ook van een' aanzienlijk' burger, AVelEdel lacer.
Essai, proef; staal ; verhandeling.
essayeren, beproeven, toetsen (het gehalte).
Essayeur, beproever, toetser.
Essentie, het wezen, de kracht, het geestruke uit vruchten, kruiden enz., geest, spiritus.
essentieel, wezentlijk, volstrekt noodzakelijk.
Estaffette, rijdende postbode, koerier.
Estaminet, herberg; gelagkamer, rookvertrek.
Estime, hoogachting, waardering.
estimeren, hoogachten, schatten.
Estrade, verhoogde plaats, optred, hoogte voor een praalbed, troon enz. ; uitstek.
est ropieren, verminken.
Etablissement, veotiging van een handelshuis enz., grondlegging , gesticht ; nederzettmg.
etahlisseren, grondvesten, oprigten ; zich etablisseren,
zich neder zetten, vestigen.
Etage, verdieping van een gebouw.
Etagere, hangende boekenplankjes in het woon- of spreekvertrek.
Etage, stapelplaats ; proviandmagamn nachtkwartier.
Etat, staat, gesteldheid, lust ; overzigt.
Etat-major, generale staf.
et cetera, en zoo voorts.
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Ether , etherisch, zie SEth—.
Ethiek, Ethica, zedeleer, deugdenleer.
Ethnographic, volksbeschnjving.
Etiquette, aanhechtbriefje, hofgebruik; voorschrift der welvoegelijkheld, zeden, gewoonten en gebruiken aan hovers.
Etourderie, onbezonnenheid, domme streek.
Etourdi, onbezonnene, wadzang.
Etude, studte, oefeningstuk.
Etui, koker, foedraal, scheede.
Etymologie, woordvorsching, woordafleiding.
Etymoloog, Etymologist, woordatteldkundige.
Eucharistie, hetltg avondmaal, nachtmaal.
Eumeniden, Plaaggeesten, Furien.
Eunuch, If, esnedene, ontmande, inzonderheid als vrouwenopziener to een harem.
Euphemismus, verzachtende uitdrukking.
euphemistiseh, verschoonend, verzachtend, verbloemend.
Euphonic, welluidendheid.
euphonisch, welklinkend, verzachtend.
Eutopia , vaak verkeerdelijk gebrulkt voor Utopia (zie
aldaar).
Evacuatie, ontruiming, ontlediging, afgang.
Evalvatie, schatting, waarde of koers van munten enz. ;
aanslag.
Evangelic, blijde tijding, het nieuwe Testament.
evangelisch, met Jezus leer overeenstemmend, christelijk.
evaporeren, uitdampen, uitwasemen.
ontwijking ; uitvlugt, voorwendsel.
Evenement, afloop ; gewigtige gebeurtenis.
Eventualiteit, het gebeuren van een mogelijk geval.
eventueel, in voorkomend geval, mogeltjk.
maar zeer sterke wollenEverlast (Everlasting),
stof.
Evictie, borgtogt l schadevergoeding.
evident, oogenschijnlijk, zonneklaar.
Evidentie, handtastelijkheld, klaarblijkelijkheid.
eNiteren, vermuden.
Evolutie, ontwikkeling ; zwenking ; bewegingen eener
vloot op zee.
ex, uit. Bij naamwoorden, die daarmede zamen gesteld
zijn , beteekent het gewoonlijk gewezen , voormalig ,
b. v. ex-minister, voormalig minister.
ex abrupt°, plotseltng, onverwacht.
exact, stipt, naauwkeurig, volkomen.
Exactitude, naauwkeurighetd, sttptheid.
Exaltados, naam der uiterste linkerzajde of de bepaaldste
partij des vooruitgangs in Spanje.
Exaltatie, gemoeds-, geestvervoering ; overspanning.
exalteren, overprikkelen ; verrukken.
Examen, onderzoek, ondervraging.
examineren, onderzoeken ; naauwkeurig beschouwen.
ex animo, van harte, met opzet.
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Exaudi, naam van den zondag, die het pinksterfeest voorafgaat.
ex carite, uit het hoofd.
ex cathedra, op meesterachtigen torn.
exeederen, overschrii den, to ver gaan.
excellent, voortreffe/uk, heerluk.
Excellentie, voortrefielukheld, titel van ministers en andere hooge staatsbeamhten.
excelleren, uitmunten, zich onderscheiden.
Excentriciteit, afwuking van het middenpunt; dweeperij,
eigenzinnigheid.
excentrisch, uitmfddelpuntig, van de baan afwijkend,
dweepend, overspannen.
exceptioneel, eene uitzondering bevattende.
excerperen, uittrekken (uit geschriften).
Excerpt, uittreksel (nit een boek).
Excel, overmaat, buitensporigheid , gewelddadigheid.
excipiCren, uitzonderen ; tegenwerpingen makes.
Excitatie, opwekking, aansporing.
exciteren, aanprikkelen ; doen ontstaan.
Exelamatie, uftroeping, geschreeuw.
exclameren, uitroepen.
excluderen, uitsluiten, afzonderen.
Exclusie, uitsluiting.
exclusief, uitsluitenderwijs.
Excommunicatie, kerkban, uitsluiting nit de kerkgemeente.
excommuniceren, in den kerkban do..
Excrement, afgang, stoelgang, ontlasting.
excudit, hid heeft het gegraveerd.
Exculpatie, ontschuldiging, vrijspreking.
exculperen, buiten schuld stellen.
Excursie, uitstapje, pleiziertogtje.
excusabel, verschoonbaar.
Excusatie, het zelfde als Excuus (zie ald.).
excuacren, verontschuldfgen, verschoonen.
Excuus, Excuse, verontschuldiging, uitvlugt.
execrabel, afschuwelijk, vloekwaardig, afgrijselijk.
executeren, uitvoeren, voltrekken ; door rcgtsdwang noodzaken ; to re-t stellen.
Executeur, uftvoerder van een' vonnis,van een'laatsten wil.
Executie, uitvoering, voltrekking van een vonnis , openbare teregtstelling van eenen misdadiger, geregteluke uitwinning van eenen schuldenaar.
Exegeet, schriftverklaarder.
Exegese, verkiaring, bijbelverklaring.
Exempel, voorbeeld, voorschrift, model.
Exemplaar, afdruk, ieder enkel gelijkvormig stuk van
gelijksoortige voorwerpen.
exemplair, voorbeeldig, waarschuwend.
Eitenatie of Exemptie, vrijstelling, ontheffing van een
bezwaar, van een' algemeenen pligt.
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excerceren, oefenen, inzonderheid in de krijgsdienst.
Ecercitie, oefening, wapenoefening.
Exertio, inspanning, poging.
Exhalatic, uitdamping, uitwaseming.
Exhibitie, aanwijzing, openlegging.
Exhortatie, vermaning.
Exigentie, behoefte, dringend geval; naar exigentie Tan
zaken, naar den gang van zaken vorderen zal.
exigeren, vorderen, eisehen.
Exil, Exilium, verbanning, verbanningsplaats.
exileren, verbannen.
exiineren, bevrijden. vrijstellen.
Existentie, bestaan, werkelijkheid.
existeren, bestaan, zijn ; kunnen leven.
exit, hij gaat heen, treedt of (van het tooneel.)
Exmissie, geregtelijke uitzetting, uitdrijving.
Exodus, uitgang , uittogt.
ex officio, uit pligt, van ambtswege.
exorbitant, buitenmatig, overdreven.
Exoreismus, duivelbezwering.
Exordium, begin, inleiding eener rede.
exoterisch, your oningewijden, volksmatig.
exotisch buitenlandsch, uitheemsch, zoo als exotisehe
planten.
Expansie, uitzetting, verwijding.
expansieve kracht, uitzettend vermogen.
expatrieren(zich), uitlandig gaan.
Expectant, een wachtende, uitziende (beter ware exapeetant).
Expectoratie, ontboezeming, gemoedsuitstorting.
expectoreren, zijn hart uitstorten, ontlasten.
expedieren, verzenden; van kant maken.
expeditief, expediet, spoedig, voortvarcnd.
Expedient , Expeditionnair , afzender, uitvaardiger ;
hulpschrijver.
Expeditie, afzending van waren ; reis, krijgstogt ; geregtelijke uitvaardiging of het afschrift van eene regtshandeling.
Expediteur, goederenverzender? bevrachter.
expenderen, uitbetalen, bekostigen.
Expensen, uitgaven, inzonderheid regtskosten.
expensief, duur, met zware uitgaven verbonden.
Experientie, ervaring, ondervinding.
Experiment, proefneming, kunstproef.
experimentaal, proefondervindelijk.
Expert, zaakkundige, gezworene.
Expertise, het onderzoek door zaakkundige personen.
Expiatie, verzoening, boete, genoegdoening.
expieren, boeten, verzoenen.
Expiratie, uitademing, dood ; verloop van een' termijn,
vervaltijd.
expireren, sterven; vervallen.
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Explanatie, uitlegging, opheldering.
explieeren of expliqueren, ontvouwen, uiteen zetten.
Exploit, daad, heldendaad dagvaarding (exploot).
Exploitatie, ontginmng, bebouwing, opdelving.
exploiteren, ontginnen (b. v. eene min) ; dagvaarden ;
ongeoorloofde voordeelen trekkers, zich op niet betamelijke wijze to nutte makers (b. v. eerie bedtening, eenen
post, de onnoozelheid of nieuwsgierigheid des yolks enz.)
Exploiteur, ontginner ; voordeelbejager ; deurwaarder.
Exploratie, uitvorsching, uitpluizing.
Explosie, uit- of losbarsting, knal, schok.
exponeren, uitleggen, ophelderen ;dolt exponeren, zich
blootstellen.
Exportatie, rtitvoer, goederen-uttvoer.
Exporten, nitgaande waren.
Expose, uiteenzetting„ openlegging.
Expositie , tentoonstelling, utteenzetting.
expostuleren, vorderen, eischen ; zijn beklag doen, bezwaren inbrengen • ter verantwoording oproepen.
expres, uitdrukrehjk, met opzet.
Expresso, injzonder bode, opzettehjk gezonden boodschapper.
expressief, nadrukkelijk.
Expressie, uitdrukking.
exprimeren, uitdrukken, beschrijven.
cx profess°, beroepshalve, van ambtswege.
onteigening,
uitkoop.
Expropriatie,
expropriZren, onteigenen, nit het bezit zetten.
Expulsie, gewelddadige uitdrijving.
exquis, exquisiet, uitgelezen, voortreffelrjk.
exspeeteren, exspireren, tie op exp..-Exstase of Extase, zie Eestase.
cx tempore, voor de vuist, onvoorbereid.
extemporererk, voor de vuist of onvoorbereid spreken,
dichten, zingers, spelen enz.
extentleren, uitbreiden, uitstrekken.
Extensie, uttbreiding, omvang.
extensief, volgens de uitgestrektheid ; omvattend.
Exterieur, uiterlijk, buitenzijde, uitwendige.
Exterminatie, uitdrijving ; uitroeijing.
extermineren. uitdrijven; verdelgen , vernielen.
Externon, niet gehuisveste, buitenwonende scholieren.
Extirpatie, uitroeijing, uitdelging.
Extorsie, afpersing, gewelddadigheid.
extra, buiten, buitengewoon, btjzonder ; extra-fijn, seer
fijn , Extra-Mad, bijblad; Extra-post, buitengewone
of eigen post.
Extract, uittreksel (uit boeken, kruiden enz.).
Extractie (man van), iemand van goede afkomst.
extraheren, uittrekken ; een uittreksel maken ;
b.
v. een vonnis.
extravagant, buitensporig , overdreven, gek.
Extreme, het uiterste, hoogtte.
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Extremes, overdrijvingen ; twee tegenovergestelde zaken
of begrippen ; lee extremes se touchent, de uitersten
raken elkander, de strijdigste dingen gaan some gepaard.
Extremiteit, uiterste, hoogste verlegenheid, laatste toevlugt.
E ‘ tremiteitcn. de niterste ledematen.
Exultatie, vreugdgehuppel, geluich.
ex ungue leonem„ aan den klaauw kent men den leeuw.
ex Coto , naar wensch ; ten gevolge eener gelofte.

F.
f. of fee , beteekent feat , hij heeft het gsmaakt.
f. of II. beteekent florins , florenen, guldens.
f. of fol. of fo. beteekent folium,
bled.
Fabel, verdichte vertelling, sprookje , leugen.
Fabricatie , vervaardiging ; bewerking der waren.
fabriceren, vervaardigen., maken, voortbrengen.
Fabriek Fahriik , werkplaats , werkinngting, waarin
arbeiders tot het zelfde doel, bij geregelde verdeeling des
arbeids en onder gebraik van machines, werkzaam zijn
(vergelijk Manufaetuur); ook voor fabricage.
Fabricaat, de vervaardigde wear , het kunstvoorbrengsel.
Fabricage , stadsbouwmeesterschap.
Façade , voorzijde , gevel van een gebouw.
fabuleu., fabelachtig.
Face , gezigt , voorzijde ; face maken, de spits bieden,
stand houden ; en face , van voren.
Facette , ruitswijs geslepen vlakken aan edelsteenen enz.
facheus , verdrietig , spijtig.
faciel , g,emakkelijkgedienstig, inschikkelijk.
Faciliteit , gemakkelijk
heid, to groote toegevendheid.
Facit , corn, bedrag, uitkomst.
Facon, manier ; vorm , fatsoen ; maakloon.
faconneren, vormen , ode vereischte gedaante geven.
Facons , phgtplegingen, omslag.
Fac-simile , schrift-evenbeeld , han.dschriftafdruk.
facta, daadzaken, gebeurde (enkelv. factain).
Factie, partij, aanhang, kuiperij , kabaal, zamenrotting.
factious , oproerig, muitziek, onrustjg.
factisch, daadzakelijk, werkelijk, wear.
Factoor , opzigter , zaakvoerder , boekhouder ; brievenbestelle7 i vermenigvuldiger.
Factorij , handelskantoor in een vreernd werelddeel.
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Factotum, een doe-al , alles in alles , die alles doet.
Faetom , voorval, daadzaak.
Factuur , keep-, inkoop- en verkoonrekening,
Faculteit , natuurgave , geschiktheid ; eene der % hoofdafdeelingen van de gezamentlijke wetenschappen (godgeleerdheid , geneeskunde, regtsgeleerdheid en wilsbegeerte);
de gezamenthike , tot eene wetenschap behoorende hoogleeraars, b. v. de medische faculteit.
fade , lel, smakeloos,
Fagot, houten blaastnstrument met diepen toon, basson.
Fagotist , die dot instrument bespeelt.
failleren, failliet zijn, zich buiten staat tot betaling verMarco.
Faillissement , Faillite, betalingsonmagt niet fraudulees bankroet.
Fait , daadzaak ; au fait zijn, naauwkeurig verstaan, wel
kennen.
Fait accompli , volbragte dead, gedane reek.
Fakir , een arme ; in Turkije een boetedoend Muizenear,
die van de aalmoezen der menschen leeft en zich-zelven
kastij dt.
Falbala , ruim geplooid boordsel aan vrouwenkleederen ,
gordijnen enz.
Falsa , vervalschingen ; Falsum, opzettelijk bedrog.
Fame, godly' des roems , gerueht, sage.
fennel's, vermaard, wereldkundtg, berueht.
familiair , gemeenzaam, vertrouwelijk.
familiariseren (zich) , zich gemeenzaam maken , zich to
veel vrijheid veroorloven.
Familiariteit , vertro4welijkheid , gemeenzame omgang.
Famine, verwantschaf , geslacht ; gezin ; afkomst.
Fanaticus , dweeper , geestdrijver.
fanatiek, vol zotte inbeeldingen.
Fanatismus, dweepers;, mzonderheid geloofsdweeperij.
Fanfare , trompetgeschal.
Fanfaron, windbuil, pogcher.
Fanfaronnade , pogcherij, grootspraak.
fantaseren willekeurig, naar zijn gevoel en zijne invallen
voor de vuist spelen (zie ook phantaseren).
Fantasie , willekeur ; luimig spel voor de vuist (zie ook
Phantasie).
Farce , ucht ; vulsel (voor spijzen).
fareeren, met vulsel stoppen.
farderen, blanketten ; bemantelen.
far ninte, niets doen.
Fdscinen, rijshout, takkebossen bij waterwerken.
Faa et nefas , rent en onregt.
Fashion , mode , goede toon.
Fashionabel , man naar de wereld ; modegek.
Fasti , jaarboeken, feestkalender.
fastidious , langwijlig , verdrietig.
Fat, ingebeelde zot , lafbek.
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fat, fattig, fatterig , gek , ingebeeld, laf.
fataal , noodlottig, verderfelijk , heilloos.
Fata-morgana, Iuchtspiegeling (een gezigtsbedrog).
Fataliteit , onvermijdelijk noodlot ; rampspoed.
fatigant , vermomjend ; langwijlig, vervelend.
fatigeren , vermoeuen , lastig vallen.
Fatigue , vermoeijenis, afmatting.
Fatuiteit , lafheid , ongerijmdheid , als gevolg van verwaandheid.
Fatum , noodlot; lot , bestemming.
Faubourg , voorstad.
Fauna , dierenbeschrijving.
Faunen , veld- of boschgoden.
Faunae-queue , onzuivere stoot op 't biljart.
Fauteuil, armstoel, leuningstoel.
faux, valsch, verkeerd.
Faux-pas , misstap, feil, Hater.
Faux-titre , de verkorte titel van een boek op het schutblad, bij verbastering vaak fransche titel geheeten.
Faveur , gunst , begunstiging , beleefdheid ; vergeving ;
Jours de faveur, Faveur-dagen , respijt-dagen , nazigt-dagen , wisseluitstel.
favorabel , gunstie, genegen, voordeelig.
Favoriet , gunsteling , 'leveling; als bijvoegelijk woord in
favorietspijs , favorietvvals enz., de lievelingsspijs,
geliefdste wals enz.
Favorieten , bakkebaarden.
favoriseren , begunstigen , genegen zijn.
Favorite , de gekeerde kleur der kaart , de beste.
Fayenee , half porcelein , plated- of aardewerk.
fecit, afgekort fee. , hij heeft het gemaakt.
Feeunditeit , vruchtbaarheid.
Federatie , verbond, bondgenootsehap.
Federalismus, verbondstelsel.
Fee , toovergodm.
Felicitatie , gelukwensch, heilwensch, zegenwensch.
feliciteren , geluk wenschen.
Felonie , leenpligtschending , trouwbreuk tegen de overheid ; in Engeland iedere doodmisdaad.
Fellow, gezel, makker; ambtgenoot, medelid van eene akademie of collegie in Engeland.
Feloek , klein, sloepvormig snelschip zonder verdek in de
Middellandsche zee.
Ferien , vrije dagen , rustdagen.
ferm, vast standvastig , mannelijk ; ook goed ! opperbest !
Ferman (minder goed Firman) , tchriftelijk bevel des
sultans, verlofbrief of patent , pas; aanstelling; handelspas in. O. Indie.
Ferment , gest- of gistmiddel.
Fermentatie , gisting, volkswoeling.
fermenteren , gisten , in Fisting geraken.
Fermeteit , standvastigheid , degelijkheid.
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Ferociteit, wildheid , woestheid ; onmenschelijkheid.
fertiel , vruchtbaar ; winstgevend.
Fertiliteit , vruchtbaarheid , weligheid.
Festin,Festijn,Festiviteit, feest, feestelijkheid; eeremaal.
festina lente, haast u langzaam.
Festiviteit, zie Festin.
Feston, loof- of lofwerk van bloemen.
festonneren, met bloem- en loofwerk versieren.
Fete feest, gastmaal; verjaar-, naamdag.
feteren, feestelijk onthalen ; vleuen.
Fetiehe , zinnelijk voorwerp van afgodische vereering ;
toovermiddel.
feudaal , het leenstelsel betreffende.
Feudaal-systeem, Feudalismus, het leenstelsel.
feuilleteren , doorbladeren , nazien.
Feuilleton , afdeeling van een dagblad, aan de kritiek der
letterkundige werken , aan novellen enz. gewijd; blaadje.
Fes , de roode wolle muts , die sedert 1826 in plaats van
den tulband als militaire dragt in Turkije ingevoerd is.
Fiacre, huurkoetsier ; huurkoets , tweespan.
fiat , het geschiede ! bewilligd
Fiche ; speelxnerk , beentje.
Fietie , verdichting , vinding ; voorwendsel, onwaarheid.
Fidalgo , adellijke van lager rang in Portugal.
fideel , getrouw ; opgeruimd , lustig.
Fideleommis, erfmaking , waardoor den erfgenaam alleen
het vruchtgebruik , niet het regt van vervreemding van
zekere goederen wordt toegestaan ; of een goed, dat niet
verkocht mag worden , maar bij eene familie meet
bhj ven.
Fideliteit , trouw,, tronwhartigheid ; vrolijke luim.
Fidibus, papierstrookje om den tabak aan te steken.
Fiducie , vertrouwen ; stouthartigheid.
her, stout, trotsch; vermetel.
Figurant,the op het tooneel of elders eene stomme rol vervult.
figuratief, wat de figuur van lets voorstelt, het zinnebeeld
van iets.
figureren, afbeelden ; figuur maken ; voor figurant dienen.
Figuur , gedaante , beeld , prentje ; danstoer ; voorkornen ;
figuur makers , eene groote rol spelen , opzien baren.
liguurlijk , zinnebeeldig , oneigentlijk.
filiaal, kinderlijk, dochterliik : Filiaal-kerk, bijkerk ; Filiaal-handel , bijhandelhuis.
Filou , listige bedrieger , schurk.
Filter of Filtrum , doorzijgmiddel 7 zijgdoek, zip:papier.
Filtreer-maehine, werktuig tot zuivering , inzonderheid van het water.
filtreren, doorzijgen, kleinzen.
Filtrum, zie Filter.
finaal, wat om te eindigen , te sluiten dient.
Finale , einde , uitgang, slotstuk.
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finant i eel , de geldzaken betreffende.
FinantWn , openbare geldmiddelen, geldvoorraad, fortuinsomstandigheden.
Financier , rentmeester , verstandig geldbeheerder ; geldschieter.
Finesse , sluwheid, list.
Finis enronat apes, het einde kroont het week.
fingerer' , verdichten , voorgeven ; gefingeerde munten,
filet werkelijk bestaande munten , naar welke men rekent
b. v. ponden vlaamsch; — gefingeerde rekening , vermoedelijke rekening.
Final , glazen fiesch met wijden bulk , kogelflesch ; ook
eene snort van stormpotten.
Firma, handelsnaam, handteekening van een handelshuis;—
ceder de firma beteekent ook wel onder het voorwendsel , voorgeven.
Firmament , uitspansel, sterrenhemel.
Firman, zie Ferman.
Fiscaal, openbaar aanklager ; landschatbewaarder.
Fiscus, staatsvermogen, staatskas ; boetekas.
Fistel, pijpzweer, etterdragt, vochtafleider.
fistuleus, pljpzweerachtig.
Fitz, een noormansch woord, dat zoon, inzonderheid onechte zoon beduidt en in zamenstelling met engelsche woo,
den voorkomt , b. v. Fitz-James; Fitz-William enz.
fix, vast, bepaald ; snel, gezwind , flksch.
fixe idee , vaststaand, overheerschend denkbeeld ; dolende
inbeelding eens zielekranken.
fixeren, vaststellen ; strak aanzien.
Fixum , het vaste inkomen , het zeker bestaanmiddel.
Flacon , fleschje , reukfleschje.
Flageolet , tn . of hoogfluit.
Flanel , ligte , lijnwaadachtige wollenstof.
flaneren, ledig rondslenteren zonder doel van oogmerk.
Flank , zijde ; zzjvlakte , legervleugel.
flankeren , van ter zijde bestrijken of dekken ; ook toesmijten.
Flankeur , zoo veel als Tirailleur (zie ald.).
flatter.), vleijen , het hof maken ; ook wel staan , voordeelig doen uitkomen.
Flatterie, vleuerij.
Flegma , zie Phlegma.
Fleur , bloem , bloei , bloeitijd.
Fleuret, schermdegen.
fleurig, blomjend , gezond.
Fleurist, Florist, bloemenvriend, bloemkweeker; bloemschilder.
ftexibel , buigzaam , gedwee.
Flexihiliteit , buigzaamheid, lenigheid.
Flibustier , zeeroover , vrijbuiter.
Floreen, F1oryn, gulden (afgekort f. of fl.)
Flora , de bloemgodin; plantbeschrzjving.
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floreren , bloeijen, in welstand zijn.
florissant , bloeijend.
Florist, zie Fleurist.
Floryn, zie Floreen.
Flottille, kleine vloot, smaldeel.
Flttctuatie, weifeling, wankelmoedigheid.
fluctueren , dobberen , weifelen, zweven.
Fluxie , vloeuing , vloed , buikloop.
Focus, brandpunt ; afgezonderde schouwburgplaats.
Foecunditeit, zie Fee—.
Foederatie, enz., zie Fed—.
Foedraal, scheede, koker, overtreksel.
Foetus , ligchaamsvrucht.
Foliant, boek in folio , waarbij het vel slechts eens wordt
gevouwen en 4 bladzuden heeft.
Folium , Folio , blad; op de bladzijde.
folieren , de bladen van een boek merken.
Fomentatie , stoving, verwarming door warme omslagen.
fomenteren , stoven , warmers ; in gisting brengen.
Fond , grond ; a fond , grondig ; au fond , wel ingezien.
Fondament , Fondatie , fonderen , zie Fund—.
Fonds, grondvermogen , geldvoorraad, kapitaal, gezamentluke werkeu , waarvan een uitgever 't kopieregt heeft.
Fondsen, publieke fondsen, staatssehuldbrieven.
Fontanel, kleine kunstzweer tot afleiding van schadelijke
vochten.
Force , kracht , geweld.
foreeren, dwingen, noodzaken, open breken ; ook wel verkeerdeluk voor farceren.
forma (pro) , voor den schijn, welstaanshalve.
Formaat , grootte of vorm eens boeks.
formaliseren , de uiterluke vormen en regels in acht nemen ; zich formaliseren , iets kwalijk nemett , zich beleedigd achten.
Formailiteiten , gewoonten, gebruiken, uiterluke regels en
vorm en.
Formalist , een mensch , die zich geheel aan uitwendige
vormen houdt.
Formatic, vorming, gedaantegeving , schepping.
formed', vormelijk, volgens den vorm, ultdrukkelijk.
formetren, vormen, voortbrengen; in rid en gelid plaatsen.
Forniule , voor buzondere gevallen voorgeschreven of
door het gebruik ingevoerde woorden , wendingen en.
spreekwUzen , zegswuze , uitdrukking ; vaste repel , rekenvoorschrift.
Formulier , door 't gebruik ingevoerde regel , woordelijk
voorschrift van eenig opstel, voorbeeld, model.
Formulist, vriend van formulen of formulieren.
formidabel, vreeseluk, geducht.
Fort, kleina vesting, schans.
Fortificatie, vestingwerk ; bevestigingskunst.
fortifieeren, fortifieren , versterken, verschansen.
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Fortuna , geluk, lotgeval , wedervaren ; vermogen.
Forum , markt , geregtshof , regterstoel.
FossiliZn , delfstoffen ; versteentngen.
fossiel , opgedolven ; versteend.
Foulard, mdische bonte zijdestof, inzonderheid zakdoek.
Foule , menigte, volkshoop, zamenloop.
Fourage , voeder , paardenvoeder.
fourageren , voeder of levensmiddelen opsporen en halen.
Fourberie, bedriegerij , schurkenstreek.
Four on, zeker rijtuig met een' gaffeldissel.
Fourier, veld- of krugsschrijver, onderofficier, belast met
de fourage enz. eener compagme.
fourneren , voorzien ; met fin hoot beleggen of inleggen ;
zijne bijdrage betalen.
Fournissement, inlage , toelage ; aanzuivering.
Foyer , haard ; brandpunt ; in schouwburgen : de verwarmingskamer , verzamelzaal tusschen en na de vertooning.
Fra , afkorting van het ital. Frate , broeder ., een bijnaam
voor monniken.
Frack , korte , digtsluitende mansrok.
Fractie , breuk ; breking ; deel eener politieke partij.
Fractuur , breuk , beenbreuk ; zekere duitsche drukletter.
Fragment , brok , stuk , brokstuk.
Franc, fransche zilvermunt gelijk 47 a. 48 centen.
Franchise, fransche vrouw ; fransche Bans.
franchement , vrijmoedig , ronduit.
Franchise, openhartigheid , rondborstigheid.
Franciskanen , minderbroeders , minorieten.
Franc-mason , vrijmetselaar.
franeo , vrij , postvrij.
frankeren , de port vooruit betalen , vrachtvrij maken.
frappant , treffend, sprekend.
frappereu , treffen , bevreemden , indruk maken.
fraterniseren, broederschap maken, zich verbroederen.
Fraterniteit , broederschap , verbroedermg.
Fraudatie , benadeeling , opligting.
frauderen, bedriegen; sluikhandel drijven.
frauduleus, hedriegelijk.
Fray, , in 't spaansch de ordebroeder , monnik.
Fregat, ligt, snelzeilend oorlogschip.
frenetiek , krankzinnig , razend.
frequent , menigvuldig , volkrijk, sterk bezocht.
Frequentatie , vaak herhaald bezoek, verkeer, omgang.
frequenteren, vlutig bezoeken. , vaak bijwonen.
Frequentie , menigvuldigheid , herhaalde wederkeering.
fresco , vrolijk, levendig ; al fresco schilderen , op verschen kalk schilderen.
Fresco-schilderkunst , het schilderen op verschen, natten kalk.
Freule, jonkvrouw, adellijke ongehuwde dame.
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Fricassee, klein gesneden vleesch met eene sans.
Frictic , wrijving.
Fripon . schurk, spitsboef, guit , deug,niet , bedrieger.
Friponnerie, gurtery, schurkenj, boevenstuk.
friseren , krullen ; het haar opmaken.
Friseur, kapper. — Frisuur, kapsel, haartooi.
frivole , nietig , onbeduidend ; ligtzinnig.
Frivoliteit , beuzelarij , kleingeestigheid , moedwil , ligtzinnigheid.
Fronde , eigentlijk slinger , van daar eene politieke partij
in Frankruk in de 17de eeuw, zoo geheeten, omdat zu het
parlement had vergeleken bid kinderen , die met den sin,
ger speelden.
Front , voorhoofd ; voorzijde , voorgevel , voorste gelid ;
front maken, het hoofd of de spits bieden, pal staan.
Frontieren , grenzen.
Frontierplaats , grensplaats.
frotteren, wrijven , glad maken , poetsen.
fructifieren , vrucht dragen,
Fructuarius , vruchtbruiker.
frugaal, spaarzaarn, eenvoudig, karig.
Frugaliteit , genoegzaamheid , spaarzaamheid.
frustreren, to leur stellen.
Fueros , vrijheden en voorregten van zekere spaansche
provincien , inzonderheid van de baskische.
fuhnineren, uitvaren , schelden , razen, vloeken.
Fumigatie , berooking , rook- of dampbad.
Funambulist , koorddanser.
Functie , ambtsverrigting , bediening , post.
Fundament , grondslag , Fundamenten , grondslagcm ,
aanvangsgronden, eerste beginselen.
fundamentaal, wezentlijk, oorspronkeluk; de eerste gronden aangaande ; fundamentale vs, etten , grondv etten.
Fundatie , grondlegging , stichting uit vermaakte fondsen.
funderen, gronden, stichten ; gefundeerde sehuld , eene
op bepaalde inkomsten aangewezen staatsschuld.
funest , verderfeluk , heilloos , noodlottig.
fungeren , ambtsverrigtingen doen , bepaalde diensten bewuzen , werk doen , arbeiden.
fungous , sponsachtig.
Fureur , Furor, woede , razernij ; hevige begeerte.
Furie, wraakgodin ; boosaardig wijf.
furious , 1 vvoedend , uitzinnig , dol.
Furore waken , luiden of grooten hijval inoogsten.
furtief , heimelijk , diefachtig, steelswus.
Fuselier , beter Fusilier (me dat wooed).
Fusie , smelting; het gietsel ; zamensmelting.
fusileren, doodschieten ( als krijgsstraf).
Fusilier , snaphaandrager , gewoon soldaat.
Fust , vaatwerk.
Fusti , aftrek voar beschadigde waren.
futiel , nietswaardig , voddig.
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Futiliteit , nietigheid, arrnzaligheid.
Futnrum , toekomende

G.
Gl. beteekent gulden.
Gabare, klein, plat roeischip (tot in- en uitladen).
Gabel, indirecte belasting, impost ; zoutpakhuis.
Gage, onderpand; dienstloon, soldtj (gagie).
gagne, gewonnen.
Gala, hofstaatste; feestgewaad, staatsiekleed; gala-dagen,
staatsiedagen, waarop de hovelingen in staatsie-kleederen
moeten verschijnen.
Galant, minnaar, vrijer, verliefde.
galant, smaakvol crekleed ; aardig, hoffelijk, voorkomend.
Galanterie, hoffelijk gedrag, voorkomendheid jegens vrouwen ; koopwaren tot tooi, opschik en genoegen ; ook
minnehandel, boelering.
Galanthomme, fijn beschaafd man , man naar de wereld ;
homme galant, saletjonker.
Galeas, Galas, groote galei, groot roeischip.
Galei, ' breed roeischip, dat gemeenlijk door misdadigers
(galeislaven) wordt voortgeroeid.
Galimatias Gallimathias, wartaal, onzin, brabbeltaal.
Galjas, tie Galeas.
'
Galjoen, spaansch koopvaardij- en oorlogschip.
Gallego, een Gallicier, bewoner der provincie Gallicie in
Spanje; ook de naam van den warmen oostenwind.
Gallieismus, fransch taaleigen.
Gallie, het land der Gathers in Frankrijk.
Gallikaansehe kerk, naam der It. Kath. kerk in Frankrijk.
Gallimathias, tie Galimatias.
Gallomaan, hartstogtehjk bewonderaar van al wat
fransch is.
Gallomanie, overdreven zucht voor al wat fransch is.
Galore, goud- of zilverboordsel.
galonneren, met goud- of zilverboordsel beleggen.
Galop, springloop, sneirid.
Galopade, engelsche springdans.
galoperen, met sprongen rudert of loopen, rennen.
galvanisereneen ligchaam in eenen galvanischen (die,
lijk-electrischen) toestand brengen.
Galvanismus , de door Galvani ontdekte metaalprikkel
op spieren
zenuwen, dierlijke electriciteit of aanrakings
eolectriciteit.
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Galvanoplastiek, de door Jacobi gevonden kunst tin m^tallieke afdrukken of vormen van eenig voorwerp lungs
den galvanischen weg te verkrugen.
Gambade, luchtsprong, bokkesprong.
garanceren, met meekrap verwen.
garanderen, ate garanteren.
Garant, borg, waarborg.
garanteren, garanderen, borg blijven, goedspreken.
Garantie, waarborg, borgstellmg.
Garc;on, knaap, ongehuwd man ; oppasser in een koftu huis, logement enz.
Garde, wacht, Wachter ; uitgelezen manschap ; — Garde
du corps, lufwacht, uitgelezen corps ter persoonluke
beschutting ; Garde-chanapêtre , veldwachter, koddebeuer.
garderen, bewaken ; behouden ; prenez garde, pas op !
gardez-vous, wacht u
Garde-robe, k leederkamer; kleedervoorraad.
garneren, omzoomen, beleggen ; voeren, optooijen.
Garnituur, Garnering, omzetsel, versiering, toebehooren, volledig stel van lumen behoofende dmgon.
Garnisair, soldaat als dwanginlegering buj achterstallige
belastingschuldigen.
Garnison, Garnizoen, bezetting, lig- of standplaats der
soldaten.
Gas, lucht, onzigtbare, blijvend veerkrachtige vloeistof.
Gaseogner, grootspreker, praalhans.
Gasconnade, praleru, erge grootspraak, snoever;j.
gastreren, smulpartij houden.
maag.aangaat.
gastrisch, 'teat het, onderluf, den buik,
Gastronomic, verfijnde kookkunst, lekkerbekkeiu.
Gastronoom, kunstkok; lekkerbek.
Gaudium, vreugde, veriustiging, pret.
Gazette, dagblad, courant.
Gazonaeter, luchtmeter ; ook het kastje, door hetwelk de
hoeveelheid van gebruikt gas wordt aangegeven of gecontrOleerd.
geabonneerd, ingeteekend, vooruit betaald *).
geaccepteerd, aangenomen.
geaccordeerd, toegestaan; in schikking getreden.
geaffecteerd, gemaakt, gekunsteld.
Geaggregeerde, toegevoegd ambtenaar.
Gealimenteerde, iemand, die op kosten eener gemeente
wordt onderhouden.
Geallieerden, bondgenooten.

Woorden met het voorvoegsel ge, die hier niet gevonden worden, roeke men op het woord-zelf, b. v. gedeporteerd op deporteren.
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gealtereerd, ontroerd, ontsteld.
geassorteerd, voorzien van alles, wat tot cm' wankel,
een' handelstak behoort.
geassureerd, tegen brandschade verzekerd.
gebrouilleerd, oneens, in onmin levende.
gecalangeerd, aangehaald, beboet.
geciteerd, gedagvaard.
Gecomrnitteerden, lasthebbenden, gevolmagtigden.
gecompliceerd, ingewikkeld.
gecompromitteerd, blootgegeven aan schande, schade en..
geconcessioneerd,
ingeruimd, afgestaan.
geconditioneerd, wel of kwalijk bewaard.
geconfisqueerd, verbeurd verklaard.
Geeonsolideerden, fondsen of schulden, your welker
rentebedrag zekere staatsinkomsten zijn aangewezen.
gedecideerd, besloten; vastberaden, stout.
gedecoreerd, met een ordelint versierd.
gedecreteerd, vastgeeteld, besloten.
gedegageerd, ongedwongen, los, vrijmoedig.
gedegradeerd, verlaagd,' van ambt of waardigheid ontzet.
Gedelegeerden, afgevaardigden; aangewezen schuldenaars;
regters , die ter beoordeelmg van eene zaak bijzonder zijn
aangewezen.
gedepecheerd, afgezonden.
gedeponeerd, neergelegd ; in bewaring gegeven.
Gedeputeerde, afgevaardigde des yolks, lid eener kamer
van volksvertegenwoordigers, gelijk die in eene bepaalde
monarehie bestaan.
gederangeerd, in de war (van verstand, van fortuin).
gedesigneerd, voorloopig benoemd, erkend, aangewezen.
gedesillusioneerd, uit de begoocheling gebragt, beter ing edetailleerd,
'
omstandig, breedvoerig, in bijzonderheden.
gedisciplineerd, aan goede tucht gewend.
gedisponeerd, beschikt, betrokken ; wel of kwalijk geb.ume urd.
gedoteerd, begiftigd; gedrevaeerd, afgerigt (van dieren).
geemporteerd, oploopend, driftig.
geempresseerd, haast hebbende, druk bezig.
geengageerd, verloofd, verzegd, verbonden:
geevaporeerd , vol grillen en inbeeldingen.
geexpireerd, ontzield ; afgeloopen, vervallen.
geexalteerd, overspannen : de Geexaliteerden, die tot
eene overspannen politieke partij behooren.
geforceerd , gedwongen ; opgevuld (in deze beteekenis
mutt het min gefareeerd).
geformaliseerd, stiff aan vormen gehecht.
gegeneerd, belemmerd.
gegradueerd, met eene akademische waardigheid baked.
gehazardeerd, gewaagd, gevaarlilk, vermetel.
Gehenna, de hel, de helsche pool.
gehonoreerd, vereerd ; aangenomen en betaald.
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teerd, onbeperkt.
geillustreerd, met platen, vignetten enz. voorzien.
geinrkpegneerd zijn, .verpligt of verantwoordeluk zijn.
geimpliceerd, mede in betrokken,
geincenseerd, bewierookt.
geincrimineerd, voor misdadig gehouden ; het geincrimineerde artikel, woord enz., dat, waarop de beschuldiging van het to Taste gelegde felt berust, waarin de
overtreding vervat is.
geindigneerd, verontwaardigd, boos.
gelindisciplineerd, zonder tucht: met geoefend.
geiindisponeerd, ongenegen ; ontstemd ; onpasselijk.
geinteresseerd,.bij betrokken, zelfzuchtig, wingierig.
geisoleerd, op zich-zelf staande.
gemaskeerd, bedekt, onzigtbaar gemaakt.
gemaskerd, met een mom of masker, verkleed, vermomd.
gem'eleerd, vermengd ; doorgeschud ; bemoeid.
gemodereerd, gernatigd.
g 'enant, belemmerend, bezwarend, moeijelijk.
Gendarme, landruiter, landdragonder, polittewacht.
Genealogic, geslachtrekenkunde, stamboorn,
genealogisch, geslachtrekenkundig.
Genealoog , Genealogist, geslachtkundige , staraboommaker.
Gene, dwang, belemmering.
genegotieerd, verhandeld, omgezet.
Generaal, veldheer, heirvoerder.
generaal, algemeen ; in zamenstellingen: opper- of hoofdenz., b. v. generaal-conto, hoofdberekening; generalekaart, de kaart van een geheel werelddeel ; generale
staf , de hooge bevelvoerende officieren van een regement.
Generalisatie, algemeenmaking.
Generalissimus, opperveldheer.
Generaliteit, algemeenheid, gezamentlijke heirvoerders ;
algemeene staten.
Generatie, tehng., voortbrenging ; menschengeslacht ; de
gehjktudig levende menschen.
genereren, telen, verwekken, voortbrengen.
genereus, edelmoedtg, grootmoedig, mild.
generisch, generiek, tot het geslacht behoorende; generisch onderscheid, geslachts-onderscheid.
Genesis, ontstaan, wording, scheppings-geschtedenis.
geniaal, scheppend, vinchngruk, vernuftig.
Genialiteit, oorspronkehike geestkracht, vindingskracht.
Genie , natuurlijke aanleg , aangeboren schranderheid,
oorspronkelijkheid ; ook ingenieurs- of krijgsbouwkunst.
Genius, bescheringeest, schutsengel ; de geest eener zaak.
Genre, geslacht, snort ; Genre-schilderij, voorstelling
van een tooneel nit het dagehjksch leven, volkstafereel.
Gensdarme, zie Gendarme.
gentil, aardig, lief, wellevend, hupsch.
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Gentleman (meerv. Gentlemen) , heer, man van opvoeding of stand.
Gentry, in Engeland de lagere of kleiie adel.
Genuiniteit, echtheid, onvervalschtheid.
geoecupeerd, druk met bezigheden overladen.
Geognosie of Geognostiek, bergkunde.
Geognost, bergkundige.
Geograaph, aardrukskundige, aardrijksbeschrijver.
Geographic, aardrij ksbes chru ving.
geographiseh, aardru ksbeschrijvend.
Geologic, leer van de wording der aarde.
Geometrie, leer der ruimte, aardmeting, meetkunde.
georganiseerd, naar eisch ingerigt, bewerktuigd.
geparenteerd, vermaagschapt,
geparfumeerd, geurig, van geuren doortrokken.
geparodieerd, op bespottelijke wijze nagebootst.
gepassioneerd, hoogst ingenomen, zeer verzot.
gepetrifieerd, versteend.
gepiqueerd, gebelgd, beleedigd.
gepolitoerd, geglansd, gepolust.
geporteerd voor iemand zijn, zich zijne zaak sterk
aantrekken.
geposeerd, gezeten ; gezet ; bedaard.
gepousseerd, voortgedreven, voortgeholpen.
geprwmediteerd, to voren bedacht, opzettelijk.
gepracoecupeerd, vooringenomen.
geprwseribeerd , verjaard, aanbevallen, verstorven.
gepousseerd zijn, geen' tied hebben, haast hebben.
geprolongeerd, verlengd, de betaling tot een' lateren dag
uitgesteld.
gepromoveerd, bevorderd, tot den doctorsgraad verheven.
geproportioneerd, geevenredtgd, naar juiste verhouding.
geprotesteerd, beschermd, be'unstigd.
geprotesteerd, wegens niet-betaling wettig afgewezen
(van wissels) ; tegen eerie kwetsing of benadeeling van
zijn regt formeel opgekomen.
gequalifiecerd, bevoegd, door de bevoegde autoriteit aangesteld ; gequalificeerde diefstal, die met verzwarende
omstandigheden gepaard gaat.
geraffineerd, gelouterd, verfijnd, doorkneed, doortrapt.
geramasseerd, kloek en sterk, vierkant, gespierd.
Gerant, zaakvoerder, eerste redacteur van een dagblad.
gereeommandeerd, aanbevolen; gereeommandeerde
brief, een aanbevolen brief, van welken de afzender zich
een bewijs van ontvangst door de postdirectie last uitreiken.
Gereformeerden, hervormden, aanhangers en volgelingen
der leer van Zwinglius en Calvin.
geremplaceerd, in eens aliders plaats getreden, inzonderheid in de krijgsdienst.
gerenommeerd, berucht, befaamd, vermaard.
gereren, besturen ; zich gereren, itch gedragen.

GERESERVEEHD—GLACIS.
gereserveerd, voorbehouden.
geresolveerd, besloten, koen, moedig, van kort beraad.
geretireerd, ingetogen, eenzaam, op zich-zelven levend.
gerefisseerd, gelukt, geslaagd.
germaanseh , van duitschen stam.
Germanie, het land der Germanen, Duitschland.
Germanismus, hoogdurtsch taaleigen.
Germinatie, luerning, urtsprurting., kiemtijd.
germineren, ontkiemen, urtspruiten.
geroutineerd, geoefend, bedreven, vlug, doorkneed.
gesatineerd, naar satijn of atlas gelrIkende.
gesignaleerd, geseind, door teekens berigt; door persoonsbeschrijving kenbaar gemaakt ; uitgemunt, onderscheiden.
gesitueerd, gelegen, in een' zekeren toestand zich bevindende.
gesorteerd, in soorten bijeengevoegd ; van al het vereischte wel voorzien.
gestationeerd, aangesteld; geplaatst, gelegen.
Gesten, gebaren, ligchaamshoudingen, handbewegingen.
Gestieulatie, handbeweging in 't algemeen, gebarenspd
bij het spreken of redevoeren.
Gentle, verrigting, bestuur.
gestipuleerd, vastgesteld, afgesproken, bepaald.
gesubordineerd, onder,schikt, onderdanig.
getierceerd, tot op een''derde teruo.gebragt.
getraineerd, getalmd; op de lange 'baan geschoven.
getravailleerd , afgemat, gekweli.
getravesteerd, belagcheluk ingekleed.
Gens, bedelaar, scheldnaam der Gereformeerden ; kleine
vlag van de boegsteng.
gevaccineerd, ingeent met koepokstof.
geverseerd, geoefend, bedreven, ervaren.
Giaur, ongeloovige, verachteluke benaming van alle niet.
muhamedanen bij de Turken.
Gig, eenspannige, open gaffelwagen met twee widen.
gigantesk, gigantisch, reusachtig..
Gingang, oostindische katoenen stof, soms met schors
gemengd.
Giovine Italia, het Jong Itali6, naam van de volkspartij
in Itali6, die, ontevreden met den bestaanden wettelijken.
toestand , eene betere regering zoekt to verkrijgen.
Girandole, staande armblaker ; vuurrad bij vuurwerkcn.
gireren, eenen wissel aan een ander over dragon.
Giro, het overdragen, endosseren van een' wissel op een
ander.
Girondisten, Girondijnen, aanhangers der gematigde
repnblikeinsche partu in de fransche revolutie van 1789.
Gitanos, Heidens, Bohemers, Zieeuners.
Glace, us ; kunstmatig, eetbaar
Glace-handsehoenen, geglansde handschoenen.
glaeeren, blinkend waken.
veldborstwering der buiten-vestingwerken.
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Gladiator, zwaardvechter bij de oud-romeinsche schouwspelen.
glaxuren, verglazen, met glazuur bedekken.
Glazuur, verglasel, glasstofbedekking.
Gletscher, usveld in de alpendalen.
globaal, over 't geheel genomen, bzj wijze van overslag of
naming.
Globe, kogel, bol, kunstmatige aardbol.
glohuleus, kogelvormig, bolvormig.
Gloria, Glorie, roem, heerlijkheid ; straalkrans ; glories
in escelsis Deo, eere zip God in de hoogte !
glorious, roemrijk, heerlijk ; ook grootsprekend.
Glossarium, alphabetisch gerangschikte verzameling van
glossen.
Glosse, duister, verklaring behoevend woord, uitlegging,
verklaring, kantteekening , Inzonderheid hekelende aanmerkingen.
glosseren , aanmerkingen , vooral afkeurende , op iets
maken.
Glyphiek, Glyptiek, steensnijkunst, beeldsnijderij.
Glyphographie, eene nieuw uitgevonden manier om koperplaten tot de beteekening en den galvanischen afdruk
voor to bereiden.
Glyptotheek, verzameling van gesneden steenen.
Gnomen, aard- of bergsteenen : leer-, zinspreuken.
gnomisch, in spreuken vervat, spreukvormzg.
Gnomon, zonnevnjzer.
Gnosis, openbarin c, diepere kennis der christelijke leer.
Gnostieken, geheimkenners, godswijzen.
gnostisch, geheimkun dig.
God save the king, God behoede den boning (eerste
woorden van het bekende engelsche volkslied).
Goelette, klein schip van 50-103 ton, sehoener.
Gondel, plat en overdekt vaartuig in Venetie.
Gondolier, gondelsehipper,
gordiaansehe knoop, onoplosbare knoop, hoocst ingew ikkel de z a ak, s chij nb are onoverwinnelij ke zwarviheid.
gorgonimeh, vreeslijk, verschrikkelijk, monsterachtig.
gothisch, ouderwetsch, oudvaderlijk, oudduitsch.
Gout, smaak.
gonteren, smaken, mogen lijden, goedkeuren.
Gouvernante, landvoogdes ; kinderopvoedster.
Gouvernement, stadhoudersehap, landvoogdij, regering,
staatsbeheer.
gouverneren, besturen, beheerschen, regeren.
Gouverneur, bestuurder eener provincie ; landvoogd ;
huisopvoeder en leermeester.
Grace , welvoegelijkheid , aardigheid ; gracie , gunst ,
genade, gr at i e.
graciiMs, bevallig, liefelijk , innemend.
Gradatie, trapswijze opklimming.
Gradeerhuis, lekwerk of verdampingshuis.
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graderen, louteren, veredelen, tot een' hoogeren graad
van deugdelijkheid brengen.
gradueren, naar graders of trappen afdeelen, eene waardigheid toedeelen.
Graecomanie, overdreven zucht voor al wat grieksch. is.
Grammaire, Grammatiea, spraakleer, spraakkunst.
grammatieaal, de spraakleer betrefiende, taalkundtg.
Grammatieus, spraakkunstenaar.
Gramme, wigtje, duizendste nederlandsche pond.
Granaat, goring rood edelgesteente , ook een met kruid
gevulde weep- of springkegel.
Grand-seigneur, groot, trotsch heer ; sultan.
Grandes, spaansche hoogaclellijken.
Gra*iet, kernsteen, korrelsteen.
Granuleer-machine, werktuig ter vervaardiging van metaalkorrels.
Graphiek, sehrijf-, teeken-, sehilderkunst.
Graphiet, potlooderts, zwart teekenkrijt.
grasseren, woeden, heerschen (van ziekten).
gratias ! dank 1 ik 'dank a!
Gratie, genade, gunst • bevalligheid.
Gratiren, de drie bevalligheden
i
(Aglaja, Thalia , Euphrosyne).
Gratificatie gnnstgesehenk, vereering , toelage.
gratilieeren genade schenken ; vereeren , vergoeden.
gratis , om met, kosteloos.
gratuit, vrijwilltg ; don gratuit , onverpligte gift.
Gratulant , gelukwenscher.
Gratulatie gelukwensch, heilwensch.
gratuleren geluk wenschen.
Gravamen (mv.
D
Gravamina), rouwbezwaar, zwarigheid.
graveren , plaatsnijder.; ook wel bezwaren.
plaatsnijder; etser.
Gravitatie, zvvaartekracht , werking van de eigene zwaarte eens ligchaams.
Gravure , plaatsmjkunst, ets- of graveerkunst.
Grenadier keursoldaat der infanterie.
Griep, zie 'Grippe.
Grime, geregtssehrijfkamer,, bureau der regtsacten; ter
grime deponeren, op de lenge bean schuiven.
Griffier , geregtsschrejver , gehetmschruver.
Grillage , roosterwerk , traliewerk.
Grimassen, leeluke gebaren , grijnzen , fratsen.
Grippe , eptdemische zinkIngkoorts , griep.
Grisette, meisje van gern,e afkomst en betwijfelhare ccden , net gekleed , coqueenaaistertie of dienstmetsje in
Frankrijk.
Grisou , ontvlambaar gas in de kolenmijnen.
Groep, zamenstelling van vele voorwerpen tot een geheel
hoop, volksmenigte.
groeperen , bijeen plaatsen , tot een geheel verzamelen.
Grog, drank van water, rum (of jenever) en suiker.
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Gromatiek , de kunst om ecne legerplaats neder te than
en te bevestigen.
Groom , bediende , rijknecht , palfrenier.
Gros , twaalf dozijn • groote hoop , menigte.
Groshandel , handel in 't groot.
grosseren , eene acte enz. in 't net schrijven, ook vergroolen , grootspreken.
Grosster , Grossist , koopman in 't groot.
Gent, hol, kunsthol , schelpspelonk.
grotesk , wonderhjk, grillig , zeer avontuurliik.
Grote ken, onnatuurlijke wonderinke gedaanten ; vreemdsoortig beeldwerk van menschen en dierengestalten , met
loof- en bloemwerk schnnbaar regelloos verbonder.
vogelmest, mestaarde der vogelzwerGuano, ook
men op de Zuidzee-eilanden aan de peruaansche kast.
Gueridon , soort van hooge kandelaar, knaap.
Guerillas , spaensche ligtgewapende , ongeregelde trcepen
in de gebergten.
Guide, gids, wegvvijzer, rigtman bij 't exerceren.
guillocheren , met dooreengevlochten hjnen versieren.
Guillotine , valbijl , onthoofdingswerktmg.
guillotineren , onthoofden door de valinjl.
Guinee , Guinje , engelsche goudmunt , ruim 12 gulden.
Guirlande , bloemkrans, bloemsiinger.
Guitar , bekend speeltuig met 6 tot t 0 snaren.
Gummi, plantenslijm , -slijmhars ; Gummi elastieum
elastieke gom , vederhars, caoutchoac.
Gummi guttae , gittegom, geelhars.
Gustus , smaak ; de gustihus non est disputandum ,
over den smaak valt niet te twisten.
Gutta percha, veerkrachtige 2:0111 uit een'indischen boom,
Nan welke men tegenwoordig eene menigte voorwerpen
vervaardigt.
gutturaal , tot de keel behoorende.
Gyges (ring van), het middel om zich onzigtbaar te maken, al nine wensehen vervuld te zien.
Gymnasium, geleerde school, latijnsche school, op welke
de jongelieden tot de universiteit voorbereid en ook de
moderne talen onderwersn worden.
Gymnastiek , leer der ligchaamsoefeningen.
gymnastiseh , ligchaams- of krachtoefenend.
G–mnopoden , barrevoeters (monniken).
Gymnosophisten , indische wkizen of wijsgeeren , die
meest naakt gingen en zich alle genoegens ontzeiden.
Gyps , waterhoudende , zwavelzure kalk.
Gyromantie , waarzeggerb uit getrokken kringen of eirkels.
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H.
IL S., verkorting van Heilige Schrift.
Habeas corpus-acte , de engelselie grondwet of acte van
1679, volgens welke Pen in heebtenis genomen persoon
hinnen 24 uren voor bevoegden regter moet staan
(nu ook in andere constitutionele en republikemsche Staten ingevoerd).
habiel, bekwaam, vaardig, handtg.
kleeding, dragt, gewaad.
Haitiliteit, geschiktheid, bekwaamheid.
habiliteren (Lich), zich geseinkt, bekwaam maken; van
mine bevoep;dheid doen blijken.
habitabel, bewoonbaar.
Habitant, bewoner, inwoner.
Habitatie, wooing; woonregt.
hahiteren, bewonen.
Habitude, hebbelnkheid, aangenomen gewoonte.
Habitue, gewoon bezoeker, h. v. van Pen kotfijhuis.
habitueel, tot gewoonte geworden, vertrouwd.
ILiemorrholden, aanbeijen, guldene ader.
11.resie, ketterij, afwijking van de kerkleer.
Ilakkenei, telle, telpaard, pasganger.
Hallelujah, loof den Heer ! geloofd zij God !
Hansa. Manse, handelsverbond der steden, die zich sedert 1242 aan Hamburg., Bremen en Lubeck aansloten,
en daarom hansesteden genoemd worden.
hanseatisch, verbonden, tot de Hansa behoorend.
harangueren, redevoeren; plegtig aanspreken.
harceleren, plagen, tergen, gedurig aanvallen.
Hardi gsse, stoutheid, vrijpostigheid.
Harem, vrouwenwoning der Muzelmannen, inzonderheid
die der vrouwen van den Grooten Heer.
Harlekijn, potsenmaker, hansworst.
Harmonica, zeker speeltui.
Harmonic, overeenstemming, zamenk/ank , klankineensmelting; eensgezindheid, overeenstemming van neigingen, wil enz.
harmonieren, eendragtig, vriendschappelijk /even.
harmonisch, overeenstemmend, eendragtig.
Harnas , meta/en borst- en rugbekleeding, panther,
strijdrok.
IFIarpax, Harpagon, gierigaard, vrek.
Harpocrates, de god der stilzwijgendheid.
Harpoon, werpspies tot de walvischvangst.
Hazard, ale Hazard.
Hausse, het rijzen der staatspapieren; a la hansse speculeren, handeisplannen op het rijzen der papieren
maken.
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Hautbois, Hobo, hoogfluit.
Haute-levee, adellijk, voornaam gezelschap.
Haverij, schade, welke schepen op hunne reis beloopen.
Hazard, Hazard, geval, toeval ; waagstuk ; par hazard,
toevallig.
hazarderen, wagen, op het spel zetten.
Hazardspel, kans- of waagspel (waarbil nietde bekwaamheid des spelers, maar alleen de fortuin kan beslissen).
hebdomadair, wekehjksch verschunend, b. v. een nieuwsblad.
Hebraiismus, hebreeuwsch taaleigen.
Hecatombe, offerande van 100 dieren.
Hectare, 100 vierkante roeden.
heetisch, teringachtig, uitgeteerd.
hecto (ala voorvoegsel van namen van maten en gewigten), honderdmaal, b. v.
Hectogramme, 100 wigtjes, 1 ons.
Hectolitre, 100 kannen of koppen, 1 vat of mud.
Hectometre, In0 meters of 10 roeden.
HectostCre, (00 kubieke meters.
Hedsehra, Hegira, aanvang der muhamedaansche jaartelling (15 Julij 612).
Hegemonie, de opperheerschappij van een' grooten staat
over verscheidene kleinere.
Heiduk, lijftrawant, dienaar in hongaarsche uniform.
Helicon, de woonplaats der zanggodinnen, muzenberg.
Heliographic, beschrijving der zon ; ook zooveel als Pito-totypie.
Helioskoop, zonnekijker, zonneglas.
Heliotroop, zonnebloem.
Hellenen, Oud-Grieken, bewoners van Hellas, of Griekenland.
Helleborus, nieswortel, nieskruid.
Hellespont, zeeengte der Dardanellen, tusschen Europisch
Turkije en Azie.
Heloten, spartaansche shaven.
Ilemispheer, halve bol, halfrond van aarde of hemel.
Hemistiehe, de helft van een' alexandrijnschen versregel.
Henri-quatre, een kort kneveltje of haarbosje eau de
onderlip.
Heraeliet, iemand, die het leven van zijne onvoordeelige,
betreurenswaarde zijde beschouwt, een huilebalk.
Heraldiek, wapenkunde, wapenleer.
Heraut, wapenbode, krijgsgezant.
Herbarium , kruidenboek, verzameling van gedroogde
planten.
herboriseren, kruiden zoeken en verzamelen.
Hercules, oud-grieksehe held ; zeer sterke man.
Hercules-pilaren,twee Bergen aan de straat van Gibraltar.
herculisch, heldhaftlg, groat van kraal en moed, uiterst
moeijeliik.
hereditoir, erfelijk.
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Heremiet, kluizenaar, woudbroeder.
Heresie, zie Hwresie.
Illermand , broederschap Santa.-IFIermandod, heilige
broedersehap, een inquisitie-gerigt of tribunaal.
nermaphrodiet, die beide geslachten heeft.
Hermelijn, pelswerk van de noordeche witte wezel.
Hermenentiek, uitlegkunde, vooral des bijbels.
hermetisch gesloten, luchtdigt, wel toegemaakt.
Hermitage, kluis , fine wun van den Rhone.
Heroes, halfgoden, vergode helden der Oudheid.
heroisch, heroiek , heldhaftig , hooghartig, grootsch ;
heroische poezij, heldendicht.
Heroismus, heldenmoed, heldhaftigheid.
hesiteren, aarzelen, dralen.
Hesperie, het westeluk land (Spanje, Italie).
Hesperus, de avond; avondster.
Het:aerie, politieke verbindtenis der nieuwe Grieken tegen
de Turken.
Ileterarehie, de heerschappii van vreemde mogendheden
over vaderlandsehe, de vreemden' heerschapplj.
Heterodox, dwaalleerig, onregtzinnig, kettersch.
heterogeen, ongelijksoortig, vreerndaardig, tegenovergesteld, vijandig.
Heiman, aanvoerder eener kozakkenbende.
beureka! gevonden ! de zwarigheid is opgelost.
Ueuristiek, uitvindingskunst.
Hexameter, zesvoetig vers.
Hibernia, Ierland.
hihridisch schepsel, basterd ; hibridisch woord, mengelwoord,uit twee talen zamengesteld,b.v. l u c htb all o n.
Hidalgo, adellijke van lager' rang in Spanje.
hiep, schertswuze verkorting van hypochonder.
Hierarchic, priesterheerschappij.
Hieroglyphen, beeldschrift bid de oude Egyptenaren ;
ook in het algemeen ceder onleesbaar schrift.
bieroglyphisch, zinnebeeldig ; raadselachtig.
vrolijkheid, opgeruimdheid.
Hippocratisch gezigt, het yelaat van een' stervende.
Hippocrene, hengstebron, thehterenbron.
Hippogryph, het gevleugelde paard der dichters.
Hippopotami..., rivierpaard, nrapaard.
Historicus, gesehiedkundtg-e.
Historic, geschiedenis, gebeurtenis.
lhistorisch, gesehiedkundig, naar de geachiedenis.
Hobo, zie Hautbois.
Hocus-pocus, goochelarij, oogmisleiding.
Homeletiek, predikkunst.
Homileet, kanselredenaar ; leeraar der kerkelijke welaprekendheid.
kanselvoordragt, bljbeloefening.
Demme d' affaires, zaakwaarnemer, hofmeester.
ilomme de iettres, geletterde.
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Homoeopathic , geneeswijze (van Dr. Hahnemann) om
eene 'meal door een verwant middel to verdrijven, b. v.
buikloop door purgeer-middelen.
homogeen, gelijkaardig,Ivan eenerlei natuur.
homoniem, gelijknamig ; gehjkluidend (in klank).
bonnet, eerlijk, welvoegehjk, welwillend.
Ilionneur, eer ; de honneurs vvaarnemen, de behoorhike eer bewijzen (b. v. aan mine gasten). Honneurdagen, zoo veel als itespi sit-dagen (me dat woord(.
bony snit qui mal prose, wie erg denkt, vaart erg in
't hart.
honorahel,..eervol, eerbaar ; deftig.
Honorair, die den titel van een ambt heeft, zonder bezoldiging ; hunorair lid, eerelid.
Honorarium, eereloon, betaling van schrijvers, geneesheeren enz. voor hunne diensten.
honoreren , eeren ; het eereloon geven ; een' wissel honoreren , hem aannemen en op den vervaltijd betalen.
honoris causes , eershalve.
Hora , our ; horae, zang- en biduren in kloosters.
Horen , tijdgodinnen , uurgeleidsters.
Horizont, gezigteinder , kim ; ook bevatting.
horizontaal , waterpas.
noroskoop, uuraanwijzer of tafel der dag- en naehtlengten; planeetlezer; lotvoorspeller; ook de voorspelling-zelve.
Hornepijp , doedelzak ; zekere dans.
Horreur , afschuw , afgrijzen , gruwel.
vreeslijk , vervaarlijk.
horribel,
hors de saison , ten onpas, ten ontijde.
Hors d'oeuvre , iets overtolligs , ontbeerlijks.
Hortologie , tuinkunde.
Hortoloog, tuinkundige, tuinvriend.
hosiannah* of hosanna! Heer , help hem! hij leve !
Hospes , gest ; gastheer ; waard.
Hospitaal , ziekenhuis , "asthuis.
Hospitaliteit , gastvrijheid , herbergzaamheid.
Hospitium, Hospice, herberg, klein klooster of ordeshuts ter herberging van doorreizenden.
Hospodar , heer , titel der vorsten in Moldavie en Wallachije.
Hostie , offerdier ; avondmaalsbrood , gewijde ouwel.
hostiel , vijandig.
Hostiliteit , vijandelijkheid.
FILOtiel , aanzienlijk logement , groot heerenhuis.
Houri , paradijsmaagd ; aanminnige vrouw.
House of commons , huis der gemeenten , lagerhuis in
Engeland House of lords (peers), boogerhuis.
Huano, zie Guano.
Hugenoten , voormalige spotnaam der Gereformeerden in
Frankrijk.
humaan, menschelijk . Menschlievend , goednillig.
ilumaniora , voorafgaande studien , de schoone kunsten
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en wetenschappen , die den mensch tot mensch vormen
taal- of schoolgeleerdheid.
menschelijk makenveredeien.
ndheid,
Humaniteit, menschdom ; menschfieve
Humeur , gemoedsstemming , hum.
Humiditeit , vochtigheid , nat.
humiliant , vernederend.
Humiliatie , vernedering, beschaming.
humilieren , vernederen , verootmoedigen.
Humor , vocht ; schertsende luun ; zonderlinge , luimige
wuze van voorstelling.
Humorist , luimig schrUver.
Humus, vruchtbare grond, teelaarde, tuinaarde.
Hunebedden of Hunnebedden. grafsteden tut rotsblokken zamengesteld en tot den heidenschen voortud behoorende.
hurrah! hussah ! uitroep van vreugde, hoezee I
Hussieten , aanhangers van den boheemschen godsdienstleeraar Johannes Huss.
Hustings, in Engeland de naam der plaatswaar de
kiezers bijeen komen , om leden. van het pailement te
kiezen.
Hy depark , diergaarde te Londen.
Hydra, waterslang , veelhoofdig monster.
Ilydrautiek , leer van de beweging en den druk der vloeistoffen , waterleidingskunst.
Hydraulieus waterbouxvkundige.
Hydriatiek , watergeneeskunde.
Hydrodynamick , leer der waterkracht.
H y drographie , waterbeschruving naar lengte , breedte
enz.
hydrographisehe kaarten zeekaarten.
Hydrologic , waterleer (in chemisch opzigt).
Hydrometer , watermeter , waterbalans.
Hydrophobic , watervrees , hondsdolheid.
Hydropsie , waterzucht.
11,, dro.tatiek , leer van het evenwigt der druipbare vloeistoffen.
Hydrotechniek , waterbouwkunst.
Hygiene , gezondheidsleer.
Hygrometer , Hygroftkoop , werktuig ter waarneming
van de vochtigheid der lucht.
Hymen , de huweluksgod, het huwelijk.
, brutioftsliederen , bruiloftsfeesten.
11nne, Ilymnus , lofzang , feestlied.
per , in zamenstelling : over , overdreven.
, over druving , grootspraak.
hyperholiseh , overdruvend, vergrootenderwijs.
Hyperboreers , noordland,rs , ook zonderlingen.
hypoehonder , zwaarmoedig , vol mllen en kuren.
Hypoehondrie , miltzucht , zwaarmoed,gheid.
IIypoehondrist , miltzuchttge , zwaarmoedige.

HYPOCRIET—IDIOOT.
Ilypocriet , huichelaar , pilaarbijter.
113pocrisie , huichelartj , schijnheiligheid.
hypocritisch , huichelachtig , geveinsd , valsch.
hypothecarische crediteuren , schuldelschers op vast
pand.
Ilypotheek , geregtelijk beschreven onderpand van onroerende goederen, van geleende gelden, pand- of grondbrief;
pandregt eens schuldeischers.
hypothekeren (verhyp—),als onderpand doen inschrijven.
IkTothese , aangenomen stelling , meemng , vooronderstelling.
hypothetisch , voorondersteld ; aangenomen.
Ilysterische toevallen, ziekelijke toevallen , die in de
vrouwelijke bewerktuigIng hunnen grond hebben en met
de hypochondrische kwalen bij de manners overeen komen.
hysteron-proteron, het achterste vOor.

I.
ib. of ibid. beteekent ibidem, to zelfder plaats.
id. beteekent idem, de of het zelfde.
e. beteekent id eat , dat is.
I. H. S. beteekent in hoe waits , hierin ligt uwe zalig-

heid , of Jesus hominum Salvator, Jezus, de Hmland
der menschen.

I. N. R. I. bet. Jeans Nazarenus Rex Judseorum ,

Jezus van Nazareth , koning der Joden.
Ibis , de nijlreiger , bij de oude Egyptenaren als eene godheid vereerd.
Icarus , zinnebeeld van jeugdige onbezonnenheid.
Ichthyophagen , vischeters.
Ideaal, modelbeeld, voorstelling der volkomenheid, droombeeld, ideate waartle, ingebeelde vvaarde.
ideaal, idealisch , enkel gedacht ; ook voorbeeldelijk, als
volkomen gedacht, het zamentretlen van gelsjke kenteekens , de zekerheid, dat een persoon of eene zaak die is,
waarvoor hij of zip zich uitgeeft.
idealiseren , tot hoogste voorbeeld maken , boven de wezentlijkheid verheffen , veredelen.
Ides- of Ide , voorstelling , begrip ; gedachte , denkbeeld,
ontwerp , plan.
identisch , eenerlei , gelijkgeldend, gelijk en gelijkvormig.
Identiteit , eenzelvigheid , volkomen overeenstemming.
Idioom , landspraak , tongval , spraakeigen.
Idioot , onwetende , domkop , sukkel.
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Idlotismus , gewestelijke uitdrukking ; stompzinn,igheid.
idolater , afgodisch ; buitensporig beminnend.
Idolatrie , afgodendienst, beeldendienst.
Idols , afgodsbeeld , afgod.
Idylle , landelijk gedicht , herdersdicht.
idyllisch , landeluk , eenvoudig en onschuldlg.
Ignorantie , onwetendheid , domheid.
ignoreren , niet weten, niet willen weten.
illegaal , onwettelijk, onregelmatig.
illegitiem , onwettig ; onecht.
illiberaal, onedel, enghartig, onvrijzinnig.
illiciet, ongeoorloofd.
illiquide, onvereffend, b. v. eene rekenmg.
illuderen, voor den gek houden, misleiden.
Illuminatie, feesteluke verltchting.
illumineren, verlichten, kleuren.
Music, verblindmg, begoocheling; zinsbedeog.
Illustratie, opheldering, verklaring, glans,
illustre, voortreffelijk, uitstekend, doorluchtig.
illustreren , in 't licht stellen ; verheerhjken , versieren
(b. v. boeken met platen).
imaginair, ingebeeld, vermeend..
Imaginatie, inbeelding, verbeeldingskracht.
imagineren, uttdenken, zich voorstelleu.
Imam of Swan, turksch priester, hoofd eener moskee.
imbecieli stompzinnig, onnoozel.
Imbeeilhteit, verstandszwakte, onnoozelheid.
Imitatie, navolging; het nagevolgde, de kopie.
imiteren, navolgen, nabootsen, naapen.
immaterial, onlilehameluk, ffeestig.
immatriculeren, inschrijven, inlijven.
Immaturiteit, onrijpheid, ontUdtge ouderdom.
immediaat, onmiddellejk, zonder tusschenkomst van een'
derde.
immediatiseren , onmiddelbaar, onafhankeluk maken.
immemorabel, ongedenkwaardig.
Immensiteit, onmetelukheid.
Immensurabiliteit, onmeetbaarheid.
imminent , nakenddreigend.
Immissie, geregteluke toewijzing.
immobiel , onbewegelnk.
Immorbiliên , immobilair eigendom , onroerende goederen, b. v. landerijen, gebouwen.
Immobilitcit , onbewegelijkhetd.
immoderaat , onmatig , overdreven.
immodest , oneerbaar,, onwelvoegeluk.
immoraal, onzedeluk , tegen de zedewet.
Immoraliteit , onzedelukhetd.
immortaliseren , onsterfelijk maken.
Immortaliteit, onstertelukheld.
immortel,•onsterfeluk. — Immortelle , stroobloem.
Immuniteit, bevrijding van openbare lasten, voorregt.

112 IMPARDONNALBEL—IMPOSSIBEL.
impardonnabel, onvergeethjk.
imparfait, zie imperfect.
impartiaat, onpartijdig, regtvaardig.
Impassibiliteit , onvatbaarheid voor lijden.
Impediment , hinderpaal , belemmering.
impenetrabel , ondoorgrondelijk.
Impensen , onkosten, uitgaven.
Imperatief,, gebtedende wijs der werkwoorden; als bijvoegelsik woord: gebiedend, bevelenderwus.
Imperator, opperbevelhebber van een leper , veldheer ,
keizer.
imperatorisch , gebiedend ; keizerlijk.
imperceptibel , onbemerkbaar.
imperfect, imparfait , onvolemdigd , gebrekkig.
Imperfectie , onvolkomenheid ,.gebrek.
imperiaal , keizerlijk ; Imperiaal papier , papier van
het grootste formaat.
Imperials , bovendeel van eene koets , diligence ; ketzerskroon (bloem).
irnperirms , gebiedend , heerschzuchtig.
Imperium , opperheerschappijopperrnagt.
amd, onbeschoft.
impertinent 2 onvoe ,rehjk ; onbescha
Impertinentie , onbehoorlijkheid , onbeschoftheid.
imperturbabel, onverstoorbaar ; gelijkmoedig.
lmpetrant, aanzoeker, eischer voor geregt.
impetreren , afbidden , door aandrang bekomen.
impetueus, onstutmig , hevig.
Impetuositeit onstuimigheid , drift.
sheid , snoodhetd.
Impieteit , goddeloo
Implicatie , verwikkeling.
impliceren, verwikkelen , in eene zaak betrekken.
impliciet mede in betrokken , van zelf coder begrepen.
Implorant , aanzoeker, hulpvrager, klager.
imploreren , om hulp smeeken , aanzoeken.
lmpoenitentie, onboetvaardtgheid.
Impolitesse , onwellevendhetd.
Imponderabilii;n , onweegbare dingen.
imponeren , opleegen, b. v. het zwijgen ; opzien wekken;
eerbied inboezemen.
impopulair , bij het yolk niet bemind ; te hoog voor
't yolk.
Impopulariteit , volksongunst ; te geleerde voordragt.
Import, invoer ; Iirnporteint, invoerwaren.
importalsel, invoerbaar , geoorloold in te voeren.
important , gew_gtig , belan'rijk.
Importantie , belangrijkheid., invloed, aanzien.
Importatie , goederen-invoer.
importeren, invoeren ; lets beteekenen , van belang zijn.
importuneren , lastig vallen ; ongelegen komen.
Importuniteit , ongelegenhetd , overlast.
imposant achting inboezemend , nadrukkelijk.
impossi
, onmogelijk.
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Impossibiliteit , onmotTelijkheid.
Impost , Sxnpert , belasting , warenacans.
impo.terrem belasten.
Impot , ale Impost.
impotent , onvermogend, onmagtig ; lam.
Impotentie , mannelljk onvermogen, onbevoegdheid ,
zwakte.
irnpracticabel ondoenlijk , onuitvoerbaar; onbegangbaar.
Impraegnatie , 'bevruchting • verzadiging.
impraegneren, bevruchten, Cloen doortrekken, verzadigen.
imprmscriptibel , onverjaarbaar.
Imprecatie , verwenschmg , vloek.
Imprimatur , verlof tot den druk ; het worde afgedrukt.
imprimeren , indrukken, inscherpen ; drukken.
Impressie , opdrakking , indruk, invloed.
improbabel, onwaarschijnlijk.
Improbatie misbillijkme; , afkeuring.
improfitabel, onvoordeelig , niet opbrengend.
Impromptu , snel opgevatte, zinrijke gedachte ; lets voor
de vuist gemaakt.
Improvisatie, voor de vuist gemaakt dichtstuk, onvoorbereide redevoering.
Improvisator , onvoorbereid spreker , dichter.
itnproviseren , voor de vuist dichten of redevoeren.
Imprudentie , onvoorzigtigheid.
impudentie , onbeschaamdheid , schaamteloosheid.
Imptt„Inatie, bestrijding , aanvechting.
Impuls , Impulsie , aandrift , drang , beweeggrond.
Impnniteit, straffeloosheid, mtbluven der straT
imputabel , toerekenbaar.
Imputatie, toerekening , telastlegging.
imputeren , toerekenen , to last leggen , toeschrijven.
in abstracto, in 't algemeen, op zich-zelf beschouwd.
inaccessibel, ontoegankelijk.
inaccuraat , onnaauwketing, , slordig.
inactief , werkeloos , ledig, in rust.
Inactiviteit, onbedrijvtgheid, rust.
Inadvertentie , onachtzaamheid , verzien.
onvervreemdbaar.
inalterabel onveranderlijk , onverderfelijk.
inamoNibel , onafzetbaar,, onherroepelijk.
Ittan;teit, nietigheid.
inappellabel, onbevoegd tot hooger beroep.
Inattentie , onoplettendhetd , nalatigheid.
Inauguratie, plegtige bevestiging in eene ivaardigheid, in
wij ding.
Inauguratie-geschrift, inwijdingsgeschrift.
inaugureren, plegtig inwijden, bevestigen.
in hianco, in blanco, wit, onbescisreven, oningevuld.
in bonis, bij kas , gegoed.
in calculo , in de berekening , in getal.
incapabel , onbekwaam, ongesclukt.
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Incapaciteit , onbekwaamheid.
Incarceratie , inkerkering , opsluiting.
incarnaat, vleeschkleurig, hoog-rozerood.
Incarnatie , vleesch- , menschwording van Christus.
incasseren , omlijsten; geld ontvangen, innen.
in casu, in casum, in geval.
in causa, in de regtszaak.
incestuous, bloedschendig.
Incestus , bloedschande.
Incident, Incidentie , voorval , bijkomende zaak, toeval.
Incipient , aanvanger.
ineipieren , befinnen.
Incisie, insmjcling , snede.
Incitabiliteit , prikkelbaarheid.
Incitatie, aanzetting.
inciteren , aandruven.
Inciviliteit , onbeleefdheid.
Inclinatie , neiging , helling ; geneigdheid, liefde.
inclineren , neiging tot iets hebben.
includeren, insluiten , in zich bevatten.
Inclusie , insluiting.
inclusief of inclusive, insluitend , medegerekend.
Incognito, onbekendheid , naams of standsverberging.
incognito, onbekend , onder vreemden naam.
Incoh.erentie , gebrek aan zamenhang.
incommensurabel, onderling onmeetbaar.
incommoderen , lastig zijn of vallen, verontrusten.
incomparabel , onvergelijkelijk
incompavibel , onvereenigbaar , niet overeen te brengen.
Incompatibiliteit , onvereenbaarheid, niet-overeenstem ming.
inentimpensabel, onvergoedbaar, niet te vergoeden.
incompetent , onbevoegd , ongeldig.
incompleet, onvoltallig.
incompressibel , onzamenpersbaar.
in concreto , in een bepaald geval, in werkelijkheid.
inconform, niet overeenstemmend, ongepast.
Inconsequentie , strijdigheid met eigen beginselen, het
gebrek van overeenstemming in de woorden of daden van
eenen mensch met zijne eigene grondstellingen.
inconsequent , zich zelven ongehjk, tegensprekend.
inconsiderabel , onbeduidend , onbelangrijk.
Inconsiderantie, onbedachtzaamheid.
ineonstitutioneel, tegen de grondwet, ongrondwettig.
Incontinentie , gebrek aan onthondingsgave.
in continenti, dadelijk, op staanden voet, onverwijld.
incontribuabel , met sehatpligtig, onbelastbaar.
Incon‘enient of Inconvenie,ntie , ongelegenheid , zwarigheid , ongemak.
Incorporatie , inhjving, , opneming in een genootschap.
in ...pore , gezamentlsjk.
ineorporeren ,
opnemen.
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incorrect , onnaauwkeurig , gebrekkig.
ineorruptibel, onverderfelijk.
incourant , niet gangbaar.
ineredibel , ongeloottijk.
Inerednliteit, ongelooflijkheid , twijfelzueht.
incrimineren , van misdaad beschuldigen.
ineroyable , ongelooflijk ; een Incroyalle, een modegek.
Incrustatie , Incrustering , overkorsting.
inerusteren , met eene steen- of kalkachtige korst overdekken.
in culpa eijn, schuldig of straf baar zijn.
Ineulpatie , beschuldiging , aanklagt.
inculperen), besehuldigen , to last leggen.
Incunabelen , eerste beginselen , inzonderheid der boekdrukkunst.
incurabel , ongeneeslijk , onheelbaar.
in curia , op het raadhuis , voor het geregt.
Indebitum, eene betaling , uit dwaling of zonder verpligting geschied.
indecent , onbetamelijk , oneerbaar.
Indeeentie , onwelvoegelijkheid , onbetameli.jkheid.
indelieaat , onkiesch , row.
Indemnisatie, schadeloosstelling.
indemniseren , schadeloosstellen.
Indemniteit, schadeloosheid, schadevergoeding.
independent , afhankelijk , zelfstandig.
Independenten , protestantsche secte in Engeland , onafhankelijken van de bisschoppelijk-kerkelijke heerschappij.
Independentie , onafhankelijkheid.
in deposit° , in bewaring.
Index , register, inhoudsopgave, bladwijzer ; lsjst der boeken , die door de kathohjke kerk verboden zijn (index
librorum prohibitorum).
Indicatie , aanwijzing; verdenkingsgrond.
Indicativ us , aantoonende wits der werkwoorden.
Indierên, kenteekens, gronden tot vermoeden.
Indienne , tun gedrukt katoen, chits.
• indifferent , onverschtllig , laauwgeloovig.
Indifferentismus ., onverschilligheid , laauwheid.
indigent , behoeftig , arm.
Indigestie , onverteerbaarheid , kwade maag.
Indignatie, verontwaardiging , misnoegen.
Indigniteit , onwaardigheid, beleediging.
indiqueren , aanwtjzen , aanduiden.
indirect , middellijk , niet regtstreeksch ; indirecte belastingen , zulke , die niet regtstreeks den personen
opgelegd , maar door middel van eenen op zekere waren
enz. gelegden cijns geheven worden.
Indiscipline , eebrek aan tucht.
indiscreet , onbescheiden , niet geheimhoudend.
Indiseretie , onbescheidenheid , praatzucht.
indispensabel , volstrekt noodzakelijk.

Hti INDISPONEREN—IN FAI/OREM.
indisponeren, boos maken , in kwade luim brengen.
indisponibel , onbeschikbaar.
Indispositie, onpasseiijkheid, kwade stemming, verdrietigheid.
indissolubel, onoplosbaar.
Individu , ondeelbaar geheel , afzonderlijk , op zich-zelf
beschouwd. wezen , persoon.
individueel , afzonderlijk, aan een enkel voorwerp eigen ,
persoonink.
Individualiteit, persoonlijkheid , eigenaardigheid.
indolent, onverschillig , zorgeloos , traag.
in dorso , op de keerzijde (des wissels).
Indossant , Indossement , indosseren , zie End—.
in dubio , in twijfel , in twijfelachtig geval.
indubitabel , ontwijfelbaar , uitgemaakt.
Induetie , aanleiding ; gevolgtrekking , besluit van het bezondere tot het algemeene ; door induetie bevvilzen ,
door eene reeks van voorbeelden of daadzaken bewijeen.
Indulgentie , toegevendheid, verschoonmg , strafontheffing.
Indult , vergund uitstel van betaling , respijt ; kerkelijke
vergunning , vrijbrief.
in duplo , dubbel , tweevoudig.
Industrie, kunstbedrijvigheid, kunstvlijt , nijverheid ; Industrie-school , bednjfs- of handwerksschonl.
Industriêlen , uitoefenaars van kunst , handwerk of bednjf , fabriekanten.
indnstrieus, bedrtjvig , vindingrijk, in kunst, handwerk of
bedrijf ervaren.
inegaal , ongehjk , veranderlijk.
Inegaliteit , ongelijkheid.
Inepsie , zotheid ongerijmdheid.
inevitabel , onvermijdeluk niet to ontgaan.
inexact , onnaauwkeurig, onjuist.
inexcusabel, onverschoonhjk.
inexorabel , onverbiddehjk.
Inexperientie , onervarenheid.
inexplicabel , onuitlegbaar.
inexpressibel , onuitsprekehjk.
Inexpressibles, in Engeland de modenaam voor brook.
in extenso, volledtg, uitvoerig.
infaam , eerloos , geschandvlekt.
in facto, door de daad zelve, eigenmagtig.
infaillibel , onfedbaar.
Infaillibiliteit, onfeilbaarheid, h. v. van den paus.
infamant , infamerend , onteerend. , eerroovend.
Infamie , eerloosheid 2 laster , eerroof.
Infant , Infante , koninklijke prins en prinses in Spanje en
Portugal.
Infanterie , voetvolk , voetknechten, soldaten to voet.
Infanterist , soldaat to voet.
infatigabel , onvermoeid , onverdroten.
in favorem , ter gunste.
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infect , aangestoken , besmet , verpest.
infecteren , infieieren , besmetten , aansteken.
Infectie , aansteking, verpesting.
infereren , inbrengen ; opdragen ; gevolg trekken.
Inferieuren , minderen , ondergeschikten.
Inferioriteit , ondergeschikte staat ; geringer waarde; achterstaan bid anderen.
infernaal , helsch , duivelsch , afschuwelijk.
infesteren, vuandig aanvallen ; onveilig maker,
inficieren, zie infecteren.
infideel, ontrouw, trouweloos.
Infideliteit, ontrouw, ongeloof.
in fidem. ter bevestiging, ten waarborg.
infiniet, oneindig, onbegrensd.
Infinitivus, onbepaalde wijs der werkwoorden.
infirm, zwak, krachteloos.
infirmatief, ontkrachtend, ongeldig makend.
Infirmerie, ziekenhuis, inzonderheid your soldaten.
Infirmiteit, krachteloosheid, gebrekkelukheid.
in flagrante (nameluk facto of delicto), op heeter daad.
Inflansmatie, ontsteking, brand.
inflammeren, ontvlammen ; tergen, verbitteren.
inflecteren, buigen, ombuigen, veranderen.
inflexihel, onbuigbaar, hardnekkig.
inflexibiliteit , onbuigzaamheid, onverbiddeltjkheid.
Inflexie, buiging of afwijking der hchtstralen.
Inflictie, toekenning, opleggIng van eene straf.
influeneeren, invloed hebben , overhalen.
Influentie, invloed, inwerking.
Influenza, vloeikoorts, landverkoudheid, griep.
influeren, inwerken, invloed hebben.
in folio, zie folium.
Informatie, onderrigting ; onderzoek ; berigtgeving.
informeren (zieh), onderzoek doer, berigt inwinnen.
Infractie, schending, inbreuk (op een verdrag).
infusie, in- of opgietinr, , Infusie-diertjes, kleine, voor
het oog niet zigtbare diertjes in vloeistoffen.
Ingenie'ur, vesting- of krugsbouwkundige ;
N an den vsaterstaat, bouwkundig opzigter over waterer, &Liken, bruggen.
ingenieus, scherpzinnig, vindingrijk, vernuftig.
Ingenium, natuurhjke aanleg, aangeboren verstandsvermogen.
Ingentateit, openhartigheid, rondborstigheid.
ingereren, invoeren ; zich ingereren, zich onbevoegd
met iets inlaten.
Ingredienten, bestanddeelen, inmengselen.
Ingrossatie, inschrijving in het hypotheken-boek.
ingrosseren, in het grondpand- of hypotheken-boek schrijven.
Inhabiliteit, onbekwaamheid.
inhabitabel, onbewoonbaar.
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Inhabttatie, inwoning, bewoning.
inha3reren, aankleven, aanhangen ; volharden.
Inhalatie, inademihg, inzuiging.
inhiberen, verhinderen, vertneden.
Inhibitie, regterlijk verbod om voort to gaan.
in honorem, ter eere, uit achting.
Inhospitaliteit, ongastvrijheid.
inhumaan, onmenschelnk, wreed ; onbeschaafd.
lnhumaniteit, onmenschelnkheid, wreedheid.
Inhumatie, beaarding, begraving.
inimitabel, onnavolgbaar.
in ipso termino, op den vastgestelden dag.
Iniq,oiteit, onbillukheid, hardheid.
Initia, aanvangsgronden.
aanvangletters, groote beginletters.
Initiatie, inwnding.
Initiatief , Innitiative, inleiding, opening ; de eerste
voorslag of voordragt, het regt tot voordragt bij beraadslagingen over een onderwerp.
initieren, inleiden, inwnden.
Injeetie, inwerping ; inspuiting.
Injurie, eerkrenking, beleediging, scheldwoord ; Proves
van injurie, aanklagt wegens eerroof.
injurieren, beleedigen, honen, schelden.
injurious, eerroovend, lasterhjk, smadelijk.
in loco, op de plaats, ter behoorlijke plaats.
in margine, op den rand (eens blad).
in natures, in natuur, in natuurlijken toestand.
in naturalibus, naakt, ongekleed.
innocent, onschuldig ; verstandeloos, krankzinnig.
Innocentie, onschuld, eenvoudigheid ; waanzinnigheid.
in nomine, in naam ; in nomine Dci, in Gods naam.
Innovatie, nieuwigheid, verandering.
innumerabel, ontelbaar.
Inobservantie, achteloosheid, het niet-nakomen.
in octavo, in 't boekformaat van 8 bladen of 16 bladzijden per vel.
Inoculatie, inenting.
inoeuleren, inenten.
in optima forma, in den besten worm, volkomen.
in originali, in het oorspronkelijke schrift , in handschrift .
in pace, in vrede.
in parenthesi, tusschen haakjes, tusschen beiden.
in petit, , in het hart, in den zin ; in gereedheld of in
voorraad.
in pleno, in voile vergadering.
in pontificalibus, in feesttooi ; in priesterlijke ambtskleeding.
in puris naturalibus, geheel naakt.
in quantum de jure, voor zoo ver de regten het veroorloven, zoo ver de regtsverhouding eener zaak betreft.
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inquartieren, soldaten inlegeren.
luquieteren, verontrusten.
Inquirent, geregteluk ondervrager.
inquireren, navorschen, onderzoeken ; verhooren.
Inquisiteur, ondervrager, geloofs- of ketterregter.
Inquisitie, lijfstraffelijk onderzoek, geloofsonderzoek ; het
voormalig kettergerigt in Spanje.
inrotuleren, de acten nommeren en cameo hechten.
Insanie, krankzinnigheid, waanzin.
inseriberen, inschrijven, boeken, toevnjden.
Inseriptie, inschrijvirrg, in- of opschrift.
Insect. gekorven diertje ; ongedierte.
in sedeeimo, in het boekformaat van 16 bladen of 32
bladzuden per vol.
insensibel, ongevoelig ; onmerkbaar.
inseparabei, onafscheidelijk.
Inseraat, Insertum, het ingelavchte, de bekendmaking
in nieuwspapieren ; bijlage, naschrift.
insereren, inlasschen.
Insertie , inlassching ; Insertie-kosten , kosten der
plaatsing, b. v. eener advertentie.
Insertum, zie Inseraat.
insidious, arglistig, verraderlijk, belagend.
InsigniZn, kenteekens ; eere of rangteekens.
meer of minder ongegronde besehuldiging.
Insinuatie, indringing ; geheime mededeeling eener meening ; geregtelijke inlevering, kennisgeving.
insinueren, heimelijk inblazen ; geregteli;k ter hand stellen ; AO, insinueren, zich in remands gunst dringen.
insisteren, op sets staan, aandringen.
insoeiabel, ongezellig.
insolent, onbeschaamd, lomp, onbescheiden.
Insolentie, grofheid, lompheid, onbescheidenheid.
in solidum, allen voor een en een voor allen (b. v. borg
bluven).
insolvent, onvermogend om to betalen.
Insohentie. betalingsonmagt, onvermogen urn rich van
mine schulden to kwijten.
Insomnie, slapeloosheid.
inspecteren, inspieieren, bezigtigen, opzigt hebben.
Inspeeteur, opziener, onderzoeker.
Inspeetie, bezigtiging, oogenschouw, monstering.
inspzeieren, zie mspeeteren.
Inspiratie, goddehjke ingeving, begeestering.
inspireren, inblazen, inboezemen, aanvuren.
Instabiliteit, onbestendigheid.
Installatie, instelling, bevestiging in eenen post, eene
waardigheid.
installeren, in een ambt of eene waardigheid stellen.
Instantie, dringend verzoek : geregtshof, regtbank, b. v.
ter eerste instantie, bij de eerste of lagere regtbank •
nb inatantia insolveren, den beklaagde ontslaan van
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den pligt om zich op eene tegen hem ingebragte aanklagt
te verdedigen.
in stain quo; in den vorigen, aanwezigen, tegenwoordigen
toestand.
Xnstauratie, wederoprigting, hernieuwing, herstelling.
insteren, op iets aandringen, bluven staan.
Instigatie, aansporing, opruuing.
instrueren, aanhitsen, opruuen.
Instinct, natuurdrift, ingeschapen neiging, kunstdrift.
instinctmatig, onwillekeurig, als bii natuurdrift.
instrueren, instellen, stichten ; onderrigten.
Instituteur, i-nsteller, leermeester, schoolhouder.
Institutie, staats- of burgerlijke instelling.
Instituut, instellingi opvoedingsgesticht, kostschool.
Instructie, onderwijs ; voorschrift van te houden gedrag.
dienstvoorschrift ; voorl3ereiding eener regtzaak tot behandeling.
instructief, leerrijk, onderwijzend.
Instructor, leermeester.
instrueren, onderwijzen , onderrigten, een voorschrift of
eene gedragslit geven ; een proces instrueren, eene
regtszaak ter behandeling voorbereiden, inleiden.
Instrument, werktuig, inz. toonkunstwerktuig, speeltnig :
wondheelers werktuig ; oorkonde, bewijsschrift.
instrumentaal, als middel of werktuig dienende ; met behulp van werktuigen verrigt ; instrumentale muzijk,
zulke, die met speeltuigen wordt uitgevoerd.
Insubordinotie, verzetin de dienst, weerspannigheld.
insufficient, inauflisant, ontoereikend.
insulair, de eilanden betseffende.
Insult, Insultatie, beleedigende aanranding, hoop.
insulteren, beleedigen, beschimpen.
in summa, in 't geheel, zamengenomen.
insupportabel, onverdragelijk.
Insurgenten, opetandelingen, rebellen.
Insurrectie, opstand, oproer.
in suapenso, in twn fel, onuitgemaakt
intabuleren, omranden, in eene lust of tafel zetten.
intact, onaangeraakt, onverzeerd, rein.
iniegraal, op zich-zeif bestaande , een geheel uitmakende.
Integralen, soort van nederldndsche staatspapieren.
integreren. volledig waken; integrerend deel, wezentlijk tot het geheel behoorend deel.
Integriteit, ongeschonden toestand, volledigheid; regtschapenheid, onomkoopbaarheid.
intelleetueel, verstandelijk, geestig, sehrander, wat op het
kenvermogen betrekking heeft.
Intelligentie, verstand, doorzigt; berigt, tijding.
intelligibel, verstaanbaar, begrijpelijk, klaar.
Intendant, eerste opziener, bestuurder.
intenderen, op iets letter, beoogen, willens zijn.

INTENSIE—INTERPOSITIE.

121

intensie, inspanning.
Inteneiteit, innerlijke kracht, sterkte, werkzaamheid.
Intentie, oogmerk, wilsmeening, aanslag.
intentioneren, bedoelen, genegen zun, ten oogrnerk hebben.
inter, tusschen; onder, gedurende.
Interealatie, inlassching.
inter caleren, inlasschen.
intercederen, in 't midden treden, bemiddelen.
Intereessie, bemiddeling, voorspraak, tusschenkomst.
Interdict, regterlijk verbod, groote pauselijke kerkban.
Interdictie, ontzegging, verbod.
interessant, belangruk, aanlokkend, onderhoudend (doorgnans ook zeer verkeerd gebruikt voor geinteresseerd,
baatzuchtig).
interessereu, tot deelnemer waken ; iemands deelnerning
opwekken, hem innemen, roeren ; rich v oor iemand
interesseren, aan zijn lot deelnemen, voor hem in de
tires springers.
Interest, deelneming, gewin; rente van een kapitaal.
Interim, tusschentbd, tusschenbehandeling; ad interim,
voorloopig, voorshands, tot reader order.
interlineair, tusschen de regels geschreven of gedrsikt.
Interlinie, ruimte tusschen 2 regels.
Interlocutie of Interlocutoir, tusschenspraak, bijoordeel wegens eene bijzaak van een proces.
Interlocutor, tusschenspreker, gesprekvoerder.
Interludium, tusschenspel.
Intermediair, tusschenkomst, bemiddeling.
Intermedium, tijd tusschen 2 vervaldagen of termijnen.
Intermezzo, tusschenspel, tusschenvoorstelling.
in termino, op den bepaalden dag, termun.
Intermissie, uitblijving, het nalaten; tusschentbd.
iutermitterend, uitbliivend, tusschenpoozend.
Internuntiuz, een gezant, dien de pans aan buitenlandsche kleine hoven of bij republieken houdt; oak de oostenrijksche gezant bij de Porte.
Interpellatie, tusschenrede, afbreking; bestrijding vim een
bezit, geregteluke opeisching; de aanvraag of uitnoodiging van eenen volksvertegenwoordiger aan de regering of
aan den voorzitter der wetgevende vergadering, van omtrent een of ander punt inlichting to geven.
inter pelleren. in de rede vallen, om opheldering of inlichting vragen.
inter poeula, onder de bekers, bij een glaasje.
Interpolatie, inlassching van enkele woorden, zindeelen
of zinnen in een handschrift, inschuiving van een' of weer
termen in eene getallenreeks.
interpoleren, inlasschen, tusschen voegen.
interponeren, tusschen plaatsen, zich tot bemiddelaar aanbieden.
Interposide, tusschenkomst, bemiddeling.

INTERPRETATIE—INIvEenvE.
Interpretatie, uit/egging, verklarhig.
interpreteren, uitleggen, over zetten, vertolken.
Interpunetie, plaatsing der schrijf- en zinteekens.
Interregnum, tusschenregering.
Interrogatie, ondervraging, vraag.
interrogatief, vragend, ondervragend, vraagsgewijs.
Interruptie, afbrekmg, stoornis.
Intereectie, doorsnuding, kruising; snijpunt, doorsnede.
Interval, tusschenruimte, tusschentud., gaping; afstand
van den eenen toon tot den anderen.
interveniZren, tusschenbeiden treden, bemiddelen.
Interventie, tusschenkomst, brm;ddeling.
Intestaat, een zonder testament gestorvene, ab intestato,
zonder beschikking over de nalatenschap; Intestaaterfgenaam, zulk een, die geen testament noodig heeft
om erfgenaam to zijn.
intiem, innig, vertrouwd, naauw verbonden.
Intimatie, geregtelijke aanzegging.
intimideren, bevreesd maken, schrik aanjagen.
Intimiteit, innigheid, vertrouwelijkheid.
intolerabel, onverdragelijk, onuitstaanbaar.
intolerant, onverdraagzaam.
Intolerantie, onverdraagzaamheid, inzonderheid in taken
van godsdienst.
Intonatie, toonaangeving, stemming.
antra, binnen, inwendig.
intractabel, onhandelbaar, onbuigzaam.
Intrade,
voorspel.
Intraden, staatsinkomsten.
Intrepiditeit, onversaagdheid, onverschrokkenheid.
intrieaat, ingewikkeld, verward, moeueluk.
intrigant, arglistig, vol listen en streken.
Intrigant, vrtend van kuiperijen,
Intrigue, verwikkeling, knoop,
heimeliike streek,
kuiperij; Intrigues, streken, omwegen, draatjeruen.
intrigueren, met slinksche streken omgaan, kuiperkjen
maken verstrikken.
In tiiplo, in drievoudig afschrift.
introduceren, inleiden, ingang verschaffen.
Introductie, inleiding, invoering.
Intrusie, indringing, insluiping, b. v. in eenen post.
innerlijke aanschouwing, zmnelijke voorstelling.
intuitief, aanschouwend, onmiddellijk gewaarwordend.
Inundatie, overstrooming.
inunderen, overstroomen.
inv. beteekent invenit, hij heeft het gevonden.
invalide, onvermogend, krachteloos, onbruikbaar.
Invaliden, krijgslieden tot verdere dienst onbekwaam.
invariabel, onveranderlijk.
Invasie, vijandelijke inval, strooptogt.
Invective, beleedigende cede, seheld-, schimpwoord.
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Inventaris, 113st van voorhanden voorwerpen in een hull,
vaartuig ens., boedelbeschrijving.
tnventariseren, boedel beschriiven.
Inventie, uitvinding, verdichtsel, kunstgreep.
Inversie, woordverzetting, omkeering.
Investigatie, opsporing, navorsching, onderzoek.
Investituur, plegtige inzetting in eene waardigheid, beleening.
invidious, midig, wangunstig.
in‘iolabel, onschendbaar, onverbrekelijk.
onschendbaarheid.
invisibel, onzigtbaar.
Invitatie, uitnoodiging.
inviteren, mtnoodigen, te gast vragen.
Invocatie, aanroeping, afsmeeking.
involveren, inwikkelen, verwikkelen, insluiten.
io ! hoezee I in vivat ! bekend aanvangswoord en daarom
ook benaming van een studentenlied.
ipso facto, door de daad zelve, eigenmagtig.
ipso jure, door het refit-zelf, van zelf.
Irascibiliteit, prikkelbaarheid, geneigdheid tot toorn.
irenisch, vredestichtend, bemiddelend.
Iris, regenboog, regenboogvlies in het oog.
Ironic, spotrede, Iljne spot, bedekte scherts, die, onder het
masker van trouwhartige eenvoudigheid of onwetendheid,
gebreken en dwaasheden ten toon stelt en belagchelijk
maakt.
froniseh, spottend, schalk, fljn schertsend.
irrationeel, met de cede strudig, niet juist berekenbaar.
irrecusabei, onverwerpeluk.
irrefutabel, onwederlegbaar.
Irregulariteit, onregelmatigheid, wanorde.
irregulier, onregelraatig, van den regel afwukend.
irrelevant, onbeduidend, niet tot de zaak behoorende.
irreligieus, ong,eloovig, ongodsdienstig.
irremediabel, onherstelbaar, met te verhelpen.
irreparabel, onherstelbaar, onvergoedbaar.
irresistibel, onwederstaanbaar.
irresoluut, besluiteloos, weifelend, aarzelend.
irrevocabel, onherroepelijk.
Irritabiliteit, prikkelbaarheid.
Irritatie, prikkeling, verbittering.
irriteren, verbitteren, boos maken, tergen.
Irruptie, inval, overval.
isabel, isabelkIeurig, bruinachtig geel, ligtgeel.
Islam, de muhamedaansche godsdienst, het Islamismus.
Isolatie, afzondering.
isoleren, afzonderen, op zich-zelf plaatsen, beschotrwen
Isthmus, landengte, inzonderheid die van Corinthe in
Griekenland; de daar gevierde openbare kampspelen werden deswegen isthmischo spelen geheeten.
it. beteekent item, insgelijks, evenzoo, verder.

!VI

ITEBATIE—JOBBER,.

Iteratie, herhaling ;
iteratief, herhalend.
Itinerarium, reisboek, reisbeschruving.
Ixion (bet rad van), eene altijddurende marteling.

J.
J. C. beteekent Jezus Christus.
J. U. D. bet. juris utriusque doctor (zie ald.).
Jabot, borststrook, hemdstrook.
Jacobijnen, leden of vrienden van het volksgenootschap
der razende vrijheidsdweepers, dat gedurende 'de fransche
revolutie van 1789 ontstond, en zune zittingen hield in
het voormalige Jacobijnen-klooster te Parijs.
Jacobijner-routs, roode routs, die door de aanhangers
van het Jacobinismus werd gedragen.
Jacobinismus, vrijheidsdweeperij, dolzinnige vrijheidsliefde.
Jaeonnet, oost-indisch, meestal glad mousselien.
Jalousie, ijverzucht; minnenijd, jaloerschheid.
Jambe, versvoet van eene korte en eeue lange lettergreep.
Janitsaar, soldaat der in 1826 door sultan Mahmoed opgeheven 'bevoorregte klasse van soldaten, die weleer de
kern van het turksche voetvolk uitmaakten.
Jansenisten, sectenaam, door de It. K. kerk gegeven aan
de Roomschen der Oude- of Bisschoppelijke Clerezie.
Jargon, onbescbaafde taal, kromtaal koeterwaalsch.
Jatagan, korte turksche degen of sabel.
Jean potage, hansworst.
Jehovah, de Eeuwige, Onveranderlijke, God.
Je ne sais quoi, een zeker iets, dat men geen naam
weet te geven.
Jenny-machines, katoen-machines, zoo genoemd naar de
vrouw des uitvinders, Arkwright , die Jenny heette.
Jeremiade, klaaglied, jammerklagt.
Jesuit of Jezaiiet, lid der roomsch-katholijke monnikenorde, door Loyola in 112i onder den naam van gezelschap
of societeit van Jezus gesticht, door pans Clemens XIV.
in 1773 opgeheven, maar in 1814 door pans Pius VII.
hersteld ; schijnheilig bedrieger , doortrapt intrigant ,
vroomschijnend booswicht.
jesuitisch, naar de leer der Jesuiten; schijnbeilig.
desuitismns, Loyola's leer, het werken in den geest der
Jesuiten.
Jobber, xnakelaartje;
Stoek-jobber, actie-krarner.

JOBS-GEDULD—JURIST.
Jobs•geduld, zeer grout, taai geduld.
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Jockey, rijknecht, voornider, pikeur; staljongen.
Jocriaose, zot, onnoozele blued, uilskuiken.
Jocus, scherts, grap, kortswijl.
John Bull, spotnaam van tit n grooten hoop des engelschen y olks, onbeschaafd mensch.
Jokei, zie Jockey.
Jonathan, Brooder Jonathan , spot- of scheldnaam
voor de bewoners der noord-amenkaansche vnjstaten.
Jongleur , goochelaar , potsenmaker.
Joseph , soort van dun fransch papier ; vrouwenoverrok ;
kuisch , eerbaar jongeling.
Jota , de grteksche letter J ; ook punt , puntje , tittel ; van
daar : geen jota, niets , niet het allergeringste.
Journaal , dagboek , dagblad; tudschrift, week- of maandblad.
journaliseren, in het dagboek schrijven.
Journalisme of Journalistiek, ttjdschriftwezen , het
schruven van tajdschriften , de gezamentlzjke periodieke
pets van eon land.
joviaal , blijgeestig , lustig , opgeruimd.
Jovialiteit, blijgeestigheid , blijmoedigheid.
Juhel , vreugdgesehreeuw , gejutch.
Jubilmum , Jubile , jubelfeest , jubeljaar.
jubileren, jubelen, juichen ; zijne 50- of t5jarige echtvereeniging of ambtsbediening vieren ; gouden of zilveren
bruiloft houden,
Judaismus, jodendom.
Judas , verrader ; Judaskus , verraderlijke kus ; Judashaar , rood , roodachtig , vossig haar.
Judicature , het regtersambt.
judieeren , vonnis vellen , vonnissen , beslissen.
judicieel , geregtelijk , regterlijk.
j udicious, oordeelkundig , verstandig , wel overlegd.
Judicatie , beoordeeling , beslzssing.
Juft of Jucht , sterkriekend russzsch leder.
jugeren , oordeelen, beoordeelen , vonnissen.
Junctuur , verbincling ; toestand , tijdsgewricht.
Junior, de jongere.
Juno , Jupiters zusier en gemalin ; naam eener planeet.
Junta , vergadering , raadsvergadering in Spanje en Portu
gal ; volkscomit4.
Jupiter , oppergod , dondergod ; naam eener planeet.
Jura , de regten, regtswetenschap.
Jurament , eed , eedzwering ; jurainentum purgatoriunk , zutveringseed.
Jure , gezworene , lid eener jury.
juridisch , overeenkomstig de regtsleer,, geregtelzjk.
Juris eonsultus , regtsgeleerde.
Jurisdictie , regtshancleling , regtsmagt , regtsgebied.
Jurisprudentie , regtsgeleerdheid.
Jurist , regtskenner , regtsgeleerde,
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juristisch , de regtsgeleerdheid betreffende, reFtskundig.
Jury, regtbank van gezworenen, zulk eene inrigting bI
de regtbank, waardoor aan de straffende magt alle
lekeur en de mogelijkheid om onregtvaardig te zijn wordt
ontnomen , daar een crimineel beschuldigde alleen door
beeedigde medeburgers in vereeniging met de regterlijke
staatsambtenaren kan veroordeeld worden.
Juris utriusque doctor, doctor der beide regten (het wereldlijke en geestelijke).
Jus , regt; krachtig vleeschnat , zjeu.
just , justement , juist , naauwkeurig , precies , net zoo ;
billijk , regtvaardig.
Juste-milieu. juiste middpn • spotnaam your de gematigde
politieke partij in Frankfijk.
justeren , juist maken , vereffenen ; ijken , echt waken.
Justificatie , regtvaardiging , verantwoording.
ustificeren , regtvaardigen ; verantwoorden.
justitiabel , aan zekere regtbank , aan zekeren regter onderworpen.
Justitie , geregtigheid ; regtspleging ; geregt ; regtbank ,
vierschaar.
Juvantia , versterkingsmiddelen.
Junta-positie naast-elkander-plaatsing , aangrenzing.

j

K.
K. M. beteekent keizerlijke of koninklijke Majesteit.
Kaaba , Muhameds bedehuis te Mekka.
Kabaal , zie Cabale.
Kabbale , mondeling voortgeplante leer der Joden , geheimleer , geheime wijsheid.
Kabilen , Kabylcn , talrijkste volksstam in Noord-Afrika
na de Arabieren.
Kabinet , vertrekje , arbeidsvertrek ; vorstenkamer , geheime kamer ; ministersvereeniging ; de vorst met zijnen
staatsraad ; de regering in hare betrekking tot het buitenland ; eene verzameling van natuur- of kunstvoortbrengselen ; hooge , breede ladekast , een bekend ouderwetsch
stuk huisraad.
Kabinetsorder , verordening , die onmiddellijk van den
vorst uitgaat.

0 ) Wat hier niet to vinden is, zoeke men:onder C.
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Kabinetstuk , voorwerp nit een kunst-of naturalien-kabinet ; iets zeldzaams in nine soort.
Kadaster, openbaar register van den staat der onroerende
goederen, om daarop de belastmg op de eigendommen to
gronden ; schattingsregister , grootboek.
kadastraal, wat tot het kadaster behoort.
kadastreren , in het schattingsregister schrijven.
Kadi , rester, regtsgeleerde bij de Mahomedanen.
Kaffar , belasting , die de christen-kooplieden in Turkije
moeten betalen , wanneer zij waren van Aleppo naar Syria
zenden.
Kaleidoskoop , schoonheidskijker.
Kalender , lust der dagen , almanak.
Kales , ligte . open wagen.
Kali, zoutkruid , plantenloogzout , potasch.
Kaliher , bepaalde meat ; maatstaf der doorsnede, inzonderheld van kanonkogels ; innerluke wijdte van een stuk
geschut ; ook gesteldheid , deugdelukheid eener waar.
Kalif , Khalif , de sultan als stadhouder van Muhamed.
Kalpak , hongaarsche huzarenmuts , turksche pelsmuts.
Kameleon , kleine hagedis, waarvan men weleer geloofde,
dat zij de kleur kon aannemen van de voorwerpen, op
welke zij zich plaatste , van daar een mensch , die vaak
van partij , van meening verandert, naar mate zijn belong
het vordert.
Kampanje, bovenste achterdeel van een schip; zie ook
Campagne.
Kanaal , gegraven waterleiding ; ook zeeengte ; nit een
goad kanaal iets weten beteekent, dat men het nieuws
nit een' geloofwaardigen mond, nit eene goede bron heeft.
Kansbiljet, soort van nederlandsche staatspapieren.
Kansel, spreekgestoelte, preekstoel.
Kanse/arij, geiegtskamer , waar de geregtelijke stukken
uitgevaardigd worden, waar openbare papieren, oorkonden enz. van ongemeen belang bewaard worden.
Kanselier , opperste eener kanselarij, uitvaardiger der
opentluke geschriften; van daar: rijkskanselier, staatskanselier.
.Kapel, bukerkj e, bedehuis, vereeniging van toonkunstenaars, gesloten volstemmig gezelschap van muziekanten
bij eenen vorst.
Kapellaan, geesteluke, die eene kapel bedient, hulppriester, hulpgeesteluke.
Kapelmeester, opperste eener muziekanten-vereeniging.
kapitaal, hoofdzakeluk, voortreffeiuk, buzonder schoon.
Kapitaal, hoofdgeld, grondgeld, grand- of hoofdvermogen.
kapitale letters, hoofdletters, groote beginletters.
kapitale mistlaad, zulk eene, waar de doodstraf op
staat.
Kapitalisering, berekening van het kapitaal naar de
renten.
Kapitalist, die veel kapitalen bezit, geldsommen op rente

128

KAPITEEIL•KATHOILIJKEN.

act, rentenier, vermogend man.
Kapiteel, bovenste gedeelte van eene zuil.
Kapitein, hoofdman, aanvoerder van eene compagnie ; gezagvoerder van een vaartuig.
•
Kapitool, zie Capitolium.
Kapittel, hoofdstuk, voorwerp van een gesprek.
kapittelen, iemand de wet lezen, scherp doorhalen.
Karabijn, schietgeweer der ruiterij.
Karaf, zie Caraffe.
Karakter, schriftteeken, teeken, het eigenaardige, kenmerkende eener zaak, gemoedsqesteldheid, geaardheid, denkwuze; eerestand, waardigheid; goede naam.
karakteriaeren, al de teekens eener zaak bepalen, kenmerken; ook beitelen.
karakteristiek, eigenaardig, kenmerkend; het karakteristieke, het eigenaardige, kenschetsende eener zaak.
Karavaan, handelstogt, reistrein in het Oosten.
Karavallas, turksche fregatten.
Karavanserai, herberg, verblijf voor oostersche reistreinen.
Kardinaal, voornaamste geestelijke na den pans.
Kardinalaat, de kardinaalswaardtgheid.
Karmijn, kostbare hoogroode verw.
Karonje, zie Carogne.
Karpet, grof gestreept pakdoek; los vloerkleed.
Kartetsen, kleine kogels; eene daarmede gevulde patroon
voor kanonnen.
Karthuizer, monnik der door St. Bruno gestichte orde.
Kartouw, groat, kort en dik kanon.
snelzeilend schip in Spanje en
Karavell elle),
learrav
Portugal; fransch hartngscheepje; turkach oorlogscheepje.
Karol, poets, pracht-rijtmg, staatsiewagen.
Karusats, zweep van gevlochten lederen riemen.
Kashemir of Kasehmir-shawls, zeer fijne en zachte
wollen weefsels, van de haren der Kaschmir-geit gemaakt.
Kastrol, zooveel als Casserolle.
Katerne, zie Quaterne.
Katholicismus, het katholijk geloof , de geest en strekking, waardoor de kath. Kerk zich in hare leer, verrigtingen en ceremonien van andere christelijke Kerken
onders cheidt.
katholijk, katholisch, algemeen, algemeen geloovig , der
roomsche Kerk toegedaan.
Katholijken, algemeen-geloovigen, tegenwoordig verdeeld
in Itoomsch-Katholijken, die hun kerkgeloof your
algemeen geldend en verpligtend houden en den pans
als opperhoofd der Kerk erkennen 7. en in DuitsehKatholiken, de leden der religiepartij, die zich van het
roomsch-lcatholicismus afgesehetclen en onder aanvoertng
van Johannes Ronge voor weinige jaren eene buzondere
Kerk hebben opgerigt, dte het juiste midden houdt tusschen
de gebrutken der kath. en die der gereformeerde Kerk.
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Katsjoe , zooveel als Caoutchouc.
kauscher,, zie koscher.
oud paard , elk oud, rompslompig ding.
Kaveling , deel, partij, verkoopafdeeling.
Kaviaar ingezouten steurkuit.
in logementen en herbergen.
'
Kellner, bediende
Khalif, zie Kalif.
Khan, tartarenvorst , herberg in 't Oosten.
Kibitke , russisch rijtuig met 4 wielen.
Kilogram of bij verkorting Kilo , 1000 grammes of wigtjes, nederlandsch pond.
Kilolitre , 1000 litres, kannen of koppen , 10 vaten of
mudden.
Kilometer, 1000 meters of ned. ellen, 1 mijl.
Kilostere, 1000 kubieke ellen.
Kina, koortsbast (van den kinaboom in Z. Amerika).
Kings-bench , hooger geregtshof in Londen, ook gevangenis voor schuldenaars.
Kiosk, turksch tuinhuis, zomerhuis, paviljoen.
Klerk, schniver, kantoorschrijver.
Kliek, zie Clique.
Klimaat, zoo veel als Clima.
Klinket, klink; poortdeurtje.
Klisteer , Klysteer, darmbespuiting, lavement.
Knaster, me Canaster.
Knight , ridder in Engeland.
Knoet , de russische straf met eene nit harde juftriemen
bestaande zweep , die zweep-zelve ; ook een bovenlander ,
mof ; lompert.
Kobold, bergmannetje, berggeest.
koejonneren, beter colionneren (zie dat woord).
Koemiss , bedwelmende drank uit paardemelk.
Koeterwaalsch , ,broken Neder- of Hoogduitsch
Kolijk, darm- of binkkramp buikpijn.
Kolommen van Hercules, zoo veel
Kolom,
als Hercules-pilaren (zie aldaar).
Konihnis, scheepskeuken.
Komediant, to oneelspeler.
Komedie, blijspel ; ook wel voor sehou.wburg, tooneel.
komiek, komiseh, grappig, verlustigend , lachwekkend.
Komiek, tooneelspeler voor grappige rollen.
komisch, zie komiek.
Kompaan , verbastering van Compagnon. (z. a.)
Kompas, windroos, magneetkastje.
Knot*, rondedans, reidans ; veelstemmig, vol gezang, afgezonderde plaats in kerken voor de zan„,..ers.
Kopeke, russische kopernumt, honderdste roebel.
Kopy, zie Copie.
Koraal, zan,vuze , naar welke de godsdienst-gezanrn
bij de openbare eeredienst door de geheele gemeente gezongen worden.
Koralist, Korist, koorzanger, koorleerling.
9
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Koran, tie Alkoran.
Korist, zie Koralist.
Kornak, geleider van een' olifant.
Kortage, het zelfde als Courtage.
Kortegaard (Corps de gardel, vvachthuis; stads-gevangenis, inzonderheid te Amsterdam.
Korvet, zie Corvette.
koscher , kauscher , volgensjoodsche godsdienstwetten
geoorloofd , rein , zuiver , bruikbaar , goed.
Krambamboli , met zuiker verzoete rum.
krek, zamentrekking van correct.
Kremlin, vesting ; keizerlijk paleis te Moskwa of Moskou.
Krentzer , duitsche munt, 60ste gl. (3 kreutzers 4 ct.)
Kris, getande, vaak vergiftige dolk.
Kristal, zie Krystal.
Kronijk, tijdboek , tijdgeschiedenis , opsomming der voornaamste gebeurtenissen naar volgorde van tijd.
Kry Acta!, regelmatig gevormd en helder ligchaam nit het mineraalrijk.
kubiek , teerlingvormig.
Kuhreihen, Kuhreigen , volksgezang der Alpenherders
(in het Frrn.sch ranz des vaches).
Kuras , pantser, borstharnas.
Kwaker , aanhanger der door Georg Fox gestichte christelijke secte , lid van het gezelschap der Vrienden.
Kwart, Kwartier enz. , zie op Qu—.
Kwas, Kwass , gegiste drank voor den gemeenen man in
Rusland.
Kyrie eleison , Beer , erbarm U (eerste woorden der gezongen missen in de katholijke Berk).

L.
L. als rorneinsch getal beteekent 50.
1. c. beteekent loco citato , ter aangehaalde plaats.
L. S. beteekent loco sigilli, in plaats van zegel; ook leetori salutem , den lezer zij heal !
L.
beteekent Livre sterling, pond sterling.

Labiaal-letters, lipletters.
Labeur , zwaar werk ; paarden van Labour , werkpaarden.
Laborant , arbeider, inzonderheid scheikundige, gondmaker.
Laboratorium, chemische werkplaats ; stookhuis.
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laboreren, arbeiden ; sukkelen ; aan eene ziekte lobereren, daarmede behebt zijn, daaraan lijden.
lab.riPu. , arbetdzaam, bedni vi..; momjellik.
Labyrinth , doolhof ; verwarde,bduistere zaak.
Lacet , rijgsnoer , rugveter.
lacheren , los maken, vieren.
Lack of Lak, gefingeerde rekenmunt in 0.-Indid, 100,000
ropijen of 120,000 gl.
laconisch , kort en bondig, kernspreukig ., pittig.
Laconismus , zinrijke kortheid en bondigheid.
Lacrymae Christi , Christus-tranen, lijne wijn , die aan
den voet van den Vesuvius wast.
Lactatie, voejling met melk; zoging.
Lacune, gaping , open yak, uitlating.
Lady, dame, voorname engelsche vrouw.
leederen , beschadigen benadeelen.
Leetare, naam van den ',4den Zondag in de vasten.
Leetitia, vrohjkheid , verlustiging.
Lago meir, landzee.
Lagthing, wetgevend ligchaam der noorweegsche rijksvergadering of storthing.
Lagunen, ondiepten en eilanden in de Adriatische zee.
Laird , schotsch edelman, landeigenaar.
Lak, zte Lack.
Lakei , looper , lijfknecht , voetknecht.
IA-1A, zoo zoo, middelmatig.
Lama, tibetaansch priester, opperpriester.
Lama of Llama, peruaansch schaap.
Eambris, Lambrisering , beschot, paneelwerk; pleisterzoldering.
lamentabel , erbarmelijk, beklagenswaard.
Lamentatie, weeklagt, klaaglied.
lamenteren , weeklagen , jammeren, kermen.
Lamoen , tweearmige disselboom.
Campos, oostindische, chinesche zijden stof.
Lampet, kan of waterkruik, waschvat.
Lampion, lampje, illumineeriampje.
lanceren , werpen, slingeren, afschieten.
Lancet, laatvlijm, tweesnijdend wondheelersmesje.
Lancier , speerruiter, lansdrager.
Landes, heigronden, heiden, steppen.
Lansquenet , zeker kansspel.
Lanturlu , zeker kaartspel, lanterluijen.
Laodiceer, laauw , onverschillig mensch.
Lapis infernalis , helsche steen.
Lapidair-schrift, in steen geschreven letters ; Lapidairstip , de stijl der opschriften, die kort en kernachtig is.
Lapidatie , steeniOng.
larderen, met spekreepjes opvullen.
Laren , haislijke heschermgoden.
Larifari , gewawelonbeduidende teal.
lairmoyant,weenend'enjammerend, in tranen vvegsmeltend.
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Carve , het insect v66r zijne ontwikkeling, pop ; ook
masker, mom.
Lasearen, indiaansche matrozen of kanonniers, in dienst
van de eng. compagnie; soldaten des keizers van Ceylon.
lascief, ontuchtig , wellustig, geil.
latent , verborgen , heimelijk , ook gebonden ; latento
warmte, warmte, die nog niet door verbranden vrij geworden, maar nog aan de stof gebonden is.
lateraal , ter zijde , zijdelings ; Lateraal-verwanten ,
zi3verwanten.
Lateraan , het paleis van den pans to Rome naast de Johanniskerk, de zetel van de revering der roomsch. kath.
Kerk.
latereren, bij rijen zamen tellen.
latijnsch zeil, driehoekig zeil.
Latiniteit, de latunsche taal of taalkunde.
Latitude, geog,raphische breedte.
Latitudinairen , die zedeleeraars welke als ware 't een
ruim geweten hebben, en het alzoo met regt, zedelijkheid
en godsdienst zoo naauw niet nemen.
Latoen , geel koper , messing.
Latus, zijde, bladzijde, bladzijde-bedrag.
laudabel, lofielnk, prijzenswaard.
Laudanum, slaapwekkend, pkinstillend middel ; iemand
laudanum geven, hem bovenmate prijzen.
lauderen, prijzen , loven.
Landes, lofzangen in de r. k. Kerk.
Laureaat, gelauwerde, bekroonde dichter.
Lana Deo , God lof, ook schuldrekening, maanbrief.
Lava, stollen, die in vurig vloeijenden staat nit de vulkanen worden geworpen en bij afkoeling tot steen verharden.
Lavement, darmbespuiting, klisteer.
laveren , wasschen (eene teekening) ; bij tegenwind zigzagswiize opzeilen; ook dralen , tehoedzaam voortgaan ,
uitvlugten zoeken.
Lavine, Lawine, sneeuwval , sneeuwstorting.
Lavin, gewasschen teekening.
Lawine, zie Lavine.
lax, wijd ; los, slap, ongebonden.
Laxans, Laxatief, buikzuiverend middel.
laxeren, oplossen, afvoeren, ontlasten.
Lazaret, kranken- of ziekenhuis.
Lazaroni , straatgepeupel , bedelaars in Napels en Sicilie.
lazarus , melaatsch , besmet met Jazarij of lazaruszeer ; arm als Lazarus, straatarm.
Leading article , vooropgaand , eerste of voornaamste
artikel of opstel in een dagblad ; leading articles ,
gangbare waren.
Lectie, voorlezing ; leeruur ; leertaak.
Lector , voorlezer ; bijleeraar op hooge scholen en gymnastun.
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Lectoraat, de post van lector.
Leetuur, het lezen, de belezenheid ; geschrift , boek.
verbond verbindtenis, b. v. Lega poiska Polenverbond.
legaal , wettig , regtmatig , overeenkomstig de bestaande
wetten.
Legaat titel der gevolmagtigden van de roomsche curie,
pauseluk gezant of boodschapper ; erfmaking , schenking
bij urtersten wil.
legaliseren , wettigen; geregtelijk bekrachtigen , geldig in
regten maken.
Legaliteit, wettigheid.
Legataries, een bu testament begiftigde, nevenerfgenaam.
Legatie, pauseluk gezantschap ; provincre van den Kerkeliken Staat.
Legator, erfmaker.
Legend°, levensbeschrijving van een' heilige ; wondervertelsel, verdichting, sage ; het omschrift eener count of medaille.
legeren, aandeelen in eene nalatenschap toewijzen, vermaken, twee of meer metalen door smelting met elkander
vermengen.
Legering, metaalmengsel, allieersel , allooi.
Leges , wetten ; bepaalde vergoeding of betaling voor zekere werkzaamheden.
Legio, Legioen, groote schaar, onbepaalde menigte.
Legion d'honneur, legioen van eer (fransche orde).
Legislatie, wetgeving, wetgevende magt.
legislatief, wetgevend.
Legislatuur, wetgevende magt, wetgevend ligchaam.
Legist, wetkundige , Inzonderheid een leeraar van het wereldlijk regt.
legitiem, wettelijk , wettig ; echt , in echt geboren ; legitieme portie, regtmatig erfdeel.
Legitimatie, echtverklaring ; volmagtserkenning.
legitimeren, wett;gen, voor echt verklaren.
Legitimisten , aanhangers der grondstelling , dat de vorsteluke waardigherd , even als andere privaatregten ,
een erfelijk regt is , onafhankelijk van den wil des yolks.
Legitimiteit , wettigheid, eerluke geboorte.
Lemma, voorloopige stelling, leer- of hulpstelling.
lenticulair , lens- of linsvormig.
Lepra , melaatschheid, leproosdrj.
leproos, melaatsch, ruidig.
Leprozenhuis, hues ter veraorging van melaatschen.
lese majeste , gekwetste majesteit.
letaal, doodelijk. — Letaliteit, doodelijkheid.
Lethargic, slaapzucht ; ongevoeligheid, zorgeloosheid.
lethargisch, slaapzuchtig ; zorgeloos, gevoelloos.
Lethe, vergetelheid.
Letten, de hoofdstam der bevolking van Lijfland.
Lettres de cachet , de beruchte heimelijke bevelen tot

134 LEUCOPATHIE-LICENTIAAT.
Inhechtenis-neming, krachtens welke een ieder naar wilekeur door de voormalige Bourbons van Frankrijk ingekerkerd of naar eene zekere plaats verbannen kon worden.
Leucopathie, bleekzucht.
Levant , het Oosten, Morgenland ; Klein-Azit of Aziatisch
Turkije.
Levantine, oostersche effen zijden stof.
levantisch, levantsch, oostersch; levantschekoffij , arabische koffij.
Levants, Levents, soldaten van de turksche galleijen.
Leverancie, levering, afievering.
Leverancier , leveraar, die het hof , het leger enz. met
waren voorzien.
Levee , hefting ; ligting ; trek in 't kaartspel ; levee en
masse, volksopstand, algemeene oproeping to wapen.
Lever, morgenopwachting bij grooten en vorsten.
leveren (een protest) , over eenen wissel geregtelijk een
protest laten opmaken.
Leviathan, monsterachtig waterdier.
Leviet, lid van den stam Levi; priester , priesterhelper ;
iemand de levieten lezen, hem scherp doorhalen.
Lexicon, woordenboek.
Li, chinesche afstandsmaat; chinesche kopermunt.
Liaison , verbindtenis , inzonderheid van minnenden.
Lianen, slingerplanten der keerkringslanden.
Liao , brievensnoer, bundel aaneengeregen papieren.
liasseren, papieren aan een snoer of veter njgen.
Libatie, drank- of plengoffer der Ouden.
Libel , klaagschrift , smeekschrift ; schotschrift (met den
naam des schrijvers).
Libellist of Libelsehrijver , schotschrijver , schimpschriftmaker.
liberaal, onbevooroordeeld, edel van denk- en handelwijs ,
ingenomen voor de volksvrijheid en een' vrijen staatsvorm.
Liberaal, vrijheidsvrlend, voorstander der volksvrijheid.
Liberalismus , vrijheidsmin , liefde voor vrtje staatsvormen , voor onbevangen denkbeelden in wetenschap , godsdienst en staatkunde.
Liberaliteit , onbevooroordeel de denk- en handelwijs ;
milddadigheul.
Liberatie, bevrijding, verlossing.
Liberteit, Liberte, vrijheid; Liberte et tgalite , vrijheid en gellikheid.
Libertin, lichtmis, wildzang ; vrijgeest.
Libitum, het believen; ad libitum, naar welcevallen.
Libraire, boekverkooper; Librairie , boekwinkel.
Libry, boekverzameling, stadsboekerij.
Licentie, verlof , volmagt , vrijheid ; bewijs van vergunning , patent; ook ongebondenheid , onbeschaamdheid,
uitspatting.
Licentinat , een toegelatene , bevoegde , iemand , die de
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bevoegdheid heeft verworven om doctor to worden en zijne
wetenschap uit te oefenen en te onderwaten.
Liciturn, •eroorloofde zaak.
Lietor, bijlbundeldrager in 't oude Rome.
lieren, verbinden, vereenigen.
Lieue, fransche mill.
Lieutenant , Luitenant, plaatsbekleeder,, naaste of icier
na den kapetein.
Ligament , band , verband, zwachtel , windsel.
ligeren , verbinden, vermengen, vereenigen.
Ligorianen , Ligoristen of Redemptoristen eene
naar die der Jesuiten gelijkende orde in Italic en Oostenrijk, naar haren stichter Liguori zoo geheeten.
Ligue , verband ; eedgenootschap , zamenspanning.
Liguisten, Ligisten , verbondene eedgenooten.
lilac, lila, ligtblaauwe, roodachtige kleur.
Lilliput , fabelachtig land , welks bewoners zoo groot als
een vmger zijn.
Limbus , Efgezonderde plaats bij de hel voor ongedoopt
gestorven kinderen (naar het roomsch-kath. geloof.)
Limiet,'grats , scheidpaal; hoogste bod , waartoe men gemagtigd is ; grens van crediet.
Limitatie . beperking, begrenzing.
lirniteren, begrenzen, naauwkeurig bepalen, voorschrtjven.
Limonade, citroenwater met sulker.
Linea, limn; Lineaal, werktuig om lijnen te trekken.
lineair, lijavormig:
Lineamenten, gelaatstrekken , handlijnen.
Linguist , taalkenner , taalgeleerde.
Linie , stieep , lijn; evennachtslijn ; staand leger ; Linie.
troepen , staande, geregelde troepen ; Liniesehip ,
grootste soort van oorlogschip.
linieren , lijnen trtkken.
Lion , leeuw , overdreven modeheertje, toongever.
Lionne, eene uitgelaten vrouw uit de groote wereld.
Liqueur , fine brandewijn, geestrijke drank.
Liquidatie , uiteenzetting , vereffening, afrekening.
liquide, vloeibaar, helder, bewezen , uttgemaakt.
liquideren, klaar maken , bewijzen ; in orde brengen ; afbetalen , vereffenen.
Lira, italiaansche rekenmunt.
Litanie , smeekgezang of gebed, dat in de kerken one afwending van algemeenen nood wordt afgezongen ;
klagt.
Lithoeromie , gekleurde steendruk.
Lithoglyphiek , steensnijkunst.
Lithographie , steenschrijfkunst, steenteekenkunst.
lithographieren , op steen schrijven of teekenen.
Lithotomie , de steensmjding , operatic van den steen.
litigieus , betwistbaar , pleitziek.
Litispendentio, de tijd, gedurende welken een proces hangende is.
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Litre, kan of kop , 10 maatjes.
litteraal, letterli;k.
litterair , geleerd, wetenschappelijk.
Litterator , boekenkenner, laterkundige.
Litteratuur , gezamentInke schriftelsjke voortbrengselen
van den g,eest ; boekenkunde, letterkunde , kunde in taal
en wetenschap.
Liturg, kerkdienaar.
Liturgic, kerkgebruik , kerkenorde, kerkformulier.
Liverei , dienstkleeding, kennelijke bediendendragt.
Livraison, levering , afievering.
Livre , als fransche rekenmunt zooveel als franc ; als en12 gl.
gelsche (livre sterling , L. st.,)
Llama , zie Lama.
Llanos , de ver uitgestrekte zuid-amerikaansche vlakten,
die meest zonder boomen en heuvelen
Lloyd's, vergaderplaats van de scheeps- es assurantiemakelaars der londensche beers , koffijhuis van Lloyd;
ook in Oostenrsjk is zulk eene installing , en wel to
Triest. Lloyd's-lijst, nieuwsblad voor handel en scheepvaart to Louden.
locaal, plaatselsjk , tot eene plaats behoorende.
plaatsgeLocaal , Localiteit , ruimte , begrensde
steldheid.
loco citato (1. c.), ter aangehaalde plaats.
locomobiel , islaatsveranderend, vraewegelijk,
Locomotief, de stoomwagen, stoorntrekker.
loco sigilli (L. S.), in plaats van zegel.
Locutie, uitdrukking , spreekmanier.
Locus communis , gemeenplaats , dikwijls gelsruikte uitdrukking.
Loderijn, verbastering van l'Eau de Ia relies (zie Eau).
Loep, zie Loup.
Logaiithmen , verhoudingsgetallen, kunstgetalien ter verkorting van de berekeningen.
Loge , eel, knkvertrekje , schouwburgcel ; vergaderzaal der
vrijmetselaars ; ook de gezamentlijke leden van zulk eene
loge.
Loge , Logee , hij of zij , die iemand bezoekt en bij hem
huisvest.
Logement , mooning , herberg , nachtverblijf.
logeren , huisvesten , Kronen ; iemand een verblijf bij zich
oven.
Logiek, Logica, denkleer, denkkunst, redeneerkunst.
Logis, Logijs, huizing, nachtverblijf, matrozenverblijf op
schepen.
logisch, redeneerkundig , op redeneerkunde gegrond.
Logogryph , woordraadsel , letterraadsel.
Logos , woord , rede ; overlevering ; denkverrnogen.
loisir (a), op gemak, in ledigen tijd , onverbaast.
Loket , afdeeling van een kastje , vakje, hokje.
Lombard, Lommerd , bank van leening, pandhuis.
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Longanisniteit , lankrnoedigheid.
Longitude, lengte, geographiscbe lengte.
Luqaeiteit, praatzucht , snapacthtigheid.
Lord , titel des hoogen adels in Engeland , zitting- en
stemhebbende in het Hoogerhuis.
Cord-lieutenant , titel des stadhouders of onderkonings
van lerland.
Lord-mayor , eerste burgemeester van Londen.
lorgneren , begluren ; door oogglazen bekiiken.
Corgnet , tuurglas, zakkijkertje, tooneelluiker.
Lotto, Lottospel , nommer- of getallenloterij.
9 gl. 62
Louis d'or, fransehe gouden count , de nieuwe
ct. , de dubbele na 1786 = 22 gl. 80 et.
Loup, Loupe, handvergrootglas.
Louvre, oud koninkInk paleis to Panic.
loyaal , regtmatig , echt , getrouw, rond en eerlijk.
Loyaliteit, pligtmatigheid, gehoorzaamheid aan de wet.
Lubriciteit, grove zinnelijkheid.
lubriek, geil.
lubsch, van Lubeck, b. v. marken lubsch.
Lucifer, ltchtaanbrenger, morgenster, vorst der daisternis;
ook wrijfzwavelstokje, wrijfvuurhoutje.
lucratief, winstbelovend, winstaanbrengend.
Lucubratie, nachtwerk, nachtstudie.
lucullisch, weelderig, overdadig (als Lucullus).
Luddieten , vernielers der machines (zoo geheeten naar
hunnen aanvoerder Ludd j.n Engeland).
Ludificatie, bespotting, fopperij.
luguber , treung , somber , jammerlijk , naar.
Luitenant, zie Lieutenant.
Lumen mundi, Heist der wereld, groot verstand.
lumineus, lichtend , fielder, klaar,, duidelijk.
lunair, tunariseh, de maan betreflende.
lunatiek , maanziek , eigenzinnig , grillig.
Lunette , oogglas , bril ; ooglap der paarden ; brilschans.
Lupus in fabula, als men van den wolf spreekt, is hij niet
ver meer af.
Luster, zie Lustrum.
Lustre , glans , pracht ; kroonkandelaar ; ook zekere glanzige fraaije stof.
Lustrum, tijdruimte van 5 jaren.
Lutum kleefdeeg.
Luxatie , verrekking , verstuiking.
Luxe , weelde , overdaad , prachtliefde ; overvloed.
luxuriats , weelderig , overvloedig; ontuchtig.
Lyceum , geleerde school , hooger gymnasium.
L3copodium, wolfsklaauw.
lLympha , waterige stof in het bloed.
Lynx , losch ; Lynx-oogen , scherpziende oogen.
Ivrisch , tot de Her behoorende ; lyrisch diehter , her- dichter, gevoeldichter.
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M.
NI., als romeinsch getal, beteekent
Mile. beteekent Mademoiselle, Mejufvrouw.
Mme. beteekent Madame , Mevrouw.
Mr. beteekent Monsieur, Master , Meester, ook Docter
in de letteren, Advocaat, Mijnheer.
Mrs. bet. Messieurs,Mijne heeren, ook Mistress,Mevrouw.
M. S. beteekent Manuscript.
Maarschalk, stalknecht; oppertoeziener over den hof- en
krijgsstaat; stafdrager, opziener bij openbare plegtigheden, inzonderheid een vorstelijke hofmeester; Veldmaarschalk, opperveldheer.
Mac, zoon (voor schotsche namen), afgekort M'.
macadanrkiseren, eenen weg met klein gestooten granietkiezel of kalksteen bedekken (naar Mac-Adam's handelwij ze )
Maccaroni, meelreepen, deegdraden, eene geliefde yolksspijs in hand.
Macchiavellismus, staatsleer van Macchiavel; sluwe arglistige staatkunde.
nmeereren , laten weeken, doen week worden; ook afmatten, kwellen.
machinaal, werktuigelijk; onnadenkend, volgens clear.
Machinatie , kuiperij , weefsel van sluw berekende plannen.
Machine, kunstwerktuig, ook kunstgreep, list.
machineren, iets kwaads bedenken, sluwe plannen op het
touw zetten, kuiperijen maken.
Machinerie, vervaardiging van machines.
Machinist, kunstwerktuigmaker; bestuurder van de machine.
Mackintosh, waterdigte overjas of mantel.
Macon, metselaar, vrumetselaar.
Maconnerie, vrijmetselarij.
Macrobiotiek, kunst om het leven to verlengen, gezondheidsleer.
Maeulatuur, misdruk.
Madame, Mevrouw; Mademoiselle, Mejufvrouw.
Madonna, de heilige Maagd, onze lieve Vrouw.
Madras, stof nit zijde en katoen, doek van Madras.
Madrigal, klein lyrisch zinrijk gedicht.
Maecenas, vriend en beschermer van kunst en wetenschap.
maestoso, plegtig, verheven, met waardigheid.
Maestro, meester, leermeester, muzijkmeester.
Magazijn, pakhuis, voorraadhuis; tejdschrift voor een bepaald vak.
Magic, tooverkunst, tooverij.
Magier, oostersch geleerde, inzonderheid sterrekundige.
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magiseh, tooverkunstig, betooverend.
Magister, meester, leermeester, inz. nigister artlum liberalism (M. A. L.), meester der vrije kunsten.
Magistraat,.overheidsambt, stadsregerin,
Magnaat, rijksgroote; oud-adellijke in Hongarije en Polen.
Magna charta, de grondwet van den engelschen stoat.
magnaniem, grootmoedig, verheven.
Magneet, ijzererts dat ijzer tot zich trekt.
magnetiseh , aantiekkend, met magneetkracht begaafd.
Mamietiseur, hid, die door het (dierhjk) magnetismus genezino. zoekt te bewerken.
Magnaismus, magnetische kracht en toepassing.
Magnifieentie, pracht, heerlijkheid, waardigheid.
magnifiek, prachtig, luisterrijk, kostbaar.
Mag,aren, oorspronkelkjke naam der Hongaren.
Mahratten, een indisch yolk op het schiereiland aan deze
zijde van den Ganges.
Maidan, renbaan, inzonderheid die te Constantinopel.
Mail, valies ; rijdende post, brievenpost.
mainteneren, handhaven, in stand houden; kameren, eene
bijzit houdep; je maintiendrai, ik zal handhaven.
Maire, gemeinte-opperhoofd, burgemeester.
Mats, turksche tarwe, turksch koren.
Maitre, meester, heer, gebieder.
Maitresse, meeslere
matres.
s; vrouw des huizes;
maitriseren, den meester spelen, beheerscheu.
waardigheid,hoogheid, heerlijkheid, titel der
keizers en koningen.
maiestneus, heerlijk, koninklijk, prachtig, verheven.
Majoor, opperwachtmeester, bataillonshoofd.
major, grootere; oudste van 2 broeders (senior).
Mai oraat, voorregt des oudsten eener famine.
Majorenniteit, meerderjarigheid, inondigheid.
meerderheid der stemmen.
Maiauba, fijne snort van snuiftabak.
Maladresse, onhandigheid, lompheid.
Malaise, ongemak, onbehaaglsjke toestand.
mal-a...propos, ten ontijde, on,legen.
Malaria, de door moeraslucht in Italie, vooral in Romes
omstreken verwekte koorts.
Malbroek, tie Marlborough.
malcontent, ontevreden; Maleontenten, misnoegden.
Maledictie, vloek, verwensching, ook achterklap.
Malentendu, misverstand, misvatting.
malgre, ongaarne, onvrijwillig, ondanks.
Malheur, ongeluk, rampspoed..
malhonnet, onbeleefd, onbetamelijk, slecht.
Malice, boosheid, arglistigheid, schalke streek.
malicious, boosaardig, verraderlijk; moedwillig.
Malls, valies; post, brievenpost.
malleahel, hamerbaar, smeedbaar.
malpropre, onzindelijk, morsig.
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MALLTEZEIt...MAINQUEREN.

Maltezer , inwoner van het eiland Malta, ook zoo veel als
Maltezer-ridder.
maltraiteren, mishandelen.
Malversatie, ontrouwe waarneming van zijn post.
Mama, moedeo; deftige, hjvige vrouw.
Mameluk, Mammeluk, een nit christen-ouders geboren,
in de muhamedaansche godsdienst opgebra"te slaaf- en
hjfwachter van den egyptischen sultan; afvalige, geloofsverzaker.
Mammesel of Mamsel, zamentrekking van Mademoiselle.
mammon, geldgod, aardsche goederen en rijkdommen.
Mammouth, ontzaggelnk landdier tut de voorwereld.
Mamsel, zie Mammesel.
Manchester, katoenfluweel (naar de engelsche stad Manchester).
Manchetten , handlubben ; Manchettenkoorts, kraidkoorts; Manchetten hebben, bang zijn.
Mancipatie, overgaaf eener zaak als eigendom.
Manco, gebrek, te kort bij koopwaren.
Mandaat, bevel, last, volmagt, lastbrief.
Mandarijn, ieder staatsbeambte in China.
Mandator, Mandant, last-, volmagtgever.
Mandement , weer vermanende dan gebiedende bepaling
of beschikking.
Manege, rijschool; rijkunst; listige handelwijze.
Manen, zielen der afgestorvenen, schimmen.
Maneuvre, maneuvreren , sic Manoeuvre, manceuvreren.
maniabel, handelbaar, lenig; gezeggelijk.
Manicheeer , ketter in de eerste christen-kerk ; ook wel
schertsenderwijze voor een onstuimig manier.
-Manic,
zucht, overdreven nei"ing; waanzin.
Manier, handelwijs, levenswns; kunstgreep ; gemaaktheid.
Manifest, opentlijke bekendmaking, verklaring van eenen
vorst of eenen staat over eene staatsaangelegenheid, een
staatsschrijven.
Manifestatie, bekendmaking, opening van een voornemen.
manifesteren, openbaren, bekend maken, hood doen.
Manille, 2de troef in het hombrespel.
Maniok, broodwortel, cassave.
Manipulatie, kunstmatige behandeling; betasting.
manipuleren, behandelen, betasten, bestruken.
Mannequin, ledepop, onzelfstandig mensch.
manoeuvreren, oefeningen houden (bij vloten, legers);
maatregelen nemen.
Manoeuvre, handeling, handgreep ; kunstmatige besturing
van een schip, van knjgsvolk; knjgsoefening ; slinksche
wegen, listen en lagen.
Manquement, gebrek, nalatigheid, font, verzien.
manqueren, feilen, te kort komen, in gebreke blijven,
zijne betalingen staken, failliet zijn.
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Mantille, vrouwenmanteltje.
Mammal, handboek, dagboek; toetsenrij.
Manufacture. , hand- knnstvoortbrengsels , inzonderheid
van zijde, katoen, linnen, wol.
Manufacturier, die zulke voorwerpen maakt, verkoopt.
Manufactuur , werkplaats , waar de stollen zonder vaine
en hamers. alleen door menschenhanden of menschen in
menigte vervaardigd worden.
menu propria,, met eigen hand (geschreven).
Manuscript (M. R. ), handschrift, geschreven boek.
Mappe, omslag, teeken- of brieventasch.
Marabout, muhamedaansch priester eener moskee.
Marchand, koopman, handelaar.
rnarchanderen, handel driven, dingen; ook dralen.
marqueren, te voet gaan, op soldatenwijs oprukken.
Marchese, in Italie zoo veel als markgraaf of als het fransche Marquis.
Marcipein, gewoonlijk Marsepein, suikerbroodje; gebak
uit amandelen en suiker.
Marechal, maarschalk.
Marechaussee, veiligheidswaeht , policie-ruiter.
marginale aanmerkingen, randaanmerkingen, kantteekeningen.
Mariage, huwelijk; heer en vrouw ( in 't kaartspel).
Marine, zeewezen, zeemagt.
marineren, gebraden visch inmaken.
Marinier, zeesoldaat, zeeman.
Marionetten, draad- of ledepoppen; poppenspel.
maritaal, mannelijk, wat den man toekomt.
Mark, merkteeken; grens, gewigtseenheid voor good, zilver
en edelgesteenten.
markeren, zie marqueren.
Marketentster , veld- of legerkraamster.
Marlborough, beroemd fransch volkslied (Malbroek).
Marli, ligt gaasachtig weefsel, halfzuden stof.
Marmelade, gesuikerd, verdikt vruchtensap, ooftmoed.
Marode, plundering, strooppartij.
3naroderen, heirneluk plunderend rondzwerven.
Marodeur, achterbluver, landlooper, plunderaar.
Marokijn, gekleurd bokken- of geitenleder.
marquant, in 't oog vallend, uitstekend.
•
Marque, merk, speelmerk
marqueren, merken, stempelen, aanschrijven.
Marqueur, teller bid 't biljart, oppasser.
Marquis , in Frankrijk en Engeland de titel van den
tweeden adelluken rang, markgraaf, markies.
Marquise, gemalin of dochter van een' marquis.
Mars, Mayors, de krijgsgod; oorlog; eene der planeten.
marseh vomwaarts voort ! weg !
Marseh, krijgs- of legeroptogt, dagreis te voet.
Marsehland, laag gelegen moerassig en vet land.
Marsehroute, reisweg, rigting van den togt.
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Marseillaise, fransch patriottisch krijgslied van 17914
martiaal, krugshaftig, strijdbaar
Maryland , bekende tabakssoort uit de gelijknamige landstreek der Vereenigde Staten.
Masque, Masker, mom, momaangezigt; vermomd persoon;
voorwendsel, uitvlugt.
Masquerade, gemaskerd bal, mommendans.
masqueren, bedekken, het uitzigt benemen.
Massa, hoop, menigte, stof, klomp; het geheel; in de negertaal: meester.
Massacre, gruwelmoord, nedersabeling, bloedbad.
maSsacreren, neder houwen, afmaken, een bloedbad aanrigten.
massief, (van gebouwen) sterk, vast, uit muurwerk bestaande; (van metalen) digt, vol, niet hol; (van menschen)
grof, ruw, onbehouwen.
Master, meester, beer.
Mastieatie, het kaauwen.
Mastik, zekere gom; stopverw; kleefdeeg.
Masurka, poolsche nationale dans.
Matador, doodslager, stierendooder in Spanje; uitstekend
man, eerste baas, een der hoogste troeven in het kaartspel.
Mater, moeder, moederkerk, ook moerschroef.
Materiaal , MateriEel, ruwe stof tot
Materialen,
eenig, werk, bestanddeelen, geschut.
Materialismus, stofleer, geestloochenin
Materialiteit, sloflehjkkeid, eigenschap 'der stof.
Materie, stof, grondstof; onderwerp; oak etter.
materiZel, ligchamelijk, stoffelijk; wezentlijk, zakelijk.
Mathematicus, wlskunstenaar, meetkundige.
Mathematiek, wiskuude; naauwkeurige wetenschappen.
overtuigend, uitgemaakt.
mathernatisch,
Mathesis, het zelfde als Mathematiek.
Matrijs, metaalmoeder, koperen vorm, door het inslaan
van den Stempel ontstaan.
Matrimonium, echt, huwelijk, huwelijksleven.
Matrone, eerwaardige, bedaagde vrouw.
matteren, mat, dof maken, wit koken.
Maturiteit. rijpheid, volwassenheid.
Mausoleum, praalgraf, eeretombe.
Mayors, zie Mars.
Maximo, grondstelling, maatstaf; leerspreuk.
Maximum, het hoogste, grootste; de hoogste prijs.
mea culpa, mime schuld, door mijn toedoen.
Meander, kromming, bogt.
Mechanick, bewegingsleer, werktuigkunde; inrigting, zamenstelling der machines.
Mechanicus, werktuigkundige; handwerksman.
mechanisch, werktmgkunstig, handwerksmatig; zonder
nadenken (b. v. iets verrigten).
Mechanismus, inwendige zamenstelling van een werktuig

drijfwerk; bewerktuiging.
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Medaille, gedenkpenning.
Medaillon; groote gedenkpenning; lijstje, ring om schilderstukjes, portretten, naamcijfers enz. in te plaatsen.
mediaan, middelgroot, middelmatig (inz. van papier).
mediair, mid denst.
Mediair, de bemiddeling, tusschenkomst.
Mediateur, middenpersoon, scheidsman.
Mediatie, bemiddeling, tusschenkomst.
mediatief, bemiddeiend.
mediatiseren, middelbaar maken, eenen vroeger onmiddelbaren, souvereinen vorst in een' middelbaren of afhankelijken veranderen.
Medicament, artsenij, geneesmiddel.
Medicijn, geneesmiddel.
medicinaal, geneeskundig, geneeskrachtig, tot de artsenijen behoorende.
Medicinve Doctor, zie Medieus.
medicineren, artsenij innemen.
Medicos, Medicinae Doctor (M. D.), geneesheer.
Mediocriteit, middelmatigheid, juiste midden.
medisch, tot de geneeskunde behoorende.
Meditatie, overpeinzing , bespiegeling.
mediteren, bepeinzen, wikken en wegen, stille gebeden
of vrome bespiegelingen houden.
Medium, midden, middenstof, hulpmiddel,
Meeting, vergaderin$, publieke bijeenkomst.
Megera, helsche fume, boosaardig wijf.
Melancholic, zwaarmoedigheid, droefgeestigheid.
melaneholiek of melancholisch,zwartgallig,zwaarmoedig
Melange, mengsel; mengelwerk.
Melasse, suikersap, suikersiroop.
Melee, striijdgewoel, handgemeenschap; ook heftige woordenstrij d,
meleren, mengen, vermengen; bemoeijen.
Melioratie, verbetering.
Melia, halffijne broodsuiker.
Melisse, bijenkruid, honigbloem.
Melodic, zangwijs, toongang, welluidendheid.
melodiseh, welklinkend, liefelijk luidend.
Melodrama, tooneelspel met begeleiding van muzijk sonder zang.
Melomanie, overdreven zucht voor toonkunst.
Membranes, teedere huiden, vliezen.
memento: gedenk I memento mori, gedenk te sterven ;—
een Memento, herinnering, gedachtenisteeken.
Memorie, zie Memorie.
Memorandum, herrinneringsboek , gedenkboek.
memorabel, gedenkwaardig.
Memoriaat, herrinneringsgeschrift; verzoekschrift, ingeleverd stuk ; aanteeken- of herinneringsboek der kooplieden.
Memorie, Memoire, aandenken; geheugen , herinnerings-

1414 MEMORIBREN—METAPHYSIEK.
vermogen; herinnerings- of gedenkschrift, schriftelijke
ontvouwing, openlegging.
menaorieren, memoriseren, van buiten leeren.
Menage, huishouding, huishoudelukheid, gemeenschap van
disch en woning. ook soldatenspus, van daar Menagehetels, spusketels der soldaten.
menageren, ontzien, met verschooning behandelen; hulahoudelijk met iets to werk gaan, zich menageren, zich
matigen, in acht nemen.
Menagerie, diergaarde.
menageus, huishoudelijk; met omzigtigheid.
Menestreel, dienaar en begeleider der troubadours.
Mennoiiiet, Mennist, doopsgezinde.
Mensis, maand, ejusdem mensis, van de zelfde maand.
Mensurabiliteit, meetbaarheid.
Mensuur, maat, tijdmaat.
mentaal, in den geest, in de gedachte.
Mende, vermelding, gewag.
mentioneren, vermelden, gedenken, aanvoeren.
Mentor, leidsman, hofmeester, raadgever.
Menuet, langzame, afgemeten, statige d'ans.
mephitisch, stinkend, verstikkend, verpestend.
Meprise, misvatting, dwaling, misverstand.
mercantiel, den handel betreffend.
mercenair, loon-, baatzuchtig, veil.
merci ! dank, heb dank 1
Mercurius, de koopgod; eene der planeten; kwik.
Meridiaan, middagcirkel; hoogste graad, top.
meridionaal, zuidelijk.
Merinos, spaansche schapen met zeer fijne wol; ook eene
snort van wollen stof.
merveilleus, wonderbaarlijk, onvergelijkelijk.
Mesaillance, ongeluk hum, eluk, wanverbindtenis.
Mesquinerie, vrekkigheid, bekrompenheid.
Nicosia., gezalfde, verwachte Verlosser.
Mestiezen, afstammelingen van EUropeanen en Indianen
( Amerikanen).
mesurabel, meetbaar.
Metaehronismus, zoo veel als Anachronismus.
Mesures, maatregelen, voorzorgen.
Metalliques, staatsschuldbrieven, die op metaal, op zilver
luiden.
metallisch, metaal of erts bevattende.
Metallisatie, verertsing, metaalvortning, het ontstaan der
ertsen.
Metallurgic, bergwerkkunde.
Metamorphose, gedaanteverwisseling.
metamorphoseren, van gedaante veranderen.
Metaphoor, overdraging, gelukenis, verbloemde uitdrukking.
metaphoriseh, zinnebeeldig, overdragtelijk.
Metaphysiek, bovennatnurkunde.
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Metempsyehose, zielsverhuizing.
Meteoor, luchtverschijnsel, luchtteeken.
Aleteurobogie, leer der lueiitversehri nselen, weOrkunde.
Meter, Metre, nederlandsche el.
Methode, wijze of mauler, handelwijze, /eerwijze.
Methodiek, voordragtsleer.
methodisch, planrnatig, geregeld, ordehjk.
Methodisten, dweepende christen-seete in Engeland.
Metier, handwerk, handtering, werkplaats.
Metre, zie Meter.
metriek, metrisch, wat tot den meter behoort; ook in
verzen, in gebonden strjl.
Metropole , Metropolis, moederstad, hoofdstad, aartsbisdom.
metropolitaanseh, aartsbisschoppelijk.
Metrum, maat, versmaat.
Meuhelen, roerende haven, huisraad.
ineuhleren, met huisraad voorzien.
meuni et tuum, het mijn en dijn.
Miasma, smetstof, in de lucht verspreide ziektestof.
Midas, rijke domkop; Midas-ooren, lange of ezels-ooren.
Midshipmen, kadets of jongste zeeofficieren op de engelsche vloot.
Migratie, verhuizing, uittrekking.
illijter, bisschopsmuts; Mijterstad, bissehopszetel, inzonderheid Utrecht.
Mikmak, list, streek , kuiperij ; ook voor fell , gebrek.
Mikrokosmits, de wereld in 't klein, de mensch.
Mikromete,r , werktuig om kleine voorwerpen aan den
hemel to meten.
Miltroskoop, vergrootglas.
mikroskoptsch, alleen door vergrootglazen zigtbaar.
Militien, soldaat der
Militair, knigsmansstand, soldaat.
militair, wat tot het knigswezen betrekking heeft; maintaire okademie, school voor de vorming van offleieren.
mllitairement, op soldaten-wi;s; shpt, ordelijk.
Militie, krugsvc ezen, manschappen, soldaten, inzonderheid
de iandmilitie, ingezetenen, die voor eenen veldtogt opgeroepen en gewapend worden.
Milliard, duizend
duizend milliarden.
duizendste van een wigtje.
duizendste van een bop of kan.
Millimetre, duizendste van eene el, streep.
Millionair, zeer rich mensch.
Millistere, duizendste kubiek el, kubiek palm.
portugesehe rekenmunt, geluk 100J reis ( 2 g1.80 et. )
Mimen, gebarenspelers, gebaren.
Mitnieus, meester in 't gebarenmaken.
raimeek, gebarenkunst, gebarenleer.
I
miinisch, tot de gebarenkunst behoorende.
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Minaret, moskee-toren.
Mine, gelaat, uitzigt, onderaardsche gang, mijn, bergwerk,
kruidmijn, springkuil; heimelijke aanslag.
Mines maken , den schijn van lets aannemen; gezigten
trekken.
Mineraal,. delfstof, bergstof; Mineralen, levenlooze (onbewerktuigde) natuurvoortbrengselen, delfstofien.
mineraal, ,nineralisch, erts- of steenhondend, minerals
x%ateren , zulke wateren of bronnen, waarm eene of andere delfstof is opgelost, gezondheidsbronnen.
Mineralogie , bergstofkunde, leer van de onbewerktuigde
natuurhgchamen.
mineren, ondermijnen, kruidmijnen aanleggen.
Minerva, godm der wijsheid, ook des oorlogs (Pallas).
Minervalien, leergeld, schoolgeld, honorarium.
Mineur, mijnwerker, bergwerker, ertsgraver.
Miniatuur-schilderkunst , klein- of fijn-schilderkunst
met gomwater-verwen ; in miniatuur , in 't klein, verkleind.
Minimum, het kleinste, minste; de laagste prijs.
Minister, dienaar; hoogste staatsambtenaar, hoof d van eene
stuur.
der afdeelingen of departementen van het
staatsbe
Ministerie , 'dienst; staatsbeheer; bijzondere afdeeling of
departement van bestuur onder eenen minister; crezamenthike geestelijkheid ; openbaar Ministerie (0. M.),
openbare aanklager of metier bij eene regtbank.
ministerieel, ambtshalve; al wat van eenen minister uitpat.
mmistreren, de kerkdienst verrigten, helpen verrigten.
Minor, jongere; minderterm eener sluitrede.
Minoraat, erfopvolgingsregt der jongeren.
Minorenniteit, minderjarigheid, onmondigheid.
Minorieten, minderbroeders of franciskanen.
Ttlinoriteit, minderheid, stemmenminderheid.
Minotaurus, fabelmonster, half mensch half stier.
minus, mm, een Minus, een to kort.
minuteren, ontwerpen, ten papiere brengen.
minutieus, kleingeestig, onbeduidend.
Minuut, 6Uste deel van een uur, van een' graad.
Minuut, Minute, eerste schriftelij4 opstel, klad.
mio conto (m. c.), mijne rekening.
Mirabellen kleine roodachtig brume of gele monde pruimen.
miraculous, wonderbaar, verbazingwekkend.
Miradsch, het hemelvaartsfeest van Muhamed.
Mi yake', wonderwerk, iets wonderbaarlijks.
Misanthroop, rnenschenhater, ongezellig mensch.
Misanthropic, menschenhaat, mensehenKhuwheid.
misanthropisch, menschenschuw, terugstootend.
Miseellancen, gemengde opstellen, allerlei.
Miscrediet, kwade naam, Atedaald vertrouwen.
Miss, inzet, inleg bij spel, loterij enz.
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miserabel, ellendig, armzalig, jammerlijk.
Mimere ; ellende, nood ; , het spel, waarbij men opzettelijk
niet eenen slag haalt.
Miserere , zeker katholijk kerkgezang, doodenzang; darmj icht.
Miss, mejufvrouw.
Missaal, misboek, groote druklettersoort.
Missie, sending, bekeering,sgenootschap.
Missionair, zendeling, heidenbekeerder.
Missive, 7 endbrief, brief, boodschap.
Mistress (Mrs.), mevrouw, meesteres, gebiedster.
lflitigatie, verzachting, verlichting.
Mitre , de bisschopsmuts ; met do mitre bekleeden,
tot bisschop verhetien.
mitrailleren, met schroot schieten, doodschieten.
mitteren, zenden, afienden.
Mixtuur, mengsel, artsenumengsel.
Mnemoniek, Innemotechniek, herinnerings- of geheugenkunst.
mobiel, bewegelijk, naarsch- of togtvaardig.
Mobilair , bewegelijke have, gezamentli,jk roerend goed,
meubelen.
Mobiliteit, bewegelukheid, vlugheid.
Mode , wuze, tudsgebruik, veranderlijk gebruik, dat van
den smaak en de grilligheid afhangt.
Model, voorbeeld, monster, voorschrift.
modelleren, navormen, in 't klein voorstellen.
moderaat, gematigd, gelaten, billijk.
Moderados , de gematigden, eene politieke partij in
Spanje.
Moderantisme, of Moderantismus, matigingsstelsel, gematigd regeringstelsel, grondstellingen en gezindheden der
matiging en sachtzinnigheid in staatszaken.
Moderatie, gematigdheid, bezadigd.heid.
modereren, matigen, verzachten, beperken.
modern, hedendaagsch, nieuwerwetsch.
moderniseren, naar den nieuwen smaak of stijl inrigten.
modest, zedig, eerbaar, bescheiden.
Modestie, zedigheid, eerbaarheid, schaamte.
Modificatie, verandering, wuziging, beperking.
modifieeren, vorm of gedaante geven; wungen, beperken,
verzachten.
modiseh, naar de mode, naar 't 5ebruik van den dag.
Modulatie, stembuiging, toonleiding.
Moth' s , wijze, manier, veranderhike vorm van het weekwoord.
Mogol, mongoolsch heerscher in Hindostan.
Mohamedaansebe godsdienst, zie Islam.
moire, gewaterd, gemoord.
Moitie , helft% raededanser, dischgenoot; Moitie maken,
winst en verlies met iemand deelen.
Moleculen, deeltjes, bolletjes, kogeltjes.
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Molesten, Molestatie, overlast, ongelegenheid ; lemand
molesten aandoen, hem kwellen, plagen, schaden.
molesteren, bezwaren, overlast aandoen, kwellen.
Molla, in Turkue de opperregter eerier stad of van een ge-,
heel district, wetverklaarder.
Mollusken, weekdieren.
Mutton, Mal, zachte, dikke wollen stof.
Moment, oogenblik, tijdpunt; beweeggrond, hoofdomstandigheid.
momentaneel, oogenblikkelijk, ras voorbijgaand.
Momus, god der satyre; bespotter, hekelaar.
Monaden, eenheden, ondeelbare stofbestanddeelen.
Monarch, alleenheerscher- zelf beheerscher.
monarchaal , alleenheerschend ; der monarchic toegedaan.
Monarchic , alleenheerschappij, zulk een regeringsvorm,
waarbij de opperste magt in den staat aan een' enkelen
persoon is toevertrouwd. Zi,j is onbepaald, als de hoogste staatsmagt, nameluk de wetgevende, regterhjke en
uitvoerende magt in de handen van den monarch vereerugd is, of bepaald (constitutionee9 , als de monarch
de oppermagt met de vertegenwoordigers van het yolk
deelt.
Mondaniteit, wereldsgezindheid, ijdelheid.
mon Dieu, mijn God I goede hemel !
moneren, herinneren, vermanen, waarschuwen..
Monitcur, herinneraar, vermaner; schoolhelper in Frankrijk en Belgie; officiele courant.
Monogamic, enkelvoudige, niet herhaalde echt.
Monogram , ineengevlochten aanvangsletters van een'
naam; elke eenvoudtge omtrek bu de Ouden.
Monographic , verhandeling over een enkel of bijzonder
voorwerp.
Monocraat, alleenheerscher.
Monocratie, alleenheerschappij.
Monoloog, alleenspraak, zelfgesprek.
Monomanie , eene snort van waanzinnigheid, die rich
slechts aan een enkel voorwerp houdt en daaruit voedsel
put.
MonoRolie , alleenhandel, uitsluitend regt om een zeker
bedruf of een' bepaalden halide' in den staat alleen to
drijven.
Monosilabe, eenlettergrepig woord.
Monotheiismus, het geloof aan 6enen God.
Monotonic, eentoonigheid, eenvormigheid.
Monsieur, Mijnheer.
Monseigneur , doorluchtige heer, hoogedele, titel van
hooge geestelijken (vroeger ook van met regerende vorsten) in Frankrijk.
Monster, zie Monstrum.
Monstrans, Monstrantic, de prachtige zon-vormige hostievaas.
monstreus, zie monstruens
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Monstrum, Monster, .gedrogt, wanschepsel, al het onnatuurlijke en zeldzame in zijne soort, zoo als het monsterbanket in Parijs, de monster-petitie in Ireland enz.
monstrueus, monstreus, gedrogtelijk, wanschapen.
Montagnard, bergbewoner.
Montant, bedrag, beloop eener rekening.
monteren, stijgen, opwekken; kleeden, bemannen; de verschillende deelen vereenigen, ineen zetten, buzetten (de
verwkuip).
Montering, Montour, militaire dienstkleeding.
Montisten ,, renteniers, die hun geld alleen op onroerende
goederen uitzetten.
Montour, zie Montering.
Monument, gedenkteeken, gedenkzuil.
moquant, bespottend, honend, schertsend.
Moraal, zede-, pligten- en deugdenleer.
moraliseren, zedelijke beschouwingen maken.
Itioralizedeleeraar, schrijver over de zeden.
Moraliteit, zedelijkheid, het zedelijk-goede.
morbleu! verduiveid drommels !
mordant, bijtend, scherp, schamper. Mordant, bijtmiddel.
Mores, zeden ; iemand mores leeren, hem to regt zetten, tot zijn' pligt brengen.
more majorum, naar oud gebruik.
Morganatiseh huwelijk, huwelijk met de linkerhand,
waarbij een vorstelijk of hoogadellijk persoon zich met
iemand van lagere geboorte in den echt begeeft en aan
deze eene zoogenaamde morgengave uitzet (zoo b. v. het
huwelijk van den tegenwoordigen koning van Denemarken).
Morgue , in Parts de plaats van tentoonstelling der drenkelin2.,en.
Morositeit, gemelijkheid, kwade luim.
Morpheus, god des slaaps, de sloop.
Mors, de dood; morsdood, ontwijfelbaar dood.
Mortaliteit„ sterfelukheid, sterfte.
Mortier, vijzel; bommenwerper.
mortifiant, krenkend, beschamend, vernederend.
Mortifieatie, dooding, tuchtignag, beschaming.
mortons, dood.
Mosaiik, ingelegd werk.
MosaIsmus. de mosaische of joodsche godsdienst.
Moseolade, ruwe ongeraffineerde sulker.
Moskee, muhamedaansche tempel, bedehuis.
Moskieten, birtvliegen, steekmuggen in Indie enz.
Moslem, aanhanger van Muhamed, regtgeloovige, Muhamedaan.
Motie, beweging, voordragt, voorslag inzonderheid in de
kamers der volksvertegenwoordigers.
Motief, beweeggrond, prikkel, spoorslag.
motiveren. met redenen omkleeden, staven.
Motto, zinspreuk. kernspreuk als opschrift.
motu proprio, uit eigen beweging of aandrift.
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Mottchard, kondschapper, spion.
Mousse, scheepsjongen, kajuitwachter.
Mousseline, neteidoek.
mousseren, schuimen, opbruisen.
mousseux, schuimend, b. v. als champagne-wijn.
Mousson, zoo veel als Passaatwind. (zie ald.)
Moustache, knevel, snorrebaard.
Mouve,ment, bewegin o. , opstand.
moveren, bewegen, in'beweging zetten.
Muezzin, uitroeper der biduren van de minarets.
Mufti, regtspreker; turksch opperpriester en regter.
Muhamedaansche godsdienst, zie
Mulat, menschenras uit zwarte en blanke menschen.
Multiplicatie, vermenigvuldtging, vermeerdering.
multipliceren, vermemgvuldigen.
Mamie, Mummie, gebalsemd en Fedroogd lijk.
Mundus vult decipi, de wereld wil bedrogen zijn.
municipaal , de gemeente of de stadsregering betreffende.
Munificentie, milddadigheid, mildheid.
Munitie, krilgsvoorraad, schietbehoefte.
Munster, stichtkerk, domkerk.
murmureren, morren, ontevreden zijn en klagen.
Museadin, saletjonker, modegek.
Musen, zanggodinnen; schoone kunsten en wetenschappen.
Musenzoon, student, akademieburger.
Museum, muzentempel, kunstkabinet.
musiceren, kunsttoonen voortbrengen, spelen.
Musicus, toonkunstenaar.
Musiefwerk, het zelfde als Mosaik.
Musket, vuurroer, oud soldatengeweer.
Musketier, geweerdrager, voetsoldaat.
Mutabiliteit, veranderlijkheid, onbestendigheid.
Mutatie, verandering.
m.), met de noodige veranderinmutatis mutandis
gen.
Mutilatie, verminking.
mutileren, verminken.
mutueel, wederzijdsch, over en weer.
Muzelman, reg:tgeloovige, volgeling van Muhamed.
Musen, enz„ zie Mus—.
Muzijk, toonkunst; het op toonen gezette stub.
muzikaal, toonkunstig;
muzikant, speelman; muziekspeier.
Mylady, titel der vrouwen van lords en baronets.
Myopic, kortzigtigheid, bijziendheid.
Myriade, tienduizendtal, ontelbare menigte.
Myriagramme 10 ned. ponden.
1910, rialitre, 100 ned. vaten of madden.
Myriametre, 10 nederl.
Myriastere, 10000 kubieke ellen of meters.
Mysterie, geheimenis, verborgenheid; geheimleer.
mysteriant, geheimzinnig, raadselachtig.
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Mystieismus, geheimeniskramerij, inzonderheid in godsdienstzaken; neiging tot het wondergeloof of de geheime
wetenschap.
mystiek, geheimzinnig, verborgen, &lister,
misleiding der ligtgeloovigen, fopperij.
mystificeren, op fijn verzonnen wigs beet hebben.
Myths, volksoverlevering, sage, verdichting.
mythisch, verdicht, fabelachtig.
Mythologi . , godenleer, fabelleer, fabelgeschiedenis.
mythoiogisch, de godenleer betreffende, fabelachtig.
Mythos of illy thus, zie Mythe.

N.
N. beteekent numero, nommer.
N. B. bet. notes bens, let wel.
N. N. bet. nomennescio, ik west den naam niet.
N. T. bet. novum testanientum, nieuw testament.
Nto. bet. netto, zuiver.
Nabob, stadhouder, bevelvoerder in 0.
ook een in
Indic risk geworden en prachtig levend man.
Nadir, voetpunt, laagste punt.
nalef, natuurlijk, ongekunsteld, trouwhartig.
Natviteit, nataurlijke, openhartigheid, onschuld.
Najade, water- of riviernymph.
Naina7, het gebed der Turken, dat doze 5 maal daags moeten verrigten.
Nanking, chinesche geelachtige katoenen stof.
Naphtha, bergbalsem, vloeibare witte aardolie.
Napoleon, fransche goudmunt van 20 francs.
Napoleoniden, nakomelingen of ook njverwanten van
Napoleon.
Narcissus, beeldschoon jongeling.
nareotisch middel, slaapwekkend middel.
nasaal, tot den neus behoorend, Nasaalklank, neusklank;
Nasaalletter, newsletter.
Natie , yolk, landsinboorlingen,in zoo verre zij oorsprong
en taal gemeen jsebben.
nationaal, wat eener natie eigen is, volksmatig,
nationaliseren, in eene natie als lid opnemen; tot een
voorwerp der gansche natie of nationaal maken.
Nationaliteit, volkseigenaardigheid, -karakter.
natief, aangeboren, geboortig, afkomstig.
Nativiteit, het geboorte-uur, het lot, dat den mensch volgens den stand der sterren bij zijne geboorte reeds to
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wachten staat en hem voorspeld wordt (zie liforoskoop).
Natuur, oorspronkelijke gesteldheid, inrigtmg, card, zigtbare schepping.
NaturaliZn, natuurvoortbrengselen , zeldzaamheden der
natuur.
naturaliseren, zooveel als nationaliseren; ook aan eene
vreemde luchtstreek gewennen (planten); in eene taal opnem en (vreemde w oorden )
Naturalismus, natuurgeloof, natuurlijke godsdienst, in
tegenstelling met de geopenbaarde godsdienst.
Naturalist, natuurbeluder, verwerper der openbaring ;
natuurmensch , niet kunstmatig gevormd mensch.
Naurnachie,, scheepsstrijd, zeeslag, inz. spiegelgevecht te
water.
Nautiek, scheepswezen; scheepvaartkunst.
nautisch, tot het scheepswezen behoorende.
navaal, wat tot het scheepswezen, de scheepvaart behoort.
navigabet, bevaarbaar, zeilbaar.
Nasigatie, scheepvaart; oak stuurmanskunst.
Naligatie-aete, de scheepvaart-wet, die in Engeland
in 1660 under Cromwell uitgevaardigd en in 1850 opgeheven is.
Navi gat ie-sehool, zeevaartschool.
Nazarers of Nazarenen, de voormalige benaming der
Christenen door hunne tegenstanders; ook eene joodschchristelijke natie in Palestina.
nebulous, nevelig, mistig; gemelijk.
necessaire, noodig; als hoofdwoord: reiskistje, reistasch.
Necessiteit, noodzakelijkheid.
Necroloog, doodenbeschriiving, doodenberigt, levensgeschiedenis van eenen overledene.
Necromantic, geestenbezwering, geestenbanning.
nee plus ultra, zie non plus ultra.
Nectar, godendrank, uitstekend lekkere drank.
Negatie, ontkenning, loochening.
t on kennend; negatief regt, het regt om te vornegatief,
deren. dat een ander iets onderga of lijde.
negeren, ontkrnnen, loochenen, afslaan.
Negleetie, verwaarloozing, verzaim.
Negligi, huiskleedij, nacht-, ochtendkreed.
negligereil, veronachtzamen, niet achten.
Negotiant„,00thandelaar.
Negotiatie, handelsbeding, verhandeling van een' nog niet
vervallen wissel; in staatszaken: onderhandeling, hemiddelaarswerk.
Negotie, handel, koopmanschap, bandelsverkeer.
negotiZren, onderhandelen ; handel drijven ; tot stand
brengen, bewerken.
Nemesis, godin der wrekende geregtigheid; vcrdelging.
Neoloog, invoerder, voorstander van nieuwigheden.
Neophiet, nieuweling, nieuwbekeerde.
Nepotism's., neefschap , bloedverwantschap; begunstiging
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en verrijking van bloedverwanten door hooggeplaatste
personen met achterstelling van derden.
Neptooipiten, aanhangers van het Neptlanisemumi, d. i. de
meening, dat de aarde hare tegenwoordige gedaante door
het water heeft verkregen.
Neptunus, de god der zee,
zenuwachtig, gespierd; de zenuwen betreffende.
Nervus probandi, bewnskracht, hooidbewijsgrond.
Nestor, een schrander, eerwaardig grijsaard; oudste onder
zuns gelijken.
netto, zuiver, zonder aftrek.
nenteaal, onzijdig, partijloos.
nentraliseren, onzijdig maken, ondeelnemend blijven, de
verbinding van het eene voorwerp met het andere verhinderen.
Neutraliteit, onzijdigheid, onpartijdigheid.
Newgate, de groote criminele gevangenis to Londen.
ni ab el, ontkenbaar, loochenbaar.
Niaiserie, onnoozelheid, domme streek.
Nicotiana, tabak, de tabaksplant.
Niece, nicht, broeders of zusters dochter.
Nigromantie, zwarte kunst, tooverij.
Nihiliteit, nietigheid.
nihil, nil, niets.
Nimbus , straalkroon, lichtkrans om het hoofd der heiligen; de glans, blister, die een' aanzienlijk' persoon omgeeft.
zie Nymph.
Niveau, waterpas, niveleer-werktuig.
nivelleren, waterpas-maken; met het waterpas afmeten;
gelijk maken.
nobel, noble, edel, edelmoedig; voortreffelijk, voornaam
adellijk.
Nobili, adellijken.
Nobiliteit, edelheid, beroemdheid, adel, ridderschap.
Nobility , de hooge adel in Engeland.
Noblesse , adeldorn , adeistand, ridderschap.
Noetambule , slaapwandelaar.
nolens volens, good of kwaadschiks, met of tegen zin.
Nomaden, herdervolken , rondzwervende volken.'
nomadiseh , rondtrekkend, zonder vast verblijf.
nomadiseren, zwervend rondtrekken.
Nomenclatuur , naamlijst , naamregister.
nominaal , den naam betreffende, naar den naam ; nomlnale waarde, waarde van staatspapier of geld, zoo als
dat hi; de uitgifte door een' Staat is bepaald.
Noininatie, benoeming, benoemings-regt.
Nominator, benoemer.
nomineren , benoemen.
toestand van een' officier , die niet in werkelijke dienst is en verminderde soldij trekt.
Nonchalance, nalatigheid,
nonchalant, achteloos.

15 NONCONFORMISTEN –NUMERAIR.
Noneonformisten , zie Dissenters.
Noninterventie, het niet-tusschenbeiden-treden.
Non (nee) plus ultra, het onovertreffeluke, het toppunt ,
de kroon, de grans.
Nonsens , onzin, dom gesnap.
Nonvaleur , onwaarde, onzekere achterstand , oninvorderbare schuld, oninbare post.
Norm, Norma regel, voorschrift.
normaal , voorsr'hriftmatig, naar den regel.
Normaalsebool , modelschool.
Normaliteit, regelmatige, behoorlijke gesteldheid.
Nosocomium, ziekenhuis , hospitaal.
Nostalgia, Nostomanie, heimwee.
Nota, noot, teeken, aanmerking ; kleine rekening.
notabel , merkwaardig , aanzienlijk, voornaam.
Notabelen, aanzienlijkste, voornaamste burgers.
notes bene (NB.), let wel, geef acht !
notam [ad] nemen, opletten, voor gezegd houden.
Notaris , aangesteld en beeedigd persoon , die zekere geregtelijke handelingen (testamenten , volmagten , protesten enz.) voltrekt en daarvan eene notariêle ache of
geloofwaardige oorkonde opmaakt.
Notariaat, het ambt van notaris.
noteren , opteekenen , boeken ; aanmerken.
Notie, begrip, denkbeeld door 't verstand verkregen.
Notificatie , bekendmaking , aankondtging.
notifieeren, kond doen , melden , ter kennis brengen.
Notitie, kennis; aanteekening, opgaaf, narigt; notitie van
lets nemen , zich iets aantrekken , het zijner opmerking
waardig keuren.
notorisch, notoir, openbaar,, wereldkundig.
Notoriteit, openbaarheid, wereldkundigheid.
Notre-Dame, Onze-Lieve-Vrouw , Maria ; de grootste kathedrale kerk to Parijs.
Notulen , aanteekeningen ; schriftelijk verslag van het in
eene vergadering behandelde.
Nouveautes, nieuwigheden ,.mode-voorwerpen.
Novelle , Nouvelle , nieuwigheid ; klein romantisch verheal.
Novellist, Nouvellist , schrijver van kleine vertellingen ;
nieuwtjeskramer , dagbladschnjver.
Novice, nieuweling ; proefleerling.
Noviciaat, proefjaar, proeftild ; nieuwelingschap.
Nuance , schaduwing , kleurmenging , onmerkbare ineen' smelting, schakering, tint.
nuanceren, beschaduwen , schakeren.
Nuditeit, naaktheid, ontblootheid.
Nulliteit , nietigheid, ongeldigheid.
numerair, naar 't getal ; numeraire vtaarde , waarde ,
waarvoor eene munt overal ontvangen en nitgegeven
wordt.
Numerair, het bare , in omloop zijnde geld.
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nuinereren, met cijfers teekenen, nommeren; tellen.
numeriek , door getallen uit to drukken ; numerieke
vsrmarde, getalwaarde, waarde volgens getallen.
numerotcren, benommeren, met cijfers teekenen.
Numismatiek, munt- , penningkunde.
Nunciatie , aanzegging, aankondiging ; aanklagt.
Nuncios , Nuntius , bode , gezant , inzonderheid van den
pans (zonder kardmaalsrang).
nuptiaal, wat den bruiloftsdag, het huwelijk aangaat.
nutritief , voedend, voedzaama
Nymph , Nimf, halfgodin bij de Ouden ; ,ligtvaardig
meisje.

O.
0. M. beteekent openbaar ministerie (zie
terie).
0. S. beteekent oude stijl.
beteekent Oude Testament.
0.
218 beteekent per cent , ten honderd.
Oase , vruchtbare streek to midden der zandwoestijn.
obduceren, luken openen en bezigtigen.
Obduetie , geregtehjke lijkschouwing.
Obediiintie , gehoorzaamheid , dtenstpligt , vooral in.
kloosters ; ook kloosterhjke geleidbrief voor reizende ordesgeestelijken.
obediren, ehoorz am en.
Obelisk , spitszuil , gedenkzuil.
(AM, hij of zij is gestorven, overleden.
Object , voorwerp , zaak ofpersoon der beschouwing.
Objectie, tegenwerping, tegenspraak.
objectid, voorwerpehjk , buiten zich waargenomen , werkelijk bestaand.
Objectiviteit, voorwerpelijkheid; uiterhjkheid, gesteldheid
eener buiten ons liggende zaak.
Oblast, gewijd avondmaalsbrood ; ouwel.
Oblie, snort van dim, wafel.
obligaat. hoofdstemmi o. , in eene volstemmige muzijk tot
de hoofdstem behooreae en die begeleidende.
Obligatic , verpligting , gehoudenheid ; schuldbekentenis ,
landsschuldbrief.
obligatoir, obligatorisch , verpligtend.
oblige ! vernligt ! bedank ! ik dank a!
obligeant, dienstwillig, verpligtend, beleefd.
obligeren , verpligten, dienst bewijzen ; noodzaken.
scheefheid ; arglistigheid.
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Obolus, Obool, oud-grieksche pasmunt ; penning.
obaceen , oneerbaar , wulpsch , ontuchtig.
Obscurant , duisterling , vijand der verlichting , damperridder.
Obscurantismus , de verduisteringszucht , het streven om
door elle mogehjke middelen het zelfdenken en den voortgang der verlichting te stuiten , het yolk in onwetendheid te houden.
Obscuriteit, duisterheid ; onverstaanbaarheid.
obseuur , donker ,• onbekend , onberbemd.
obsederpn , met beden bestormen, lastig vallen.
Observantie , gebruik , doorgaande regel.
Observatie, waarneming, bespieding.
Observatorium, sterretoren, sterrewacht.
observeren, gade staan, bespieden, waarnemen.
Obsignatie a verzegeling, geregtelnke inbeslagneming.
Obstakel, hindernis, tegenstand , belemmering.
obsteren, tegen staan, hinderhjk zijn.
obstetrisch, verloskundig.
obstinaat, hardnekkig, onverzettehjk ; volhardend.
Obstinatie, hardnekkigheid, koppigheid.
Obstructie, verhmdering ; hardlijvigheid.
obstrueren, belemmeren ; verstoppen , hardlijvig maken.
Oceanic, gelegenheid, geschikte tud.
occasioneel, bij oceanic, te gelegener tijd.
Occident, het westen, avondland.
oceidentaal, westehjk.
Occult , verborgen , geheim , heimelijk.
Occupatie, bezitneming; bezetting; bezigheid.
occuperen, innemen, bezetten ; bezig houden.
Oceaan, wereldzee ; ook groote menigte.
Ochlocratie, gepeupel-heerschappij (eene ontaarding der
democratic).
Octaaf, 8ste toon van den aangenomen grondtoon, omvang
van 8 toonen.
Octant, 8ste cirkel, hoogtemeter, astronomisch werktuig.
Octavo, boekformaat van 8 bladen of 86 bladzijden per
vel.
Octodecimo , boekformaat van 18 bladen of 36 bladzijden
per vel.
Oetrooi , uitsluitend re't tot het drijven van zekeren handel , tot het vervaardigen , in- of uitvoeren van zekere
waren ; ook stads- of gemeentebelasting op eetwaren.
octrooijeren, zoodanige vrijheid of rent verleenen.
oculair , oogenschunhjk ; het oog betreffende ; oeulaire
inapectie , oogenschouw , bezigtiging.
oeuleren , griffelen, enten.
Oculist, oogarts , oogmeester.
Odalisken , slavinnen van den sultan , circassische of georgisehe schoonen.
Ode, hooglied, verheven lierdicht.
Odeuxu, zang- en leerzaal, lierdichtverzameling,
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odious , hatelijk , onuitstaanbaar, ergerlijk.
Odour , geur , reuk ; Odeurs , welrtekende taken.
tEcoracimie, enz., tie
offenderep , beleedtgen , kwetsen ; aantasten.
Offensie , aanval , beleedtging.
offensief, aanvallend, aantastenderwijs.
Offerande , offer.
Offerte, aanbod, aanbieding, voorslag.
Office, ambt , post , dtenst , ambtsvervulling.
Officiant , dienaar, dienstdoend persoon.
officieel, van ambtswege ; geloofwaardtg, eeht ; een
eel dagblad is zulk een, dat onder de firma of onder de
bescherming der regering verschijnt en alt haar orgaan beschouwd wordt.
Officier, bevelvoerend krijgsman, luitenant of hooger.
officieus , gedienstig, wilvaardig, wellevend.
offreren , aanbieden , opdragen, offeren.
Oligarchic, regering van weinigen. (eene ontaarding der
aristocratic).
olim , voorheen , eertijds , voormaals.
011a potrida , mengelmoes, poespas, allerlei.
Olympiade , tijdruimte van 4 jaren.
olnapisch, hemelsch; olympiache apelen, plegtige openbare volksspelen en strudoefeningen in het nude Griekenland , die elke 4 jaren gehouden werden.
Olympus , een berg in Thessalte, de godenzetel. hemel.
ombrageren , beschaduwen , verdonkeren , verklemen.
Omelet, eijer- of pannekoek.
Omen, voorteeken; eminent, onheilspellend.
Omissie , uitlating, verzuim.
omitteren , uttlaten , weglaten, over slaan.
Omnibus, zekere zeer groote rijttugen, die sommige steden of hare naaste omstreken in bepaalde rigtingen
doorloopen en waarin iedereen tegen een' matigen prijs
plaats kan nemen.
Omnipotentie, alvermogen, almagt.
Onanie, zelfbevlekking. — Onanist, zelfbevlekker.
Oncie , oom , vaders of moeders broeder.
Onera, lasten — onereus, drukkend, lastig, bezwarend.
Onomatopoeia, klanknabootsing.
Ontologie , leer der wezens , een gedeelte der bovennatuurkunde.
ontramponeerd, beschadigd, bedorven, gebroken.
Opaal, melkblaauw; bijna doorschijnend edelgesteente.
Opera, zangspel , toonkunstAg tooneelspel.
Opera bufta , kluchtspel , zang-blijspel.
Opera seria, ernstige , groote opera.
Operatic , ondernerninghandelwfjs ; kunstbewerking der
heelmeesters , beweging 'der krijgstroepen.
Operateur , opererend heelmeester, breuk- , steensnijder.
opereren , werken , bewerken ; in de heelkunde: snuden ,
steken , enz.
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Operetta , klein zangspel.
Ophthalmic , oogziekte.
Opiat , slaapn4del , peinstillend middel.
opiniater, hardneklug , onbuigzaam , koppig.
Opinie , meening , gevoelen , schatting , waan.
opineren , stemmen , zune meening of zijn gevoelen
uiten.
Opium, heulsap , oostersch slaapbollenvocht.
Opponent , tegenpartij , tegenspreker , bestrijder.
opponeren , tegen spreken , bestridden , verzetten.
Oppositie , tegenstand , tegenpartij , verzettingspartij.
Opportuniteit , geschikte tijd of gelegenheid.
Oppressie , onderdrukking , opprimeren , onderdrukken.
Opprobatie , beschimping , Noon, blaam.
Optic , vrije keus , kiesregt.
Optiek, gezigtkunde , leer van het licht en het zien.
Optimaten, voornaamsten , aanzienluken.
Optimismus , the beschoawing van de dingen, welke alles
voor zeer goed houdt.
Optimist, beluder van de leer der beste wereld.
optiseh, gezigtkundig.
opulent, zeer rijk en vermogend.
,Opulentie , groote nekdom, aanzienlijk vermogen.
ora et labora bid en work.
orageus, onstuimig , stormachtig , woelig.
oraal , mondeling, woord.elijk.
Orakel, godspraak ; algemeen raadgever, vraagbaak.
Orangeade , oranjewater.
Orangerie , verzamehng van citroen- en oranjeboomen;
ook bromkas.
Orangisten, aanhangers van het huh van Oranje in Nederland, ook de politieke partij der Iersche Protestanten (Orangemen).
Oratie, redevoering.
oratortsch, redekunstig.
Oratorium, feestelijk zangstuk; bidvertrek.
OrdMia., godsoordeelen , your- en waterproeven (in de
middeleeuwen gebruikelijk).
Orde, stand, genootschap, broederschap; eereteeken.
ordiaaair, gewoon, gebruikelijk; gemeen, gerin,
Ordinaries (professor), gewoon bezoldtgehoogleeraar.
Ordinatic, inwijding in den priesterstand of in het predikambt.
ordineren tot het geestelijk leeraarsambt inwijden.
Ordonnantie,
'
verordening voorschrift ; dienstwacht bij
hoogere ofticieren.
ordonneren, bevelen, verordenen.
Ordre, orde; bevel, last, gebod, order
oremus, laat ons bidden; 't is daar oremus, 't is er naar,
3ammerlijk enz. gesteld.
Orgaan, zinc-, spraakwerktuig ; werktuig, hulpmiddel ; de
plaatsbekleeder; het hulplid; zoo beet b, v. een minister
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het orgaan van den vorst, eene courant het orgaau van
het ministerie, van de revolutionnairen enz.
organiek, zie organise!,
Organisatie , bewerktuiging , inwendige levenwekkende
inrigtmg.
organise! , organiek, met organen of werktuigen yourzien, bewerktmgd, levend, bezield.
organiseren, met organen voorzien , vormen,. inrigten.
Organismus, organische bouw, zamenhang der leden van
een geheel, het buizen- en vatenstelsel.
Organist, orgelspeler.
Orgeade (minder goed Orsade), gerstendrank, koeldrank;
amandelmelk.
Orgiat, drinkgelagen, nachteluke zwelgpartijen.
Orient, het oosten, xnorgenland.
orientaal, oostersch, morgenlandsch.
Orientalist, kenner der oostersche talen.
oriZnteren (aieh) etch in den vereischten toestand plaatsen, naauwkeurige berigten inwinnen.
Oriftamme, ruksvaan der nude Franken.
Originaliteit, oorsprorkelijkheid, eigenaardigheid.
origincel, oorspronkelijk, aangeboren, eigenaardig.
Origincel, owspronkelijk of eerste stuk, geschrift of afdruk, oorspronkeluke geest ; ook een zonderling , rare
snack.
Orkaan, hevige storm, snelste stormwind.
Orlean, schoone geelroode verwstof.
Orleans, wollig weefsel voor dameskleeding.
Ornaat, ambtstooi, priesterlijk plegtgewaad.
Ornament, Ornament, sieraad, versiersel.
orneren, versteren, tooljen.
Ornithologie , vogelkunde , natuurlijke geschiedenis der
vogelen.
Oro graphie, gebergtebeschrijving.
Orpheus, beroemd grieksch zanger en lierspeler.
Orsade, beter Orgeade.
Orthobiathirk, de kunst om wel to leven.
orthodox, regtzmnig, strong-, oud-geloovig.
Orthodoxic, regtzinnigheid, vasthouden aan de kerkleer.
Orthopie, leer van de regte uitspraak.
Orthographic, de kunst oin we' of juist to schrxiven.
orthographisch, spelkunstig, near de spelregelen.
orthopoedisch-instituut, inrigting, wear scheefgegroeide
ledematen weder verholpen worden.
Oryctognosie , Oryctologic , zooveel als Mineralogic.
Ostillatie, slingering, schommeling.
Osmannisch rijk, turksche keizemjk.
ostensihel, ostensief, aanschouweluk, handtastelijk; pralend.
Ostentatie, tentoonstelling, vertoonmaking, praalzucht.
ostenteren, ten toon stellen, vertoon maken, pruken.
Osteologie, leer van de beenderen.
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Osteria, herberg, logement in Italie.
Ostracismus , schervengerigt, waardoor de Atheners hunne
te magtige burgers verbanden.
Otalgie, oorpijn.
o tempora, o mores ! o tijden, o zeden
Ottomane, turksch rustbed, lage sopha.
Ottomansehe Porte, turksch ketzerlijk hof.
Outrage, grove, smadelijke beleediging.
outrageant, outrageus, smadelijk, honend.
outreren, overdruven, tot het utterste brengen.
Ouverture , opening, aanvang, aanvangmuziek, inleidingsstuk.
Ouvrier, arbeider, handwerksnlan.
Ovatie , kleine zegevierende intogt bij de Romeinen.
Overland-mail, de post, die de brieven, grootendeels over
land, van Bombay naar Louden brengt.
ovaal, eirond, langwerpig rend.
Oxydatie, verzaring, verkalking, het verbinden met zuurstof.
oxyderen, met zuurstof verbinden.

P.
p. a. op adressen, beteekent par ami, met vriend.
p. c. op adressen, beteekent par convert, onder omslag ;
ook per cent, ten honderd.
p. f. v. op visitekaartjes , beteekent pour faire visite ,
om bezoek of te leggen.
p.
beteekent pro
per duizend
p. p. bet. pracmissis przemittendis. (zie premisbis).
p. p. c. op visrtekaarties, beteekent pour prendre conge,
orn afscheid te nemen.
P. S. beteekent Post-Scriptum, naschrift.
Paap, vader, scheldwoord voor de Katholriken.
Paaijesnent, kleingeld, pasmunt tot vblmaking eener geldsom,
Parka, zie Pascha.
Pacificatie , vereffening , bevrediging ; vredesonderhandeling.
Pacificator, vredestichter, bemiddelaar,
kacificeren, bevredigen, oneenigheden bajleggen, verzoenen.
Pae iseenten, of paciscerende partijen, verzoenende partij en, vredesluiters.
Packet-boot, postschip, paketboot.
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Paeotille, bijlast, bijgoed, vrije pakkaeie.
Pactum, Pact (meervoud Paeta), verdrag, overeenkomst,
ook verbond.
Padan, eene som van 1000 millioen ropijen in Indid.
Padisehah , heer der koningen , titel , dien de turksche
keizer ontvangt en dien de porte aan de keizers van
Rusland en Oostenrijk geeft.
Paean , een lofted op den griekschen God Apollo ; loflied,
jubellied.
Paedagogiek, opvoedingsleer,, opvoedingskunst.
pwdagogisch , opvoedkundig , tot de opvoeding behoorende.
Paedagoog, kinderleidsman, kinder opvoeder.
Paederastie , onnatuurlijke mannenontucht.
Page, edelknaap, hofjonker , ook bladzijde.
Pagina (p. of pag.), bladzijde , bladzijdental.
pagineren, de bladzijden met volgnommers teekenen.
Pagode , afgodstempel ; pop met beweegbaar hoofd , afgodsbeeld ; ook eene indische goudmunt.
Paillasse , stroozak, bultzak; ook hansworst.
Paille-geel of Paine, stroogeel, bleekgeel.
Paillettes, loourtjes, schilfertjes.
Pair, lid van het hoogerhuis (in Engeland); vroeger lid der
eerste kamer ( in Frankruk).
paisibel, vreedzaam, rustig, vredelievend.
Pajas, Paljas, verbasterd van Paillasse.
Pajement, zie Paaijement.
Paket , pakje , bundel; ook paketboot.
Pakfong, wit koper , chineesch metaalmengsel.
Paladin, ridder nit het gevolg van Karel den groote; dapper en hoffelnk held ; dolend ridder.
Palaestina, het beloofde land, Kanaan.
Palanquin, oostindisch draagbed , draagstoel.
Palatine , pelskraag , dames-halsbekleeding.
Palatijn , Palatinus, paltsgraaf,, onderkoning van Rongarn e.
Palatinaat , paltsgraafschap ; de Palls.
Palatinus, zie Palatijn.
Palefrenier, Palfrenier , stalknecht.
paleren , opschikken , optoonen.
Pales , godin der herders , der veeteelt en des landbouws.
Palet , verwbordje der schilders.
Paletot , Palletot , soort van mans-overrok.
Palfrenier , zie Palefrenier.
Pali, heilige taal van Achter-Indie.
Palikaren , eigentlijk dappere enannen ; vrijwillige soldaten bij de ‘nieuwe Grieken , die onder de leiding van
eenen kapitein stroop- en rooftogten tegen den viand
deden.
alingenesie , wedergeboorte , herstelling.
Palinodie, gezangherhaling ; herroeping van lastertaal.
Palinuur staurman.

r
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Palissaden, schanspalen, boom- of paalheg.
Palissander bout (niet Polysander), purperhout , v
lethout nit Guyana.
Pallas, zie Pajas.
Palladium , Pallasbeeld ; beschermend voorwerp , beschuttend heiligdom, beschermgod.
Pallas, grieksche naam van Minerva.
Pallasch, land slagzwaard der ruiterij.
Palletot, zte Paletot.
Pallium, mantel, bisschopsmantel.
Palliatief verzachtingsmiddel voor een' tijdlang ; hulp
voor het oogenblik.
Palma Christi, kruis- of wonderboom.
palpabel , tastbaar , handtastelijk, zonneklaar.
Palpitatie, het 'kloppen, de hartklopping, polsslag.
Pampas, groote grasvlakten in Z. Amerika.
Pamphlet, vluo.schrift (meest in verachtelijken zin), los
bled ; blaauwboekje, schotschrift.
Pamphletist , vlugschriftschnjver.
Pan , veld- en herdergod.
Panacea , Panacee, algemeen genees- of wondermiddel.
Panache, vederbos , helmbos, plumbos.
geneesmiddel.
Panchregtuna al- of veelhelpend
Pancratesie, alheerschappij, alleenig bezit.
Pancratium algemeene wedstnjd ; machine ter opheldering van de leer omtrent kracht- en tijduitsparing.
Pandecten , alles omvattende boeken ; zamenvatting of
kart begrip van het romeinsche regt.
pandemische srekte , algemeene volksziekte.
Pandoer, hongaarsch voetsoldaat ; Pandoeren. - zeker
kaartspel.
Pandora, schoon meisje nit de fabelleer,, dat al de
menschelijke rampen , in eene dons besloten , bij zich
droeg. Pandora's door , bron van alle kwaad.
Paneel , houten beschot , wandbrkleeding ; dunne plank
achter een' Spiegel, eene schildenj ; schilderplant.
Panegyricus, plegtige lofrede , lofdtcht.
Panharmonicon, muzijkinstrument, dat vele blaasinstrumenten vereenigt.
Panhellenion , de opperste staatsraad bij de nieuwe
Grieken.
panisch , vreeswekkend ; panische schrik , plotselinge
algemeene, maar onnoocltge , ongegronde schrik of ontsteltenis.
Panslavismus, het streven van alle slavonische volksstammen, om zich door politieke banden naauw te verbinden
en het bewustztjn hunner nationaluteit wakker te houden.
Panorama, albeschouwing„ rondtafereel , overzigt van
een geheel oord, eene gansche stad , in Welker middelpunt de aanschouwer staat.
Pansophie , alwijsheid ; waan van alles te weten.
Panoiluit, herderstluit, zevenmondig net.
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Pantalon , hansworst ; lange broek.
PantheVsmus , geloot , dat het heelal of de wereld God.
zelf is , wereldgod-geloof.
Pantheist , aanhanger van het pantheismus.
Pantheon, een aan alle goden gewijde tempel ; eeretempel
voor de overledene groote en beroemde mannen.
Pantoe ratie, alleenheerschappij.
Pantograaph , werktuig tot nateekenen en verkleinen
der omtrekken , teeken-aap.
en gebaren-spel , gebarenspraak.
Pantomime,
Pantomimik, gebarenkunde, kunst der gebarenspraak.
pantomimisch , door gebaren uitgedrukt.
Pantomimist , gebarenspeler.
Papa, vader, pans.
papaal , pauselijk Papaal-systeem , stelsel der pauseluke opperheerschappij in de kerk.
Papageno-fluit, het zelfde als Pansftuit.
Papaver, maankop, slaapbol.
Papier-mache, gestampt papier, papierdeeg voor doozen,
kisties , enz. ,
Papier mCcanique, papier-sans-fin, machinaal papier,
papier zonder erode.
Papillotten papierreepen of rolletjes om het haar ter
' rollen.
broiling op to
Papiniaansche pot, sluitpot, door Pap in uitgevonden.
Papismus , pausdom , Papist , pausgezinde.
Papisterij, blinde gehechtheid aan den pans.
Papua*, zwarte hewoners van Nieuw-Guinea.
Papyrus, papierplant.
Paquet, zie Paket.
par , door , uit , met , bij ; par exemple , bij voorbeeld ;
par force , met geweld ; par occasion , met gelegenheid.
paraat, gereed, bereid , vaardig.
Parabel ,gelijkenisrede.
parabolisc6h , bij wkize van gelijkenis ; ook de gedaante
eener kegelsnede hebbende.
parabo/iseren , door gehikenissen spreken.
Parabool , kegelsnede , die parallel loopt met eene zijde
des kegels.
Parachute, valscherm aan den luchtbol.
Paracleet, raadgever, trooster, bemiddelaar.
par accord, door vergelijk , bij overeenkomst.
Parade , plegtige optogt , inzonderheid van krijgsvolk ;
pronk , praalvertoon ; afwering van een' schermstoot ;
Parade-bed , vertoon- , staatsie- of pronkbed.
paraderen , prijkenpronken ; ter monstering staan ;
zich in 't bests paClaten zien.
Paradi5ma , voorbeeld, model , monster.
Paradijs , boomgaard , lusthof ; hoogst genoegelijk verblijf,, bovenste galerij in den schouwburg.
paradox , wonderspreukig , bevreemdend , zonderling; het
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Paradoxe , het vreemde , schijnbaar strijdige , tegen de
heerschende begrippen indruischende.
Paradoxie, zonderlingheid to gevoelen of denkwijs.
Paragraaph , afdeelinc, in een Feschrift ( §).
parallel , gelijkloopene, evenwudtg; gelijkluidend.
Parallel , vergehjking, tegenover-eikander-plaatsing ; lijn ,
vlak, op gelijkblijvenden afstand van eene andere lijn of
een and.er vlak getrokken ; verbinding tusschen twee
loopgraven.
Parallelepipedum langwerpige teerling.
Parallelogram, vierzijdig vlak met evenwijdige en gelijke tegenoverstaande zuien.
paralogiseren, verkeerde gevolgtrekkingen maken.
paralyseren, verlammen; krachteloos maken.
paralytisch , lam aan eene beroerte onderhevig.
Paranymph bruidgeleider, bruidjonker,, speelnoot; ceremonie-meester bid bruiloften ; geleider van den candidaat.
Parapet, borstwering van eenen wal , leuning.
Paraphe , naamtrek, pennetrek onder de naamteekening.
parapheren, met de handteekening voorzien ; aim meek
of naamtrek onder lets zetten.
Paraphrase, omschrijvende overzetting, ophelderende omschniving.
paraphraseren , omschrijven, verklaren.
Paraphrast, omschrijver.
paraphrastisch , omschrijvend, verklarend.
Parapluie, draagbaar regenscherm.
Parasiet , schuimlooper , pannelikker ; woekerplant.
parasitisch , schuimloopend , near woekerplanten gelijkende.
Parasol . draagbaar zonnescherm.
Parate-executie , dadelijke ultwinning van een' schu/denear.
Paratonnerre, bliksemafleider.
lParavent, windsc
herm of -sehutspaansche wand.
parbleu! to drommel sakkerlootl
Pareelle, deeltje, klein gedeelte lands, perceel.
parcelleren. goederen of landerijen verbrokkelen of stuksgewijs verkoopen.
Parcen schikgodinnen , bestuurders van 't menschelijk
leven.
par complaisance, uit wellevendheid.
par convert (p. e.), onder omslag (op brieven).
Pardon , vergIffenisgenade , strafontheffing ; pardon !
pardonnez ! vergeef mij ; neen.
pardonnabel , vergeeflijk, verschoonbaar.
pardonneren,vergeven,kwut schelden,door de vingers zien.
Parementen, versterselen, tooi, opschik.
Parentage, maagschap, verwantschap, familie.
Parenthese , tusschenzin , inlassching ;. het teeken der
tusschenstelling ( ) ; in parenthesi, mgesloten, in 't
voorbij gaan.
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pareren, eenen houw of steek afweren ; gehoorzamen.
par exempla (p. e.), bij voorbeeld.
par ex pré., door een' opzettelijken bode.
Parfait-amour, volmaakte liefde , zekere fijne brandewijn.
par force, gewelddadig , met geweld.
Parforce-jagt, drnf of reriogt, jagt met brakken.
Parfum, aangename lucht of gear, reukwerk.
parfumeren, wehlekend maken.
Parfusnerie-waren, welriekende waren, reukwerk.
Parftameur, handelaar in reukwerken.
par honneur, eershalve.
pari of al pari , gelijk , van gelijke waarde of gehalte ,
zonder opgeld en verlies.
Pari, weddingschap.
Para, Pariah, een Hindoe uit de laagste kaste of yolksklasse in Indie ; een uitgeworpene.
pari
wedden.
parisch marmer, wit marmer van het eiland Paros.
Parisienne, een volkslied, te Paris gedurende de revolutie van 1 830 ontstaan.
Pariteit, gehjkheid regtsgelijkheid.
' , diergaarde ; wandelboschje , openPark , omtuind woud
bare wandeltuin ; Artillerie:park , bewaarplaats voor
het grof ieschut en noodig krngsgereedschap.
Parlement, rijksraad , rijksvergadering, vergaderde volksvertegenwoordigers in Engeland. Oak de duitsche rationale vergadering in Frankfort werd Parlement genoemd.
Parlementair , afgevaardigd en onschendbaar onderhandelaar in oorlog ; als buvoegelijk woord : tot de vergadering der volksvertegenwoordigers of rijksstanden behoorende.
parlementeren, onderhandelen , voorstellen doer en aanhooren om eene pleats over te geven ; in schikking koM en.
parleren, spreken , praten.
par malheur , Inj ongeluk.
Parmezaaa ; eene hi] Parma gemaakte kaassoort.
Parnas , Parnassus , berg der Zanggodinnen of Muzen ;
het gebied der dichtkunst.
Parochiaal-kerk , Parochie-kerk , hoofd- of moederkerk.

Paroehie

4.ke
otrasc7t1 CgekenrakiLeomtesZte;an een ernstig stuk of
gedicht.
spottend of schertsend nahootsen.
Parole , woord , belofte , eerewoord ; wachtwoord, leas ,
herkenningswoord ; Parole d'honneur , wooed van
ear.
paroniem , stamverwant, van de zelfde afstamming.
par ordre, op bevel, op last.
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Paroxismus , versterkte aanval koortsaanval ; hoogste
graad van smart , kommer enz.
par pistolet , op het biljart : uit de lease hand gestooten
zonder de hand of de queue op het biljart te leggen ,
prikstoot.
par preference , bij voorkeur.
Parquet , afgezonderde ruimte in geregtszalen ; afdeeling
met gescheid.en zitplaatsen in de schouwburgen ; ingelegde vloer ; ingelegd werk ; ook roar omstandigheid in
het zeggen hij is in een moeilelijk parquet.
parqueteren, inlegben teene vloer).
par raillerie , niescherts.
Parricidium , vader- of moedermoord , bloedverwantenmoord.
Parsimonie, spaarzaamheid ; karigheid.
Part , deel , aandeel.
partageren, deelen, elk zijn aandeel geven.
parteren, deelen , afdeelen , indeelen.
Parterre , onderste verdieping ; tuin- of bloembed ; gedeelte der schouwburgzalen gellikvloers; een parterre
waken, een' val doen, den grand kussen.
Parthenon, Minerva's tempel op de burg te Athenen.
partiaal, deelswilze ; afzonderhjk ; partijdig.
Partialiteit, partijdigheid.
Participant, deelnemer , deelhebber , deelgenoot.
Partieipatie , deelneming, deelname.
participeren, aandeel nemen of hebben, mede genieten.
particulariseren, op zich zelven plaatsen of beschouwen;
omstandig vertellen.
Particularismus, zelfzuchtige meening of handeling, b. v.
die der Joden, dat Jehovah alleen hun God is.
lP'articulariteiten , bijzondere, nadere nmstandigheden.
partieulier , bijzonder, afzonderlijk ; omstandig.
Particulier , ambteloos levend persoon , privaat persoon,
eenvoudig burger.
Partie , partij , deel, stuk, onbepaalde hoeveelheid; gezelschap; uitstapje ; een geheel spel , b. v. eene pantie
biljart ; verbindtenis of huwelijk ; sehuldpost ; afzonderhjk uitgeschreven stem in de muzijk ; aanhang , zijde;
Partie blanche, op het biljart eenvoudig spel tustuasehen 2 personen en 2 ballen.
deelswijze ; gedeeltelijk ; enkel.
Partisan, aanhanger: vrijbuiter.—Partiisane, lans , spies.
Partitie , d.eeling ,
Partituur, alstemmig muzijkstuk.
Partner , deelhebber , handelsgenoot ; mededanser of
-speler dans- of speelgenoot.
partout, overal ; ook volstrekt.
Parure, opschiktooi , pronkgewaad.
Parvenu, geluksland , heer van gisteren , iemand, die niet
door verdienste , maar door de fortuin uit een' lagen in
ten' hoogen stand verplaatst is.
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Pas , sebrede , tred , danstred ; naauwe doortogt (bergpas); vrijbrief,, geleibrief, reisbrief.
Pas de charge, storrnpas met geveld g,eweer.
Paseha, Paeha, ook 'Bosse, turksch stadhouder.
Pasigrapbie , algemeen schrift.
Pasquil , schotschrift , lasterschrift (zonder naam des
sehrnvers).
Pasquillant , schotschriftschrijver ; eerroover.
P.assaat , Passaatuinden , bestendige winden , die op
zekere zeeen in een bepaald jaargetude geregeld waaijen.
, middelmatlg.
passabel, drageluk ,
Passage , doortogt , doorvaart , doorgang, doormarsch ,
overvaart ; heen- en weerg,ang , het doortrekken van
mensehen en rijtuigen door eene plaats , plaats , uitdrukking , volzin nit een geschrift ; plaats , gedeelte van een
muznkstuk, dichtstuk euz.
Passagier , reiziger op een vervoermiddel , doortrekker.
Passant, doorreizende , voorbijgaande.
Passato, verledene of laatstvoorgaande maand,
Passe , in de schermkunst uitval , sprong.
passe , boven , passe-din , boven 10 , een dobbelspel.
Pa.ssementen, snoeren , treason, boordsel.
passeren , voorbij- of doorreizen , doorgaan , doorvaren
enz.; oversehruden , te boven gaan ; voorvallen , gebeuren; bewilligd of aangenomen worden ; door den beugel
kunnen , aangaan ; doorbrengen , verdriiven (den tijd) ;
none iota passeren , voor iets gehouden worden ,
golden.
Passe-partout , hoofdsleutel , looper , keizer.
Passe-port, verlofbrief , vrugeleide, paspoort.
Passe - temps, tu dverdru f.
passibel„ Well* , gevoelig.
Passi bi tei 4, ludzaamheid , gevoeligheid.
Passie, hartstogt, liefde , liefhebberu , zucht drift ; het
lijden , inzonderheid het laatste laden van Jezus.
passief, Indend , hjdelnk , onwerkzaam.
Vassief , het debet , vcrschuldigde.
passievo handed , de bandel met ingevoerde producten.
passive actinide., , schulden, die men te betalen heeft.
passive tegenstand, tegenstand zonder dadelijke verdediging.
Passiva , het zelfde als passieve sebialden.
Pastel , verwstift , schilderstift van gcdroogd verwdeeg.
Pastel-sehilderen , het schilderen met drooge verwen.
pasteu., deegachtig, , week , zacht.
Pastillen , balletjes nit meel , vrnehtsap en suiker.
Pastoor , herder , geesteluke , zielverzOrger , gemeentepriester.
prtoraal, herderhik landelijk ; zielverzorgend.
1 astoraat, ambt van een' predikant of pastoor.
Pastorale, herdersdicht , landeluke tooneelvertooning.
Pastorij, de wooing van een' geestelijke, van een' pastoor.
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Patent , open brief der overheid ; acte eener aanstelling ;
jaarlijksehe beroepsbrief, vergunningsbewijs ter uitoefening van een beroep; vrijbrief, waarbij iemand zekere
voordeelen of voorregten wordeu toegestaan.
patent (in de volkstaal) , near behooren , naar eisch ,
goed , ferm.
patenteren, bevoorregten, een patent uitreiken.
Patent-waren , zulke waren , die onder genot van een of
ander voorregt vervaardigd worden.
Pater, vader ; kerkvader ; ordesgeestelijke.
Paterhier, krachtig bier voor de oppersten in de kloosters ; van daar ook het Patersvaatje.
paternel , vaderlijk.
Paterniteit, vadersehap , vaderlijke waardiglieid.
Paternoster,
, rozekrans der Katholijken ,
bidsnoer ooki.
handboe
Paternos;erwerk , zekere putmachine.
Patersvaatje , zie onder Paterhier.
pathetiseh , hartstogtehjk , levendig, roerend-; vol kracht
en -vvaardigheid.
Pathologic, ziekteleer 2 ziektekunde.
pathologisch, tot de ziekteleer behoorende.
Pathos , hartstogtelijke verhevenheid, hartroerende
drukking , nadruk.
Patience, zie Patientie.
Patient , ludende, kranke, zieke.
Patientie, Patience, geduld ; ook zeker kaartspel.
Patisserie , bakwerk , pastijgebak.
Patois, bedorven landspraak , boerenspraak.
Patres , eernaam der oud-romeinsche raadsheeren ; ad
patres gaan , sterven.
Patria. , vaderland; pro patria, voor 't vaderland.
Patriarch , oudvader , stamvader, aartsvader , familiehoofd ; hoogste geestelijke waardigheid der grieksche
Kerk.
patriarchaal, aartsvaderlijk , eerwaardig.
Patrieier , adellijk burger in het mode Rome en in de
voormalige duitsche rijkssteden ; in 't algemegn
aanzienhike , groote.
patricisch , adellijk, raadsheerlijk , voornaam.
patrimoniaal , tot het vaderlijk erfgoed behoorende, geerfd, aangestamd.,
Patrimomum , vaderlijk erfgoed, aangeerfd vermogen.
Patrimoninm Petri het (voorgewende) erfdeel van lietrus , het gebied vanR ome.
Patriot, vaderlandsvriend , volks‘riend.
patriottiseh, vaderlandslievend, staatsburgerlijk.
Patriottismus vaderlandsliefde , burgerzin.
Patrocinatie, beseherming,.verdediging:
patrocineren, besehermen, beseherming semen.
Patrones , besehermster , sehutsheilige.
Patronaat, waardigheid van schutsheer.
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Patroon , beschermer , verdediger; heer,, meester; beschermheilige ; ook mensch, man , b. v. een vrolijke
patroon ; oak vorm , monster, , voorbeeld.,
teekening ; benoodigde hoeveelheid tot een schot, vervat
in een.' houten , papieren of blikken koker.
Patroontasch , soldatentasch voor de patronen.
Patrouille , nachteluke soldaten-loopwacht , ronde.
patrouilleren , de loopwacht doen.
Pauken, keteltrommen.
pauper, arm. — Pauperteit , armoede.
Pauperismus , armwezen ; leer van de verarming , hare
oorzaken en geneesmiddelen.
Pauli, opperhoofd der roomsch-katholijke Kerk.
Pause , rustpunt, stilstand , rustteeken.
pauseren , ophouden, rusten , eene pons zwijgen.
pavaneren(aieb),pronken,als een paaaw daarheen stappen.
Pavedette, postduif ; brievenduif.
Pavillon , tenthuis ; tentbed; bij- of zijgebouw, vleugel
aan een paleis zomer- , buiten- of tuinhuisje ; vlag
scheepsvaan.
Pax ! vrede , pax vobiseum ! vrede zij met IT
pax
intrantibns vrede zij met den binnentredenaen!
Peccadille, ldeine zonde , vergeeflijke font.
Peceatum , vergrijp,
zonde.
peeeeren, feilen , zich vergrijpen, zondigen.
Peculaat , kasbesteling , onderslaan van 's lands gelden ,
staatsdiefstal.
Petunia , geld , vermogen.
peeuniair , pecunied, geld betreffende ; in geld bestaande , baar, gereed.
Pedaal , voetklavier, voetregister.
Pedant , schoolvos , waanwijze , opgebiazen schijnweter.
pedant , pedantiseb, schoolvossig , smakeloos, kleingeestig, bekrompen.
Pedanterie , schoolvosserij , letterzifterij ; belagchelijke
neiging om alles to verachten, behalve wat men zelf
kent en uitoefent.
Pedel , voetknecht , dienaar (op hoogescholen , bij regtbanken).
Pedestal, zie Pie dental.
Peer , lid van den hoogen adel in Engeland (vergelijk
Pair).
Pegasus, muzen- of dichteren-ros, fabelachtig gevleugeld
paard ; Pegasus bestijgen of berijden , gedichten
makers, dichten.
Peine , moeite , onrust , angst , nood ; en peine eijn, in
verlegenheid zijn ; niet der peine waard , niet der
moeite waard.
Pejeratie, meineed, eedschending.
Pejoratie , verergering , verslimmering.
Pelagianen , aanhangers van Pelagius , een' engelschen
znonnik in de 5de eeuw , die de erfzonde loochende en
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beweerde , dat de mensch uit eigen kracht zalig kon
worden.
Pelagoskoop, zeediepte-kijker.
, door elkander , gemengd.
Pelerine, vrouwenmantel of kraa
Pelikaan , kropgans ; snaveltang' der wondheelers ; verouderd geschut , glazen destilleervat.
PelotOn, rot , afdeeling voetvolk , gewoonlijk van 20-50
soldaten , die to gehjk schieten ; van daar pelotonvuur,
waarbij in zulke kleine afdeelingen wordt gevuurd.
penaal , de straf betreffende , Infstraffelnk.
Penaliteit, strafbepaling , straf, bestraffing.
Penant , muurstij1 , tusschenmuur.
Penaten, huis- en beschermgoden der Romeinen ; ook zoo
veel als eigen huis en haard.
Penchant, neiging, voorliefde tot iets.
Pendant , tegenstuk , te,nbeeld, zijstuk , tegenhanger.
Pendule , slinger ; haniklok , slingeruurwerk.
Penelope , eene om hare huwelijkstrouw en huislijke
kunstwerkzaamheid beroemde vrouw.
penetrabel, doordringbaar, uitvorschbaar.
Penetrabiliteit , doordringbaarheid.
penetrant, doordringend , scherpzinnig.
Penetratie , doorgronding , inztgt , scherpzinnigheid.
penetreren , doordringen , indringen ; inzien , doorgrondenuitvorschen.
penibel
, moeijehjk , bezwaarlijk , lastig , pijnhjk.
Penitent , boeteling , berouwhebbende.
Penitentie , berouw , boetedoening, boete ; straf , pijn ,
marteling.
Pennaal , in de (duitsche) studententaal : een nieuw
aangekomene , een groen.
Penny (meervoud pence), engelsche stuiver gelijk aan
centen.
pensief, peinzend , nadenkend, zwaarmoedig.
Pensioen, Pension, eere- of genadewedde, jaargeld; kost
of opvoedingshuis, ook Pensionaat geheeten.
Pensionaris , voormalig eerste staatsraad eener provincie , naadpensionarts , voorheen opperste staatsdienaar der Algemeene Staten , van 1805 tot 1806 het opperhoofd der Bataafsche republiek.
Pensionnaire, kostganger, kostleerling.
Eensionneren, iemand eene jaarwedde geven.
remisurn, taak, opgave, dagtaak.
Pentagoon, vki fhoek.
Pentameter, vnfvoetig vers.
Pentarchie , regering van 5 magthebbers ; opperheerschappij der vijf europische groote mogendheden.
Penult:erne, voorlaatste lettergreep van een wooed.
pepinière, kweek- of vormschool ; boom- of plantenkweekerij.
per , door , doorheen, wegens, voor, uit, b. v. per acquit,
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ontvangen ; per adresse, door aanwijzing of bezorging.
Peractie, voleinding.
1,ere.eel, zie Vareelle.
per cent, (afgekort pet. of e lo ), ten honderd.
pereeptibel, bemerkbaar, waarneembaar.
Percept; biliteit, waarneembaarheid.
Pereepteur , ontvanger der belastingen.
Pereeptie , ontvangst , inzamelmg , heffing ; waarneming,
voorstelling met bewustzun.
percipieren , ontvangen, Innen; vatten, doorgronden.
per eontant, tegen baar of gereed geld.
per emit°, op of door rekening.
per of par convert (p. c.), onder omslag (op brieven).
Percussie, stoot , slag , schok ; botsing van twee ligchamen ; Pereussie-geweer is zulk een, dat met door
haan en pan , maar door een' hamer , die op een
busje of slaghoedje met knalpoeder slaat , wordt afgeschoten.
Perditie, eeuwige verdoemenis.
perdu , verloren.
perect ! hij ga verloren , sterve I weg met hem !
Peregrinatie , omzwerving , oponthoud in een vreemd
land.
peremptoriseh peremtoriseh , eindelijk , beslissend ,
zonder verder uitstel.
eens voor
perennerende planten , zalke , die het geheele }fear
voortduren , overblijvende gewassen.
per expressum (p. ex.), door een' afzonderlijken bode.
perfect, volkomen, volmaakt, voltooid.
erfectibel. volmaakbaar.
Perfectibiliteit, volmaaktheid.
Perfeetie , voleinding, volkomenheid, volmaaktheid.
perfeetioneren , volkomener maken, voltooijen.
perfide, trouweloos, verraderlijk.
Perfidie , trouweloosheid, trouwbreuk.
Pergarnent, Pcrkament, schrufleder.
per governo, tot narigt, tot rigtsnoer.
Pericope , afdeeling uit de evangelten en brieven van het
Nieuwe Testament, om op bepaalde zon- en feestdagen
in de kerk voorgelezen en verklaard to worden.
perieuleos , gevaarhik.
Periculton in morn, gcvaar hid talmen of toeven , dringend gevaar.
Periode, tlidruhrite , tudvak ; volzin.
Periodiciteit, terugkeer in zekere tijdruimten.
periodiek , periodiseh, op zekere trjden regelmatig wederkeerend, afwisselend, voorinjgaand, periodieke pers,
periodieke sehriften , tajdschriften (maand.schriften ,
journalen enz.) ; periodieke winden, wisselwinden ,
op gezette tuden waasjende winden.
Peripatetieus , aanhanger der leer van Aristoteles
liefhebber van wandelen.
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Peripherie, omtrek , cirkelomtrek ; omvang , gebied.
Periphrase , omschrijving.
perissabel, vergankelnk , broos.
Peristyle , zuilengang, open plaats , met zuilen omgeven.
erjurieus, memeedig.
Periurium, meineed, valsche eed.
Perlustratie, doorzage.
perlustreren , doorloopen, naauwkeurig doorzien.
per majora votes, door meerderheid van stemmen.
, voortdurend onaf_gebroken.
' aanbluven , b. v. eener wetgefirerrm
n="nttie, voortdurend
vende of uitvoerende vergadering.
permeahel, doordringbaar.
per mille (p. m.), per of van de duizend.
Permis, verlofbriefje , geleibriefje.
Permisaie, verlof, vergunning.
Eermitteren, vergunnen , toestaan, veroorloven.
ermutatie, verplaatsmg, omzettin,
pernicieus,,sehadeluk , verderfehjk.
per occasie, bid gelegenheid.
Peroratie, openhare redevoering , oefeningsrede.
peroreren, eene redevoering houden.
per pedes , te voet ; per pedes apostolorum, te voet
als de apostelen.
Perpendiculair, loodhjn, verticale lijn.
perpendieulair, loodregt, in 't lood, regtstandig,.
erpetueel , altaiddurend, levenslang, eeu.wig.
erpetuiteit, onatgebroken voortduring.
Perpetuuns mobile, een voortdurend, zich zelf bewegend voorwerp.
maerl d
rw
rreerippl
toerItt h, u tts.i avietreleotesrht ldat d rveem
dheid , onthutstheld.
per procura , door plaatsvervanging , volmagtiging.
Perquisitie, geregtelijk onderzoek.
per saldo , als te goed, als overschot van de vorige rekening.
perscriberen, opteekenen ; over schrijven.
per se, op zich zelf.
persecuteren , vervolgen , aitvoeren ; geregtelijk vervolgen, benaauwen.
Perseeutie , geregtelijke vervolging, nazetting.
persequeren, 2. oo veel als persecuteren. (vie aid.)
Perseverantie , volharding , standvastigheid.
persevereren, volharden , volhouden.
Persiflage , honende plagerij ; fijne bespotting , bespot- tende lof , foppee;j.
persifleren, fijn bespotten belagchelijk maken.
Persistentie, volharding, eig.enzinnigheid.
persisteren, volharden , op lets blijven staan.
personaliseren , persoonlijkheden zeggen , op den man
aan spreken , beleedigingen uiten.
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Personaliteit , persoonlijkheid, eigenschap van een'
soon.
Per&onaliteiten, persoonlijkheden , persoonlijke beleedigingen , aanrandingen zinspelingen.
personeel, persoonlijk, in eigen persoon, zelf,— personele
erediteur , wie your zijne schuldvordering geen onderpand heeft ; — personele belasting , zulke , die men
voor zijn' persoon, zun ambt of beroep, zijne woning ,
zijne consumtie moet betalen , hoofdgeld.
Personeel, aantal personen, waaruit een collegie, bureau,
eene werkplaats enz. bestaat.
Personifieatie , voorstelling eener zaak als persoon , persoonsverbeelding.
personifieeren, verpersoonlkiken , persoonluk maken , levenlooze zaken sprekend invoeren en als handelende
personen voorstellen.
Personnage , persoon , mensch ; rol , die iemand op het
tooneel to spelen heeft ; ook zonderling mensch.
Perspeetief , verrekuker ; de vergezigt-sehilder- of teekenkunst ; doorzigtkunde , uitzigt in de toekomst.
Perspicaeiteit , scherpzinnigheid, scherpe, heldere blik.
Perspiratie, onmerkbare uitwaseming.
persuaderen , overreden , overtuigen , wijs maken, over
hales.
Persuamie , overreding, overtuiging.
Pertinaeiteit , hardnekkigheid, verstoktheid.
pertinent , tot de cask behoorend , doelmatig , juist, naar
den eisch.
Pertinenti gn, het toebehooren, de hijstakken.
Perturbatie, storing, ontsteltenis, wanorde.
perturberen, stores, verontrusten, verwarren.
peruviaansebe bast, kinabast.
Perversie, verandermg, verslimmering, verderf.
Perversiteit , verdorvenheid, slechtheid.
bezwaarluk.
pesant, zwaar,
Peso , gewigt , zwaarte, last, al peso, naar het gewigt.
peasime, allerslechtst, zeer slecht.
Pessimist, verdedtger van het Pessimisrnus, of de leer,
dat de wereld door en door slecht is.
Pestilentie , pestziekte , besmettelijke ziekte.
Petarde, springbus , poortbreker ; klapbus , zwermer.
Petrnt , aanzoeker , vruer.
petit , klein, gering, kort, onbeduidend.
Petitie , verzoek , verzoekschrift , smeekschrift.
Petitionair, smeekende, de gene, die een verzoek bij hooger gezag indient.
petitioneren , een verzoekschrift indienen, aadzoeken.
Petitio prineipii , het aanvoeren van nets als bewijsgrond , dat zelf eerst bewezen moet worden.
Petit-maitre , pronkertje, modegek, windbuil.
Petrefaeten, Petreficatien, versteenincen.
petrificeren , versteenen, in steen veranderen.
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Petto , burst, boezem , binnenste ; iss petto hebben of
houden, in 't hart hebben, bsj zich behouden , verzwijgen.
Petulantie, moedwil , dartelheid, ligtvaardigheid.
pen a pen, langzamerhand, allengs.
peupleren, bevolken.
Phaenomeen, zie Phenomeen.
Phaeton, soon des zonnegods , berucht door zijnen val
hooge , ligte , onbedekte wagers ; open eljtuig met een
zonnedak.
PhalanstCrc , de algemeene werkinrigting, zoo als zij
door den franschen socialist Fourier weed ingesteld.
Phalanx , gesloten krijgsbende, digt opgesloten , met een
quarre to vergelljken troep soldaten ; keurbende.
phantaseren, met zijne gedachten rondzwerven , zich aan
levendige voorstellingen over geven , in gedachten dweeziekte raaskallen, Wen.
pen ;
Phantasie , inbeelding , verdichtings-vermogen ; hersenschim , droombeeld ; gell, luim, kuur.
Phantasma-gorie, gees t enb ez w erin g, schijntooverij.
Phantast, dweepel, grillig mensch.
phantastiseh, op mbeelding berustend, dweepend, grillig,
mal.
Phantoom , gewrocht der inbeeldingskracht , droomschrikbeeld.
Pharao, Faro, zeker kaartspel.
Pharis.er (eigentlijk een afgezonderde) , schijnheilige ,
pilaarbljter.
phari.aeisch , huichelachtiF , schijnheilig.
Pharmaeeut, artsemjberelder, apotheker.
Pharmacentiek, kunst der artsenijbereiding.
pharmacentisch , artsenijkundig , de artsenij betreffende.
Pharmaeie, zoo veel als Pharmaceutiek (zie ald.).
Pharmaeopoea , , voorschrift of boek der artsemjbereiding.
Pharmaeopo/a, artsenijverkooper.
Pharos , vuurtoren, vuurbaak, zeevuur.
Phasen, lichtgestalten, schijngestalten , inzonderheid van
de maan, afwisseling van gedaante, van tooneel.
Phebus, zonnegod, hoogdravende schrrjfrrant; Plebe, de
maan.
Phenix, fabelachtige vogel , die zich door zelfverbranding
weder veriongt ; van daar lets zeldzaams , voortreffelijks,
onvergankeluks.
Phenix-gezelsehap , eene maatschappij van brandwaarborg in Engeland (omdat zij nieuwe gebouwen nit hare
asch doet oprijzen).
Phenomeen, , verschrinsel , luchtverschijnsel; zonderling
voorval , vreemde gebeurtenis.
Philadelphie, broeder- of naastenliefde.
Philanthroop, menschenvriend.
Philanthropic, menschenliefde.

VITTEMPTIMITIPTIMFLIPITTNTWITAIT/Tr. rws
philanthropisch, menseblievend , minzaam, liefderijk.
Philhellenen, Grieken-vrienden.
n eu,1rtabefirtriginejln
edde
cisEiraf
t r'ecl'n
ev'oerIng, w ara,
pprjn
Vari
in remand ten toon gesteld , ontmaskerd , doorgehaald
wordt.
Philister„ de duitsche benaming voor ons Philistijn; ieder
niet-student ; een mensch van platburgerlijke denkwijs.
Philologie , taalliefde ; taal- en oudheidkunde , taalwetenschap.
Philoloog, taalvriend, taal- en oudheidkundige.
Philomele, zangvriendin, nachtegaal.
Philosooph , wijsgeer , verstands- of wijsheidsleeraar.
philosopheren , over de hoogste voorwerpen nadenken ;
wijsgeerig eene stof behandelen, de oorzaken der dingen
Ph
"ilsolTre
opn.
hie, wijsbegeerte, kennisleer, vrijheids- of waarheld sleer.
hilosophisch, wijsgeerig, verstands-wetenschappelijk.
hilosophist , schunwijze, waanwijze.
Philtrum , liefde- of tooverdrank om liefde op to wekk en.
Phiool, buikvormig glazen vat.
Phlegma slim,, natuurlijke ongevoeligheid en traagheid ,
onverschilligheid,
onopgewektheid.
'
phlegmatisch, slumbloedig; onverschillig , onopgewekt;
koud van natuur.
Phoebus, , Phoenix, zie Phe—.
Phosphorus, Phosphor, lichtstof, lichtdrager, een enkelvoudig ligchaam, dat in 't duister licht geeft.
phosphoresceren , in het duister licht geven.
Photot,pe,lichtbeeld, door de daguerreotype voortgebragt.
Phrase, spreekwijze, ultdrukking.
Phraseologie, verzarneling van spreekwijzen.
Phrenesie, waanzinnigheid, verstandsverbijstering.
Phrenologie, hersenleer ; verstands- of gemoedsleer.
phrygische muts , mode muts van bijzonderen vorm , als
zinnebeeld der vrijheid.
Phth,sis, tering., uittering.
Phylax, wachter, beschutter (hondennaam).
Physiea , Physitek, natuurleer, natuurkunde; natuurwetenschap.
Physieus, natuurkundige.
Physiocratie , de kracht der natuur ; kennis der natuurwetten en krachten.
Physiocratiseh systema , dat stelsel in de staatshuishoudkunde volgens 't welk de hoogste blocs van den
landbouw de gewigtigste bron van 's yolks rukdom is.
Physiognomic, Physionomie , gelaatkunde.
Physiognomist, Physionomist , gelaatkundige.
Physiologic , leer van de natuurlijke gesteldheid en
werkzaamheid der bezielde ligchamen.

P

t 76

PIFITCYOLOOG:=IPTOTTE.

Physioloog , natuur- of ligchaamsonderzoeker ; kenner
der mensehelijk-dierlijke natuur.
physisch, natuurkundig, natuarlijk, ligehamelijk, dierlijk.
pia desideria , vrome wenschen , waarvan de vervulling
niet waarschijnlijk is.
Pianist, piano speler.
Piano, Piano-forte, ook Forte-Piano, hamerklavier.
piano, zacht, pianissimo, zeer zacht.
Piazza, plaats , plein , marktplein in Italie.
Piasten, afstammelingen der eerste poolsche koningsfamilie, die sedert hunnen stamvader Piast van de Ide
eeuw tot 1 386 heerschten.
Piaster , rekenmunt van verscheidene landen.: in Italie
I gl. 25 tot 2 gl. 33 ct., in Spanje 2 gl. 60 et.
Picoterie, stekelachtige rede, hekeling.
Pictura, schilderkunst; schilderwerk.
Piece , stuk , geldstuk ; los bled ; kamertje, vertrek.
Piedestal , Pedestal, voetstuk, voetgestel van eene soil ,
een standbeeld ens.
Piekeniek gemeenschappelijke maaltijd , waartoe ieder
draagt.
deelnemer
Pieteit , vroomheid, kinderlijke liefde vooral jegens overledenen, of ook jegens voorouderlijke zeden en gewoonten.
Pietismus, zie Pietisterij.
Pietist, fil nvrome, iijnman, pilaarbilter.
Pietismus, fijnvroomheid , kwezelarij.
Pigment , verwstof , verw , kleur, blanketsel.
Pignoratie, verpanding.
zie on aer Pique.
pikant , Pikanterie, Piket, zie
Pikol, handelsgewigt in Madras, China ens., gelijk aan
Dude ponden.
Pilaster, vierkante pilaar, kantige zuil.
Piloot , stuurman, bonds, bondsman.
Piment, Jamaica-leper ; speeerij-meno.sel.
Pinacotheek, schilderiiverzameling , 'kunstkabinet.
Pinas , sport van sloep met I riemen ; bang , smal postsehip ; spiegelschip.
Pinchbeck , good nabootsend metaalmengsel, geel koper.
Pindus, muzenberg. berg der Zanggodinnen.
pinxit
heeft het
gesc
hilderd.
Pion , 'boer of looper in 't schaakspel ; schijf op het dambord.
Pionnier, schansgraver (sappeur, mineur of pontonier).
piquant, stekend, prikkelend, punttg ; stekelig, treffend.
Picjuanterie, stekelachtige rede ; beroepsjaloezij, broodmj d.
Pique , heimelnke haat , bedekte mjd ; piek , spies ; een
pique (pik) op iemand hebben , het op iemand geladen hebben.
Pique, katoenen stof,, waarvan het weefsel gestikt schijnt
to zijn.
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piqueren , steken , prikkelen ; beleedigen, krenken, gevoelig
Piquet, veldwacht, legerwacht; bekend kaartspel tusschen
2 personen.
Piqueur, Jager to paard ; voorrrjder ; paarclenafrigter;,00k
vrouwenjager.
Piraterie , zeerooverrj.
Piraat , zeeroover.
Pirouette, draaisprong (bid dansen en paardrijden).
Pisang, parades- of Adams-vrigeboom.
rise, gestampte aarde tot bouwen.
Pistache, groene amandel pimpernoot, klappernoot.
Pistool , 6..oudmunt van verseherdene landen , ter waarcle
van 9 A 10 golden.
pittoresk, schilderachtig, schoon, bekoorlijk.
placeren, plaatsen ; uiteen zetten , beleggen.
Placet , koninklijke toestemmmg, inwilligmg der lanclsregering, inzonderbeid. tot hekendmaking en urtvoering Nan
pauslijke verordenmgen ook verzoekschrift ; nog een
stoeltje zonder leaning.
Plafond , kamerzoldering , gipszoldering ; dekstuk ; dekschilderstuk.
plafonneren, de zoldering eener kamer bekleedm.
Plagiaat, menschenroof, boekenplandering, onregelmatige
toeeigening van eens anders letterarbeid.
Plagiarius , Plagiator, menschenroover , boekenplunderaar, letterdief.
Plaid, geruite wollen mantel der Bergarhotten.
plaideren pleiten, een regtsgeding voeren, voor 't geregt
eene zaak verdedigen.
Plainte, klagt.
plaisant, vermakelijk, grappig ; zonderling.
plaisanteren, kortswrjlen, schertsen, gekscheren.
Plaisanterie, scherts, kortswijl, boerterzj.
Plaisir , Pleizier , vermaak, verlustiging.
plait - il? wat belieft a ? wat zegt bit ? ook eaphernistisch gebezigd voor geheim gemak , secreet (de platie).
Plakkaat, openbaar afgekoncligd en aangeplakt bevel van
de regering.
Plan, vlakte ; ontwerp ; platte grond.
Planeet, clwaalstar.
planeren, effenen, gelijk maken.
Planetarium, ltist der planeten ; kturstwerktuig, dat den
loop der planeten voorstelt.
Planimetrie, vlaktemeetkunst.
Planispheer , afbeelding van den aard- of hemelbol op
een plat vlak , wereldkaart.
Plantaadje , Plantagie , beplanting , plantsoen ; streek
lands door de Europeanen in 0.- en W.-Indio met tabak, rijst, suikerriet enz. beplant.
planteren, planten, stellen, zetten.
plaqueren, zoo veel als plateren.
Plastzek, plastisehe kunst, boetseerkunst in gips Item,
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was enz,; ligehamelijk vormende kunst, ook de beeldhouwkunst en beeldgieterij omvattende.
plastiseh, ligchamelijk vormend , gedaantegevend , seheppend, boetserend.
Plastographie, nagebootst schrift ; sehriftvervalsehing.
Plateau, bergvlakte, verhevene, vlakke plaats ; tafelplank,
theeblad.
Plate-bande, smal tuinbed langs een' heining of mune of
om een bloemstuk.
Plate-forme , plat huisdak , plat op een huffs ; geschutbedding op eene hoogte ; opgehoogde, vlakke plaats met
vrij uitzigt , terras.
Plated , Pleet , met goud- of zilverplaatjes overtrokken
metaal, g,eplateerd metaal.
plateren, platteren, ook plaqueren, met goud of zilverblaadjes vergulden of verzilveren.
Platie, zie plait-il.
Platina, wit goad , het zwaarste metaal.
Platitude , gemeene, lage uitdrukking.
Platmenage,tafelstel,met velerl.vaatw.voor zout,peper enz.
platonisehe liefde , /outer geestelijke , van al het zinnehike ontdane liefde.
platonisehe republiek , voorbeeld eener volkomene
staatsinrigting , gelijk Plato die ontwierp.
platteren , zie plateren.
plausibel, toejuichenswaard ; aannemelijk , geloofwaardig,
Plausibiliteit, waarschijnlijkheid, aannemeliikheid.
Plebejer , burger, niet-adellijke in het nude Rome ; de
burgerliike , gemeene man,
plebejisch , onadellijk ; gemeen , tot het graauw behoorende, aan het gepeupel eigen.
Fleet, zie Plated.
Pleizier, zie Plaisir.
Pleiaden, bet zevengesternte.
Pleidooi , Pleit, regtsgeding, proses.
Plein-po,uvoir , Plenipotentie , voile magt, onbepaald
gezag ; sehriftelijke volmagt.
Plenipotentiaris, gevolmagtigd gezant.
Pleit, zie Pleidooi.
Plenum, de gezamentlijkheid; voile vergadering.
Pleonasmus, woordenovervioed , ophooping van gelijkbeduidende woorden.
pleonastisch, overtollig, overladen met gelijkbeteekenende
woorden of uitdrukkingen.
Pleuresie, Pleuritic, borstviiesontsteking, drooge hoest
met koorts.
PIeureuse, treur- of Touwband, rouwfioers.
plieren, vouwen , buigen ; deinzen, wijken.
Plomhe , lood , zegellood.
plomberen , met lood stempelen , verzege/en ; met load
aanvullen of volgieten (hone tanden).
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plongoren , duiken, onder duiken.
ploycren, buigen, ploouen, zamen voegen.
Pluchp , wolliuweel, halffluweel.
Plurals, meervoud.
Pluraliteit, meerderheid, de meeste stemmen.
plus, meet (t), een plus, een overschot , te veel, meerder bedrag plus minus, meer of minder, ongevecr.
Plusmakerij , overdrevene vermeerdering , der staatsin
komsten tot nadeel der onderdanen, geldsnoeijeru.
Pluto, de hellegod, koning der on.derwereld.
Plutocratic, geldheerschappu , heerschappij der ruken.
Pint..., de hellegod, god des rukdonts.
Pluviometer , werktutg om de hoeveelheid van gevallen
regen te bepalen.
Pneumatiek , luchtbewegingsleer; ook geestenleer.
pneumatisch , tot de leer van de drukking en beweging
der lucht behoorende , luchtaardig , tot de geestenkunde
betrekking hebbende , ook het admen betreffende.
pneumatische machine, luchtpomp.
Pocaal , Bokaal , beker , dekselglas.
Poculum, beker.
poculeren, bekeren, zuipen.
Potlagra , voeteuvel, voetjicht, pootje.
putlagreus, met de voetjicht behebt.
Pociagrist , voetjtchtluder.
Pode.itaat , magthebber , ambtman landvoogd.
Poiet , dichter.
Poema, thehtstuk, gedicht.
Poena , straf.
ptenaal , de straf betreffende.
Poenitentie, sic Pen—.
poetise!,, dichterluk, in versmaat.
poetiseren, dtehten, verzen maken.
Point , ntets ; deux A point, twee om niets.
Point, punt, steek, stout ; oog op dobbelsteenen, op kaarten ; point d'honneur, punt van eer, eergevoel.
pointeren , stippen , besprenkelen; rtgten (geschut), bedoelen, op 't oog hebben; toonen, wijzen ; in hazardspelen
op eene kaart zetten, wagen.
Pointenr kaartbezetter ; geschutrigter.
pointilleren, bestippen ; beuzelen ; stekelige zetten doen.
polair, den pool betreffende, tegenovergesteld.
Polarit..it , neiging van vru zwevende magneten naar de
magnetische polen der aarde.
Polemick , twistleer, kunst des woordenstrijcis ; verdediging van zun geloof, zijne inzigten , meeningen enz. tegen andersdenkenden.
polcmische schriften, twistschriften. , inzonderheid
take van geloof.
polemi geren, wetenschappehjk twisten.
poi; , glad gemaakt , gepolnst ; beschaafd , wel gemanierd,
sierluk , ook listig, (pullet).
hansworst, grappenmaker.

i SO POILIS--.POND'sTriturrom-TIG'.'Sr.).
Polio, verzekerings- of assurantie-bewijs (Polio van assurantie).
Polissonnerie, guitenj , jongensstreek, straatschenderij.
Politesse, gladhetd, hoffelijkheid, welgemanterdheld, toon
der groote wereld.
Politicos, staatkundige , staatsman ; schrander, gevat
mensch.
Politic , handhaving der openbare orde en veiligheid, der
personen en eigendommen ; staats- of stadsorde, yolkstucht.
Politick, staatswetenschap , staatkund.e, wereldkennis ,
geslepenheid.
politick , staatkundig, tot de staatkunde hehoorende ,
staatsburgerlijk , ook schrander , doorslepen, slow.
Politoer , Polituttr , ;;laming , glans , ook zoo veel als
Politesse.
Polka, naam van' Pen' bekenden poolschen dans.
Pollicitatie, eenzijdige belofte.
Polonaise, poolsche dans ; zekere vrouwenmantel.
Poltron , bloodaard, lafaard.
Poltronnerie, lafhartigheid, bangheid.
Polutie, onwillekeurige bevlekking.
Polyarchie of Polvcratie heerschappij van velen.
Polygamie, veelvoadtge eelit , veelmannerij , veel-wijverij.
Polyglotte, een in vele talen geschreven boek.
Polygoon, veelhoek.
Polygraaph, veelschnjver.
Polyhistor , veelweter.
Polyp, veelvoet , waterinsect, plantdier ; vleeschgewas in
of aan het menschelijk ligchaam.
Polyphaag., veeleter, veelvraat.
Polytee?mtek , leer der kunsten en ind.ustriele verrigtingen.
polyteellkiische school , hoogere beroeps- of ambachtsschool.
Polytheiismus, veelgodendom, vereering van vele goclen.
Pomade , Pommade, haarzalf, lippenzalf.
pomaderen, met pomade strilken zalven.
Pommerans, elastiek knopje of stooteinde
'
aan de biljartqueue.
Pomona, soft- of tuingodin, besehrtjving der tuinvruchten.
Pompadour, brri- of modezakje der vrouwen.
pompeus, ptachttg pronkend, met praalvertooning (pompe) ; hoogdravend.
Pompernikkel, grof, zwart westphaalsch brood.
Pompier, pompmeester ; brandspuitgast.
Pompon , wollen kuif op de soldaten-czako ; zijden geweer-overtreksel.
ponetueel, stiptelijk, naauwkeurig.
poneeau , hoogrood.
Pond sterling (I,. st.), engelsche gefingeerde munt gelijk
12 gulden.
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Pqnd vlaamsch (L. -c11.) , nederlandsche gefingeerde
munt , geliok 6 gulden.
ponderabel, weegbaar.
Ponderabilien, weegbare ligchamen.
pondereus, zwaar , wigtig ; nadrukkelijk ; de overweging
waardig.
Ponjaard , korte spaansche dolls.
Ponny, rekenmunt in Bengalen, Calcutta, Suratte.
Pons asinorum , ezelsbrug , verhgtingsmiddel voor minkundigen, onwetenden, zwakken.
Ponseh, zie Punch.
Pont , brug ; ook veerschuit voor rijtuigen.
Pontifex , opperpriester, paus.
pontificaat, priesterluk, hoogepriesterlijk, bisschoppelijk.
Pontifieaal , Pontificate , bisschoppelijk phgtenboek ;
pauselijk of bisschoppehjk plegtgewaad ; het beste pak,—
fin pontificalibus, in bisschoppehjke kleeding , priestergewaad ; in staatsiekleed.
Pontifieaat, opperpriesterschap , pauslijke waardigheid.
Ponton , vlotbrug , bruggeschuit , vlakke schuit voor den
schipbruggenbouw.
Pontonier , schipbrugmaker, soldaat tot het bouwen der
schipbruggen.
Pool, draaipunt, aspunt der aarde; trekpunt des magneets.
Pope, priester der Frieksche Kerk in Rusland.
populate, volksmatig ; algemeen nuttig, verstaanbaar ; bij
het y olk bemind, volksbelievend, gemeenzaam.
populariseren , iets algemeen bevattelijk , verstaanbaar
of nuttig maken ; rich populariseren, zich bij bet yolk
bemind makers.
Populariteit, algemeene verstaanbaarheid , nuttigheid ;
volksbelieving , genaakbaarheid ; minzaamheid jegens
geringeren.
Populatie, bevollung, volksmenigte.
populous, volkrijk, sterk bevolkt.
poreus, met kleine tusschenruimten of openingen, sponsachtig.
Posir,n, Poren , openingen of kleine tusschenruimten der
ligchamen, zweetgaatjes.
Porositeit, Poreusheid , eigenschap der poreuse ligchamen, sponsachtigheid.
Porphyr, purpersteen.
Port , haven , zeehaven; toevlugtsoord ; ook vrachtgeld ,
briefgeld , verkorting voor portwijn.
Portaal , hoofdingang van eene kerk of ander groot gebouw ; ruimte voor de gangen bij de deur.
portabel , portatief, draagbaar.
portant (a bout) , van zeer nabij , b. v. op een voorwerp
schieten.
Portaten , lijsten der dagelijks in de zeirhavens aankomende waren en de ontvangers daarvan.
Porte-crayon, potlood- of stifthouder.

VIZ FORTE-EPEE—POSTERIORITEIT.
voo een
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,ibaggngta,X
nister.
Porter , sterk engelsch bier.
porteren (rich voor iemand), voor iemand in de bees
springen, zijne zaak verdedigen.
Porteur , drager , brenger ; hbuder van een' wissel.
Poetic , deel, aandeel ; erfdeel; mondgedeelte, spijsgift.
Pastier, deurwachter, poortbewaarder.
Portique , zuil,engang , gewelfde of overdekte gang tot
wandelplaatsen, zamenkomsten, galerij.
Porto , vracht- voer- of draagloon ; brievengeld ; porto
franco, franc de port of portvrij, postvrn, f ranco.
vrijhaven ; Porto-rieo , Rijke-haven ,
Porto-franeo
naam van een' West-Indisch eiland en van den rooktabak,
die van daar komt.
Portrait , Portret, beeldtenis door penseel, teeken- of
graveerstift voortgebragt ; levendige , juiste voorstelling
of beschrnving van een' persoon.
Rortraiteren, op doek, paneel enz. afbeelden.
Portraiteur, Portraitist, schilder van portretten.
Portret, zie Portrait enz.
pose , gezet; ernstig. , bedachtzaam.
Positie,. stelling, lagging, stand, gesteldheid ; voetenplaatsing bn het dansen, positie-kanonnen , zwaar geschut.
positief , vastgesteld , aangenomen ; vast , gewis , bevestigend ; positief regt , het stellige regt , het regt om te
vorderen, dat iemand sets doe.
Positief, rerste trap , stellende trap der bijvoegelijke
naamwoorden; het onbetwistbare; ook kamerorgel.
posito , vool.ondersteld , gesteld of aangenomen.
Posituur, stelling, stand of houding des ligchaams.
possederen, bezitten, in eigendom hebben.
Possessie , bezit, bezitting, have.
possessief, het bezit betreffende, bezitting aanwijzend.
Possessor, bezitter, eigenaar.
possibel, mogelijk, doenhaar.
Possibiliteit, mogelijkheid, uitvoerbaarheid.
post, na, later dan ; — ex post, achter aan.
Postament, Postement, voetstuk, onderstel.
postdateren, later dagteekenen ; een' reeds verloopen dag
onder teekenen.
Postdirecteur, hestuurder van het postkantoor.
posteren , plaatsen, stollen , op een' bepaalden post stellen ; eene pleats, bediening aanwijzen.
Poste restante , op de post te blijven (om afgehaald te
worden).
posterieur , jonger , nieuwer, later ; als hoofdwoord zoo
veel als
Posteriora, achterdeelen , achterste.
posteriori la), van achteren, uit de ervaring genomen.
Posterioriteit, het later-zijn, jonger-zijn.
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Posteriteit, nakom el ings chap.
post festuna, na het feest, te laat, achteraan.
post hoc, ergo propter hoe, dawns, en derhalve daarom , of , wat op elkander volgt volgt ook nit elkander
(valsche stelregel).
Postitumus, Posthunaa; nakomende, na 's vaders dood
geboren noon of dochter ; opera posthuma, oeuvres
posthumes, na des schrijvers dood verschenen werken.
Postille, predikboek.
Postilion, postknecht, postrijder.
Postludium, naspel.
postnumerando, nabetalend.
postnumereren, nabetalen.
postponeren, aehter zetten; uitstellen.
Post-scriptuin, Postscript (P. S.), naschrift.
Postulant, vereischte , zonder bewijs aan te nemen stelling ; vordertng, opgave.
Postulant, aanzoeker om eenen post , eene bediening enz.
postuleren, vorderen, als voorwaarde voorop stellen; naar
lets dingen.
Postuur, zoo veel als Posituur.
Potage, soep, groente-, vleeschsoep.
potent, vermogend, magtig.
Potentaat, magthebber, gekroond hoofd.
Potentie, magt, vermogen , geweld.
Poterna, sluippoort in eene vesting tot het doen van nitvallen.
Potestaat, kracht, magt, vermogen.
Potpourri, mengelmoes , mengsel , allegaartje ; een uit
vole bekende stukken zamengesteld muzijkstuk.
Poule; biljartspel om een inzet, potspel.
Poundage , pondcijns , een engelsch tolgeld van alle uit'
gaande waren.
pour, om, voor, tot; pour acquit, voor ontvangst, als be
wijs van ontvangst ; pour la bonne bouche, voor lekkerbekken , lets weIsmakends ; pour prondre conga
(p. p. c.), om afscheid te nemen.
poursuiveren, vervolgen, najagen ; aan- of volhouden.
pousse,ren, stooten , voortdrijven ; bevorderen ; voorthelpen ; zielp pousseren , door eigen kracht en inspanning tot forlorn geraken.
Pouvoir , magt , kracht, vermogen, bewind.
power, arm.
practicabel, uitvoerbaar, aanwelidbaar, doelmatig, bruikbaar.
Practices , een lets uitoefenend en daarin ervaren man ,
ervaren geneesheer, advokaat enz.
Practijk , uitoefening , toepassing van de regelen eener
kunst ; handelwijs , beoefening; overleg.
Practijken , ongeoorloofde kunstgrepen , listige streken ,
schelmerij en.
practiscb, uitoefenend, werkdadig, op de uitoefening ge-

1 84

PRACTISEREN—PRECIS.

grond ; practisch verstand, het verstand als wetgever
voor den wil.
practiseren, uitoefenen, zaken doen, inzonderheid als geneesheer en advokaat; oak bedenken, bezinnen.
practiserend, uitoefenend, werkelijk ; bedenkend.
Prado, wandelweg , lusthof, groote diergaarde bij Madrid.
prw of pre , voor , vooraan , vooruit, het prm of pre
hebben , den voorrang, de voorkeur hebben.
NIL De met PIKE zamengestelde woorden zijn
hier met PRE gedrukt.
pragmatiek, pragmatisch, aanwendbaar, algemeen nuttig; pragmatische geschiedschrijving, leernike yourstelling der geschiedenis , waarbij de gebeurtenissen in
haren eigentInken zamenhang , vooral een politick
oogpunt, worden voorgesteld ; pragmatische eanctie
algemeen nuttige landsverordening ; algemeene wet tot
openbare welvaart.
Prairie, weide, dreef; het nattturlijke, met welig gras bewassen land in het binnenland van Noord-Amerika.
Praktijk enz., zie Pract—.
Ptater, openbare wandeling of lustbosch bij Weenen.
Praxis, zoo veel als Practijk.
Preadansieten , menschen „ die voorondersteld worden
vOdr Adam geleefd to hebben.
Preadvies, voorloopig uitgesproken gevoelen of raad.
prealabel, voorloopig, voorafgaand.
Preambule , voorrede , inleiding ; omweg ; omhaal van
woorden.
preambnleren, eene voorrede of inleiding vooruit zenden,
voorbereiden, omwegen maken.
Prebende, prove, kerkelijke verzorging , jaarlijksch inkomen van eene geestelijke stichting; lijfrente.
precair, onzeker, ongew is, twiifelachtig, afhankelijk.
Precautie, voorzIgtigkeid, voorzorg.
precautioneei, voorzigtig, vonrzorgen gebruikend.
precaveren, verhoeden, voorzien, zich in acht nemen.
Precedentie, voorrang. voortred.
precedes-en, voorgaan, den voorrang hebben.
Precept, zie Preceptum.
Preceptor, leeraar, leermeester,, onderwijzer.
Preceptoraat leeiaarsambt, leermeesterplaats.
Preeeptum , Precept, voorschrift , rebel, rigtsnoer, gebod.
precies, naauwkeurig, joist, stipt.
preeieus, kostbaar, kostelijk; gemaakt, gedwongen.
precipi:eren, vooruit nemen, vnorschriften geven.
Precipitaat, nederslag, nederplofsel, bezinksel.
Preeipitatie , afstorting ; overijling, jagt; nederploffing.
preeipitato , met overhaasting.
preeipiteren , neder ploffen , bezinken ; overijlen , votewaarts snellen.
Precis, Port begrip, zakelijke inhoud, hoofdinhoud.
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Precikie , juistheid, stiptheid ; bondige kortheid van nitdrukking.
preeloderen, uitsluiten voor altijd afwijzen , voor vervallen verklaren.
preeluiiief, uitsluitend , ten voile afwijzend.
Preeoeiteit , vroegriipbetd, ten voile afwijzend.
Preconi%atic , lofverheffing, overdreven lofspraak; pauselnke bevoegdverklaring voor een bisdom.
Predeeesor, voorganger (in een ambt).
Predeliberatie, voorloopige beraadslaging.
Prede.Ainatie, voorbeschikking, genadekeus.
rrede.tineren, vooraf bepalen. voorbeschikken.
1Predicaat, toeeigeningswoord , wat van eene zaak gezegd
wordt , eigenschap van een onderwerp , eer- of ambtsnaam , titel.
Predicament , toekenningsbegrip,
ei&enschap.
'
prediceren,voorzeggen, voorspellen ;toekennen.
Predictie, voorspelling, waarzegging.
Predikant , protestantsch godsdienstleeraar , evangelieverkondiger.
Predileetie, voorliefde, vooringenomenheid.
predisponeren , vooraf beschikken, genegen of ontvankelnk maken.
Predipositie , voorloopige aanstalte voorbeschiktheid ,
aanieg, b. v. tot eene ziekte.
Predominatie, overheersching, opperheerschappij.
preeminent, uitstekend, voortreffelijk.
Preeminentie , voorrang, voortreffelijkheid.
Preexistentie, vooraanwezigheid.
Prefatie, voorrede, inleiding, voorberigt.
Prefect , stadhouder, landvoogd.
Prefeetuur, stedehouderschap, landvoogdij.
preferabel of preferent, verkieslijk , de voorkeur verdie.
nende, den voorrang toekomende.
Preference, Preference, voorkeur, voorrang.
prefereren, voortrekken , hooger achten , den voorrang,
geven.
pregnant , eigerithjk : manger ; vol , zinrijk , vol denkbeelden.
prejudieieren , voorloopig oord$len of beslissen; benadeelen.
Prejuditie , voorbeslissing ; vooroordeel ; nadeel.
Prejuge, vooroordeel.
Preiaat , voornaam geestelijke ; bissehopstitel.
preliminair, inleidend, voorloopig, den weg banend.
Preliminaries, Prearninaires, inleidingen, voorloopige
punten van overeenkomst bij een' to sluiten vrede.
preluderen, voorspel maken; inleiden , voorbereiden.
Preludium of Prelude , voorspel ; voorteeken , voorloo
per.
Prematuriteit, vroegrijpheid, ontijdigheid.
Premeditatie, voorafgaande overlegging.
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promediteren, vooraf bedenken of overleggen.
Premises, eerstelingen.
Permit, , prijs , eereloon, vergoeding ; verzekeringsprijs ;
bijwinsten , bnprijzen , die in loterijen aan zekere nommers toevallen.
Premier, eerste, voornaamste ; premier dessns , eerste
sopraanzanger.
Premiers, Premieres, de 5 eerste trekken in sommige
kaartspelen.
Premissen, voorafgaande voorstellen of vooropgeplaatste
stellingen eener sluitrede, om daaruit een gevoig to trekken.
premissis premittendis (p. p.), vooropgeplaatst, wat
vooropgeplaatst moet worden.
Preneur, nemer of verkooper van een' wissel.
prenumerando, door vooruitbetaling.
Prenumeratie, vooruitbetaling.
prenumereren , vooruit betalen , b. v. het abonnement
eener courant.
Preocenpatie , voorinneming , voorafbezetting ; voorbegrip, vooroordeel, vooringenomenheid.
Preordinatie, voorbeschikking.
Preparaat, kunstmatig toebereid ligchaamsdeel.
Preparandus , wie tech voorbereidt , b. v. tot een examen.
Preparatie, voor- of toebereiding, aanstalte.
prepareren, voorbereiden , klaar maken, toerigten.
Preponderantie, overwigt, meerderheid.
preponeren , vooraan plaatsen.
Prepositie, vooropplaatsing ; voorzetsel.
Prepotentie, overmagt, hoogere magt.
Prerogatief, voorkeur , voorregt.
Presbyopie, verz igtigheid.
Presbyter, oudste, priester, aanzienlijk kerkbeambte ; gemeentebestuurder.
Presbvterianen , Protestanten in Engeland , die geenen
bisscfiop erkennen, maar de Kerk slechts door presbyters
of oudsten geregeerd willen hebben.
prescribereu, voorschruven; in regten voor verjaard (vervallen) erkennen, verjaren.
Preseriptie , voorschrift , verordening ; verjaringverlies
van een regt , dewiji men niet ten behoorlijien tide
daarvan heeft gebruik gemaakt , de verkrijging van een
regt door zulk een verzuim van een ander.
Presens, tegenwoordige tijd (in de spraakkunst).
present, tegenwoordig, aanwezig ; ten geschenke.
Present, geschenk, gift, gave.
resentabel, vertoonbaar, wat aangeboden kan worden.
Presentant , vertoonder en houder van een' wissel ; voorsteller tot een' post, een ambt.
Presentatie, indiening, vertooning, b. v. van een" wised ,
regt van voorstelling tot een ambt.
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presenteren, voorhouden, aanbieden, over reiken.
Presentie, Presence , tegenwoordigheid,
Preservatie, bewaring, voorkoming, behoeding.
Preservatief, behoedmiddel.
Preset, President, voorzitter.
presideren , voorzitten; den toon aangeven.
presidiaal, tot de waardigheid van voorzitter behoorende.
Presidium, voorzitterschap ; oppertoezigt.
Presomptie, het zelfde als Presumtie.
pressant, dringend, haastig, gem uitstel Mende.
ressentiment, voorgevoel, vermoeden.
presseren , drukken , pressen , dringen , noodzaken ; bij
remand aandringen, haast hebben, geen uitstel
Pressuur, druk, bezwaar.
Prestatie, kwijting, vervulling, afdoening eener verschuldigde zaak, betaling eener schuld , belasting enz.
presteren,bewq zen, afleggen, vervullen, doen, b.v. een' eed.
Prestige, be.goocheling, tooverachtige verblinding.
presto, gezwind ;
prestissimo, zeer gezwind.
presumabel, vermoedelijk.
presnmeren, vooronders.tellen, vermoeden; zich vermeten.
Presmntie , vooronderstelling ; verdenking , argwaan; inbetiding, waan.
presumtief, vermoedelijk.
Presuppositie , vooronderstelling.
Pretendent , aanspraakmaker , eischer ; kroonvorderaar
ook minnaar, vrijer.
pretenderen, voorgeven, beweren; verlangen, eischen, aan
spraak op iets maken, zich aanmatigen.
Pretensie, verlangen, vordering, eisck; aanmatiging, waan;
ook voorwendsel.
preter (pr.ter)propter, ongeveer, meer of min.
Pretor (Praetor, voornaam staatsbeambte in 't oude
Rome; nu aanvoerder, opperhoofd, stadsregter.
preteren, leenen, verleenen; schikken, mede geven, rekken.
Pretext, voorwendsel, voorgeven, schijngrond.
pretexteren, voorgeven, tot voorwendsel nemen.
pretiZus het zelfde als preeieus.
Preuve, bewijs, proef.
prevalent, den voorrang hebbende.
Prevalentie, overwigt, overhand.
prevaleren , het overwigt of de overhand hebben, meer
zijn of gelden.
Prevaricatie, pligtschending, ambtsontrouw.
preveniren, voorkomen , beletten ; vooraf berigten, van
lets verwittigen.
Preventie, het v6Orkomen, verhoeden; vooroordeel, vooringenomenheid ; waarschuwende kennisgeving.
preventief, voorkomend, verhinderend.
Previsie , het voorzien van toekomstige gebeurtenissen en
daarop gegronde voorzigtigheid.
Prevot, aan 't hoofd geplaatst persoon; inzonderheid zoo-
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veel als Proost en Provoost (zie die beide woorden).
Prima, de eerste, hoogste klasse, stem of soort.
Primaat , Primas , eerste of voornaamste aartsbisschop
van een rijk.
Prima-donna, Prima-parte , eerste tooneelspeelster .
zangeres.
primair , voornaam , voortreffehik ; oorspronkelijk ; primaire gebergten , oorspronkeliike of grondgebergten ,
primaire sebolen , lagere scholen in Frankruk.
Primal, me Primaat.
prima visa, op zigt (van eenen wissel), op het eerste gezigt , van het blad weg (iets spelen).
prima-volta, de eerste maal.
Prima-vaissel, eerste wissel (van meer wissels , die over
66ne som zijn opgesteld).
Prime , eerste stem , eerste toon van elke klankladder ;
eerste sehermstelhng of positie (de houw van boven naar
het hoofd), de eerste drukzijde , schoondruk ; het eerste
biduur in kloosters.
primeren, zich boven anderen verheffen „ de eerste zijn.
primitief, oorspronkehjk, aanvankelijk, allereerst.
primo. pro primo, ten eerste.
W'rimogenitus, eerstgeborene; — Primogenitunr, eerstgeboorteregt.
Primo-nomo, de eerste tenorzanger,
Primum mobile, eerste beweeggrond, hoofddrijfveder.
Principaal, hoofdpersoon, Neer, meester , hoofd, lastgever,
hoofdzaak, hoofdpunt.
principaal, voornaam , eerst ; prineipale crediteur ,
eerste of voornaamste schuldeischer.
Principaliteit , oppermagt, overwegende magt.
Principe, aanvang, oorsprong, grond. grondoorzaak; grondstof ; grondslag, grondbegrip ; kennisbron; grondstelling ;
beweeggrond der handelingen.
prior, eerste, voorgaande, vroegere.
Prior (vrouwelijk Priores, Priorin) , eerste, opperste,
inzonderheid in een klooster.
Priora , voorafgaande feiten en omstandigheden , vroegere
dingen.
Prioraat , voorzitterschap ; ambt van eenen prior of van
eene priores.
Prioriteit , voorrang , eerstheid , ouder-zijn ; — Prioriteitsregt, regt des voorrangs, naderregt ; — Prioriteitsschulden , zulke , die bij een contours het eerst in aanmerking komen.
Prise, snuifje ; vangst, bait, prijs, inzonderheid een veroverd schip.
priseren, schatten, de waarde aanslaan.
Priseur , schatter , waardeerder der geldswaarde van een
voorwerp.
Prisms, kantzuil, hoekige zuil.
prismatiseho kleuren, regenboogskleuren.
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Prison, gevangenis, kerker ; hechtenis.
Prisonnier , gevangene.
privaat , met openbaar, bijzonder, huiselijk,geheim, ambteloos , vast daar Privaat-andientie , Privaat-leven,
Privaat-persoon, Privaat-les enz. ; als hoofdwoord
ook yen als Prive (zie dat woord).
Privatie, berooving , onttrekkingontbering ; verlies ; gebrek , afwezigheid eener eigenschap.
privatief , uttsluttend , ationderhjk , eigen ; privative
jagt, eigene, afzonderhjke jagt.
privatiseren , op zich-zelven , zonder ambt of bediening
leven.
Prive, geheim gemak, secreet ; ook voor zich-zelven, zijn
eigen persoon.
n eb,v°
er :v
orernant
;vtrrtejkhkeetL.- of verlofsbrief , vergun.iviie gi
Viiv
n:ngsbrief.
privilegieren , bevoorregten, met eene vrijheid voorzien ,
verzekeren, beveihgen.
Prix, prijs, waarde; Prix fixe, vaste prijs ; a tout prix,
tot elken prus.
pro , voor, voorwaarts ; te voren , vroeger , liever naar ,
krachtens.
pro aria et focis, voor haardste'den en altaren.
probaat, beproefd, echt, op de proef goed bevonden.
probabel, waarschijnhjk, vermoedelijk.
Probabiliteit, waarschunhjkheid, geloofbaarheid.
Probatie, beproeving, proefnenung, proef.
probatum est , het is beproefd , op de proef goed bevonden.
proberen , beproeven , de proef nemen ; metalen oncierzoeken, toetsen.
Probiteit, regtschapenheid, goede trouw.
Probleem, Problerna optelossen vraagstuk, voorgelegde
strudvraag , twijfelachlige vraag, raadsel.
problematisch, twufelachtig. ; onuttgemaakt.
procederen , te week gaan , handelen ; een regtsgeding
voeren.
Procedure, handelwijs, regtsgeding.
honderd, van 't honderd.
pro cent (pct. of of
Proces, voortgang, wijze van plaatsgruping (b. v. een chemisch proces) , handelwijs , inzonderhe;d regtshandel ,
regtsged;ng, ple;dooi, plea.
Proces-verhaal van ambtswege gedane schriftelijke nederstelhng of uiteenzett
ing van een voorval.
processeren, een regtsgethng hebben of voeren.
Processie , feestehjke optogt of ommegang ; plegtige Bede- of kerkvaart.
Proclamatie , opentlijke bekendmakino• , afkondiging der
'
overheid ; het aflezen der geboden van twee
verloofden.
proclameren , uttroepen , verkondigen , openthjk bekend
maken.
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Proconsul , gewezen consul ; stedehouder bi,j de Romeinen.
pro contant, voor gereede betaling.
Procrastinatie, vertraging, urtstel.
Procreatie, voortbrenging, voortteling.
Procrustes (het bed van)willekeuri ole vorm waarin
men een voorwerp met geweld besluit ofunkleedt'.
Procuratie , zaakwaarneming ; schriftelijke lastgeving of
volmagt.
Procurator, zoo veel als Procureur.
procureren, bezorgen, verschaffen, tot stand brengen.
Procureur , zaakvoerder , gevolmagtigd zaakbeheerder ,
regtzaakvoerder, pleitbezorger ; avoue; gevolmagtigde.
Procuradores, in Spanje leden der 2de kamer.
prodigaal, verkwistend, doorbrengend.
Pro d i gall tei t, verkwisting, doorbrengingszucht.
prodigeren, verkwisten, onnoodig verteren.
prodigious , wonderbaar, verbazingwekkend.
Producent, voortbrenger.
produceren , te voorschijn brengen, (b. v.
bewijzen , getuigen) ; voortbrengen , tlen, bouwen (b. v.
vruchten) ; leveren, vervaardigen, maken.
Product, voortbrengsel van natuur of kunst ; vrucht ; bedrag , beloop , het te vinden getal (door vermenagvuldiging).
Productie voor- of bijbrenging (b. v. van getuigen);
voortbrenging, teling, voorts zoo veel als Product.
pro uc tief, voortbrengend, telend ; vruchtbaar.
Productivitcit, scheppende kracht , vruchtbaarheid.
pro et contra, voor en tegen.
Profaan , oningewijde , inzonderheid niet-vrijmetselaar.
profaan oningewijd, ontwijd; onheilig, met de godsdienst
spotteride ; ongeestelijk , wereldhjk; gemeen , onedel.
profane geschiedenis algemeene (niet-bijbelsche of kerkelzjke) geschiedenis.
Profanatie, ontheili cring, onteering, misbruik.
profaneren , ontwirden , met het heilige spotten ; geheimen verpraten ; misbruiken.
Professeur,, het zelfde als Professor ; in Frankrijk en
Belgie ieder, die van eene kunst of kunstvaardigheid zzjn
beroep of bestaanmiddel maakt.
Professie, belijdenis, opentlijke verklaring ; beroep, handwerk.
Professor , openbaar leeraar op eene hoogeschool , hoogleeraar.
Professoraat, het hoogleeraar.ambt.
proficiat ! wel bekome het u !
Profijt, zuivere winst, nut , voordeel, opbrengst.
Prolijtertje zuimgje, lichtspaarder.
Profit , teekening
'
van Pen voorwerp van ter zijde , zijdebeeld, half gezigt, in doorsnede.
profitabel, voordeelig, wmstgevend , nuttig.
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profiteren voordeel of winst doen ; leeren , vorderen ;
winstgevend zijn.
protlueren , ontspringen, uit iets volgen.
pro fdrma, voor den schijn, welstaanshalve.
Profusie. uitgieting; verkwtsting, overvloed.
profuus , verkwistend , spilziek ; wijdloopig.
Progenituur, nakomelingschap, teelt, kroost.
Prognosticum of Prognosticon , voorteeken , kenteeken.
Prognostiek, voorzeggingskunst.
prhoeidg.ra" ter verkrijging eener akademische waardigPrograrnma, opentlijke sehriftelijke bekendmaking ; gedrukte uitnoodiging tot eene plegtigheid , tot een concert
ell..
progredieren, voortgaan, voortstappen.
Progressen, vorderingen, wasdom , trapswijze voortgang.
Pro gressie, voortgang, vordering ; getallenreeks.
rogressief, voortgaande. toenemend, trapswijze.
rogressist, voorstander van den vooruitgang.
probiberen, verhinderen; heletten, verbieden.
Probibitie , wermg , ontzegging , verbod ; Prokihitiesysteem , in- en uitvoersbeperking; handelsstremming.
prohibitief, terug- of afhoudend, verbiedend.
Project, ontwerp, plan, oogmerk, bedoeling.
Projecten-maker, plannen- of ontwerpenmaker.
projecteren , ontwerpen , afbeelden , ontwerpen maken
van plan mjn.
Projectie, schets , teekening van de schijnhare Egging en
gedaante van een voorwerp , inzonderheid het ontwerp
van landkaarten.
Projectiel, werptuig , inzonderheid de werptuigen der artillerie.
Proletariaat , de stand der armen , de gezamentlijke arM en.
Ppoletariitn, de nakomelingschap der acme burgers ; ook
de onbemiddelde volksklasse-zelve.
pro HMV), naar welgevallen.
prolifiek, vruchtbaar, vrachtbaarmakend.
Prologue, Prolong, inleidingsrede, openingsrede.
Prolongatie, verlenging, vertraging, uitstel, later gestelde
termijn.
prolongereu, verlengen, uitstel geven, ern' lateren tijd of
termiin bepalen.
Proloog, zee Prologues.
pro memorial, ter herinnering.
Promemoria , gedenkschrift ; ingeleverd stuk ; aanvraag,
vermeld.ing.
Promenade , wandeling ; ook de wandelweg , vvandelplaats.
prorneneren, wandelen.
Promesse belofte , sehuldbekentenis met belofte orn op
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een' bepaalden tijd te betalen ; ook de door actle-maatschappuen uitgegeven papieren,door welke hunnen houder
een zeker actie-aandeel wordt verzekerd, dragen den naarn
van promessen.
Prometheus , verstandig, bekwaam kunstenaar, inzonderheld beeldhouwer, boetseerder.
pro mile (p. m.), voor of per het duizend.
Promissie,belofte, toezegging.
Promittent, belover, toezegger.
promitteren, beloven, toezeggen.
Promotie , bevordering , stand.sverhooginginzonderheid
bevordering tot eene geleerde of akadem'ische waardigheld.
promoveren, bevorderen, verhoogen.
Promulgatie, openbare bekendinaking, verbreiding.
promulgeren, kond doen, afkondwn , verspreiden.
prompt, vaardig, onverwuld , spoedig, vlug, stip t ; gereed,
'baar.
Promptitude, gezwindheid, vaardigheid, stiptheid.
Promulgatie, openbare bekendmaking.
promulgeren, bekend maken, verspreiden.
proneren , uitbazuinen ; yea woorden over iets maken ,
zwetsen of snappen.
Proneur, bovenmatig lofredenaar, zwetser.
Pronomen, voornaamwoord.
pro none, voor het tegenwoordige, voorloopig.
Pronunciatie, uitspraak, uitspreking.
pronunei gren, uitspraak doen, beslissen.
Proost, opperste, kloosterhoofd , oppergeestelijke.
Proppedeutiek , voorbereidende kundigheden , voorbereidingswetenschap.
propmedentisch , voorbereidend.; propeedeutisch examen, onderzoek naar de kundigheden, die als voorbereiding tot dezen of genen tak van geleerdheid beschouwd
vvorden.
Propaganda, door den paus in 1622 verorderde raad van
geloofsverbrelding, bekeeringsgenootsehap (congregatio
de propaganda) ; ook elk genootschap ter uitbreiding
van kerkelijke of politieke leerstellingen.
Propagatie, voortplanting, uitbreiding.
propageren , uitbreiden, voortplanten.
pro patria, voor het vaderland.
Propatria , eene snort van schrufpapier.
Propensiteit, geneigdheid, zucht.
proper , propre, net, zindelijk. lief Ta. net.
Properheid, netheid, zindelukheid, sterlukheid.
Propheet, voorzegger, voorspeller ; godsdienstleeraar van
het Dude joodsche yolk.
propheteren , voorspellen, toekomstige , niet berekenbare,
of te voorziene dingen vooruit zeggen.
Prophetes, zieneres, voorzegster, waarzegster.
Prophetic, voorspelling, openbaring.
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voorspellend, vol voorgevoel.
nent,voorstelIer ; tot het predikambt onderzocht en
Proponent,
Propo
bevoegd verklaard , maar nog met geplaatst persoon;
protestantsch candidaat.
Eroponeren, voorstellen, voorslaan, opwerpen.
rropoost, Z le Propos.
Proportie , evenredighetd , overeenstemming ; gelijkheid
van twee erhoudingen of redens.
proportioneel, in verhouding, gelukmati g,, evenredig.
proportioneren , in verhoudtng stellen, evereclig makers,
naar zekere verhouding mrtgten.
Propos , Propoost , redo, woortIvoerin,g , uitdrukkin,g ;
voorslag , aanbod , voornemen , oogmerk , besluit ; —
propos, jutst van pas; eer ik 't vergeet.
Propositie, voorstel, voorslag, aanbod, hoofdstelling.
proper, eigen ; zindeltjk , rein, proper.
propria anetoritatc, op eigen gezag, eigenclunkelijk.
propria mania, met mgen hand.
Proprietair, eigenaar, bezitter, land- of grondeigenaar.
Proprieteit, eigendom, eigendomsregt , eigenaardigheid.
pro print°, vooreerst.
Propugnatie, voorvechting, bescherming.
Propyieiin, voorzaal, voorhof.
pro rata, naar verhouding, eons ieders aandeel.
Proreetor, plaatsvervangend hoofd aan eene hooge of latunsche school.
Prorogatie, verdaging, verlenging, b. v. van eon' termejn.
prorogeren, verschuiven, uitstellen, b. v. eenen wissel.
Prosa, prosairsch, ate Proz-.
pro said°, als overschot of rest (van de laatste rekening).
proseriberen , verbannen , vogelvru verklaren ; van eon
genootscbap uitsluiten.
Proscriptie, verbanning, vogelvrijverklaring ; verwerping,
afschaffing.
Proseeutie , voortzetting ; geregtelijke vervolging.
Proseliet, nieuwbekeerd.e, ,geloofsoverlooper (mzonderheid
uit onzuivere beginselen).
Proselietenmaker, geloofswerver.
Proselitismus, Proselietenmakerij, bekeeringszueht,
geloofswerveru , het streven om anderen door onedele
middelen tot eene andere religie-partij over to halen.
prosit het doe u nut of voordeel ! wel bekome het u !
uwe gezondheid. !
Prosodic , lettergreepmaat , regelmatige uttspraak der
woorden, leer der tied- of toonmeting.
Prosodiek, leer der lettergreepmeting en toonzetting.
prosodiseli, tot die leer behoorende.
Prospect , aanblik, aanzien, uitzigt, vergezigt; teekening,
schets van het uttwenclig voorkomen.
Prospectus , voorloopige aankondtging van een work ,
inzonderheid van een boekwerk, dat bij inteekening wordt
uit,gegeven.
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prospereren, gedijen, gelukkig zijn, bloeijen, in bloeijende of gelukkige omstandigheden verkeeren.
Prosperiteit, welstand, bloei, voorspoed.
Prosternatie , Prostratie , nederwerping , kniebuiging;
voetval.
prosterneren, neder werpen, eenen voetval doen.
prostitueren, opentlijk pri;s geven, onteeren, schandvlekken , gemeen of belagchelijk maken.
Prostitutie, schending, onteering, ontuchtig leven, zedenbederf.
Prostratie, zie Prosternatie.
Protectie, beseherming, hoede, begunstiging.
Protector, beschermer, beschutter, patroon ; rijksbescherme,
Protectoraat, waardigheid en ambt van protector.
Protege, beschermeling, gunsteling.
protegeren, bescherrnen , begunstigen, onder zijne hoede
of bescherming nemen.
pro tempora, thans, voor het tegenwoordige.
Protect , tegenspraak',' regtsvoorbehoud, afwijzing of verwer,ping , de niet-aanneming van eenen wissel door
een' openbaren notaris in eene wettelijke acte'bevestigd.
Protestant, tegenspreker , vrijgeloovige benaming voor
hen, die zich ten gevolge der reformat;e in de 16de eeuw
van de roornsche Kerk hebben afgescheiden, lutherschen,
gereformeerden enz.
Protestantismus, leer en geloof der Protestanten.
Protestatie , openlijke of plegtige verzekering ; voorbehood ,. vnjwaring zijner regten door wettelijk verzet ;
afwijzing , wettelijke verwerpmg van eenen wissel.
protesteren, betuigen, plegtig verklaren ; het protest van
eenen wissel doen opmaken ; zich tegen iets verklaren,
er in regten tegen opkomen.
Proteus, zeegod , die zich in velerlei gedaanten kon veranderen ; van dear: een onbestendig, veranderlijk mensch,
gedaanteverwisselaar.
Protocol 7 geregtelijke verhandeling , schriftelijke verklaring. of uitspraak van ondervraagde personen in burgerlijke aangelegenheden ; berigt van het voorgevallene ,
verhandelde ; boek der notandle acten ; register der beraadslagingen en handelingen van de gevolmagtigde gezanten en ministers op eenen rijksdag, een congres enz.;
regterlijk verhoorschrift.
protocolleren , ten Protocol brengen, geregtelijk opteekenen, openbare handelingen terstond opschrijven; een
verhoorschrift opmaken.
Prototype, eerste voorbeeld , oorspronkelijk model.
Protractie, vertraging, verlenging, uitstel.
Prove, zoo veel als Prebende.
Provencalen, rictierlijke dichters der 12de en 13de eeuw,
in Z. Frankrijk of Provence en in Spanje.
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provencaalsch , eigen taal van Zuid-Frankrijk , nu een
dialect.
Provenier , genieter eener lijfrente uit eene geestelijke
provenieren, opbrengen, opleveren, afwerpen.
Proveniershuis , het gesticht, waar de zulken leven, die
eene prove of prebencle genieten.
Provenu, opbrengst, voordeel, winst ; bedrag.
Proverbe , Proverbium, spreekwoord, gedenk- of zedespreuk.
proverhiaal, spreekwoordelijk.
roverbieus, risk in spreekwoorden.
eoviand, mondvoorraad, teerkost, levensmiddelen.
provianderen , van spuzen of levensmiddelen voorzien.
Providentie, Voorzienigheid; voorzorg.
providentieel , vooruitziend ; door de Voorzienigheid beschikt.
prosinciaal, gewestelijk ; provinciale staten, de vertegenwoordigers van een gewest.
Provineiaal , oppertoeziener van vele kloosters in een
kerkelijk district.
Provineialismus , gewestelijk woord , landschappelijk
taalgebruik, de gewestelijke geest of zin.
Provincie , wingewest ; gewest , lanclschap , landsafdeeling.
Provisie , voorraad, mondvoorraad ; aanstelling ; vergoeding voor gedane moeite, bezorgingsloon van makelaars,
commissionairs, expediteurs enz.
provisioneel , voorbehoedend; bij voorraad, voorloopig ,
tot op nader order, voorshands.
Provisor , opziener , bezorger ; bevoegde waarnemer , inzonderheid van eene apotheek , van een fonds, enz.
Provisoraat, het ambt van eenen provisor.
Provoeatie uitda,ing , terging ; beroep op een hooger
geregtshof (appe1)6.
provoceren, uitdagen, opeischen ; aanleiding tot lets geven ; geregtelijke uitspraak op iets verlangen.
Provoost, zoo veel als Prevot en Proost ; ook titel van
officieren , belast met de zorg, de handhaving der orde,
het bestuur van iets, opziener, overste, voorstander ; ook
het strafverblijf der soldaten.
Proximiteit , nabijheid , nabuurschap ; naauwe verwantschap.
Proza , ongebonden reden, taal van 't gewone leven , onrijm.
prozalisch , in onrijm , rijmeloos, in de taal des gewonen
levens.
Prozaist, schrijver in ongebonden stijl.
prude, zeer ingetogen, schijnzedig, mannensehuw.
Prude, schijnzedige, preutsche, stuursche schoone.
Prudentie, Prudence , voorzigtigheid , bedachttaamheid.
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Prude). ce, schijnzedigheid, ingetogenheid voor het oog der
wereld.
Prud'I.mme, regtschapen man, man van eer ; zaakkundip,;e.
Psalm, plegtige tang tot Gods eer, inzonderheid de gee.telijke gezangen in den Bijbel.
Psalmist, psalmdichter, psalmzanger.
psalmodii;ren, psalmzu,en, opdreunen.
pseudo , valsch, oneche, imsleidend , bedriegelijk, b. v.
pseudo-liberalismus, valsche, onechte vrijheidszin.
pseudoniem , pseudonymisch , valschnamig , met verdichten naam.
rseudonymiteit , verborgenheid onder een' valschen
naam.
Psyche, de ziel ; ook een vlinder als zinnebeeld van het
het leven en van de onsterfelukheid der ziel.
psychisch , den geest, de ziel betreffende.
Pf9>chologie , zieleleer , zielkunde , de leer van den menschelijken geest.
psychologiseh, zielkundi
Puberteit, manbaarheid, 'huwbaarheid , geslachtsrijpheid,
mondigheid.
Publicatie , bekendmaking, openbare afkondiging ; uitgave, verschijning van een 'b'oek, een dagblad enz.
publiceren. afkondigen, verspreiden, uitgeven, in 't licht
geven, b. v. boeken, btijdschriften, dagbladen enz.
Publicist , staatsregtkenner , schrijver over of leeraar in
het staatsregt; volgens de nieuwere toepassing van het
woord ceder schrnver over politieke vragen van den dag,
redacteur van politieke nieuwsbladen enz.
Publiciteit, openbaarheid, ruchtbaarheid algemeene bekendheid.
Publiek , het gezamentlijke yolk , de groote gemeente ,
inzonderheid leeswereld, schouwburgwereld, de menschen.
publiek , opentlnk , openbaar , voor aller oog algemeen
bekend, wereldkundig.
Pud, cuss. gewigt van 40 pond, gelijk 16 kilogrammen.
Pudding, engelsche spijs , waarvan broodkruim of meel ,
rundermerg , krenten en.. de hoofdbestanddeelen zijn.
Pudeur , Pudiciteit, schaamachtigheid , eerbaarheid ,
kuisehheid.
pueriel, kinderachtig, jongensachtig,
Pueriliteit, kinderachtig gedrag.
Pugilismus, vuistkamp, worstelstrijd.
puissant, magtig, vermogend ; puissant rijk schatrijk,
Pulchinella hansworst , potsenmalcer.
Pulsatie, het
an,sla
kloppen, inzonderheid van het hart,
de polsslag.
Pulver, poeder, stof.
pulveriseren, tot poeder makers , in stof veranderen.
Punch , Ponsch , bekende drank , waarvan arak of corn,
sulker , citrclensap en water de hoofdbestanddeelen zijn;
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Qok Is Punch de hansworst in het engelsch poppenspel.
Punch-howl, ponsch-kom, ponschschaal.
Punct , Punetum, stip, punt, sluttteeken; bepaald deel,
afdeeltng van een geschrift, onderwerp der rede.
Punetatie, eerste ontwerp van een verdrag.
puneteren , punteren , bestippen , de voorloopige voorwaarden van eene overeenkomst opteekenen.
Puncteerkunst , Punteerkunst, waarzeggingskunst uit
stippen of punten.
Punetie, zoo veel als Punettattr.
Punetualiteit , sttptheid , naauwkeurigheid, gestrengheid
in het handhaven der orde.
Pnnctuatie, punt- of teekenzetting, zinscheiding door het
plaatsen der zin- en schetteekens.
, ssttiepet zeer tauurwekneu 1:,); e, epsutna t lnijsk
, .uunneet
1 stiftjes aan het
,
timpan der drukpers ; ook de daardoor ontstane gaatjes
in het gedrukte vel , punetuurgaten genaamd.
pungent , stekend, scherp, Illjtend.
punisch , carthaagsch, de Carthagers betreffende; valseh,
trouweloos, woordbreuktg.
Punt, punteren enz., zie Puncts-.
Pupil, voedsterling , pleegzoon ; oogappel.
ure, zie puur.
Purgans. Purgatie, buikzuiverend mtddel, ook Purgatief en Purgeermiddel ; — Purgatie. regtvaardiging
of zuivering voor de regtbank.
purgeren , reintgen , inzonderheid het ligchaam of den
bulk, afvoeren , zich regtvaardigen.
Purgatorium, vagevuu.r.
Purificatie, reiniging, zuivering.
renugen , schoon waken, louteren.
Purim, Purimfeest, feest der loten, Hamansfeest.
Purismus, taalzutvering , overdreven over tot taalzuivering, taalzifteru.
Purist, taalzutveraar, teal- of woordenvitter.
Puristerie, overdreven zucht voor taalzuiverheid.
Puriteinen, rein . eloovigen , engelsche Presbyterianen.
purulent, etterend. Purulentie, ettering.
Putrefactie verrotting, ontbinding.
Putsch, in Zwitserland
'
etgentluk een stoot met den kop
of de horens , in den nieuweren tud: zamenloop , oploop
van yolk ; in de jongste beteekenis : een zamenrotten
van vele menschen tot een bepaald doel , tot een politicken oploop.
puur, rein, zuiver, onvervalscht ; onvoorwaardelijk, bloot,
enkel, looter.
Pygnieen, dwergen, zeer kleine, nieti g
f e menschen.
pygmelseh, dwergachtig.
Pglades, getrouwe, zich opofferende vriend.
pyramidaal, spitszuilig, als eene pyramide.
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Pyramide, egyptische spitszun, zonnezuil, grafnaald, tijdnaald.
P-rologie, leer van het vuur.
Pyromantie, voorspelling uit het your, uit het offervuur.
Pyrometer , Pyroskoop, vuurmeter, werktuig of meting
van de uitzetting der vaste ligchanien door het vuur.
Pyrotechniek, vuurwerkerskunst.
PyrotechniC114, vuurwerkmaker.
Pyrrhonismus twijfelzucht.
pythagorische 7tafel, tafel van vermenigvuldiging.
Pythia , de priesteres van Apollo ; waarzegster , prophetes.
pythisch , ook delphisch , Apollo betreffende , hem geheiligd.
Pyton, fabelachtige vreeslijke slang of geduchte draak.
Pytonissa, prophetes , waarzegster.

2.
Q. B. F. F. Q. S. beteekent : quod bonum , felix
faustumque sit , 't welk goed , gelukkig en gezegend
zij , of God geve over dit werk , deze verrigting zvnen
zegen
q. q. beteekent qualitate qua, zie aldaar.
qua , als , in zoo verre , in hoedanigheid van 2 b. v. qua
mandatarius , als gevolmagtigde, qua professor , als
of in hoedanigheid van hoogleeraar.
Quadraat , gelijknjdige regthoek , vierkant ; het product
van een met zich-zelf vermentgvuldigd getal.
quadraat, vierhoekig, vierzijdig, vierkant.
Quadragesima, zesde zondag v66r paschen.
quadrangulair, vierhoekig, vierkant.
Quadrant, mathemathisch en astronomisch werktuig ,
vierde deel van den, cirkel , graadboog hoek of hoogtemeter.
uadrateren, zoo veel als quadreren.
Quadratuur des cirkels, van het cirkelvlak
in een vierkant van geluke grootte ; lets onuitvoerbaars.
quadreren, vierkant maken, den inhoud van een vlak berekenen ; wel zamen passen, overeen komen.
Quadrille , dans met 4 personen ; omberspel met 4 in
plaats van 3 , spelers.
Quadrillioen, een millioen tot de vierde magt verheven.
Quadrumanen, vierhandige dieren , apen.
Quadrupoden, viervoetige dieren.
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quadrupel , viervoudig , quadruple alliantie, verbond
van vier mogendheden.
quadrupleren, verviervoudigen.
quaeritur, men vraagt, er wordt gevraagd.
Quaestie , vraag , twistvraag , strudpunt ; pijnbank ;
zaken of personen in quwstie , waarvan gesproken
wordt , de bewuste , gedachte , genoemde personen of
zaken ; dat lijdt geen quzestie dat spreekt van zelf,
behoeft gees navraag.
quaestiuneren, ondervragen , uitvragen ; pijnigen.
Quai , kade , gemetselde insluiting eener rivier of haven
met de bestrate plaats tot laden en lossen der schepen ,
havendam.
Qualilleatie , toekenning eener eigenschap , betiteling ;
deugdelijkheid , geschiktheid , verzwaring eener misdaad
door verergerende omstandigheden.
qualificatief, nader bepalend, beaehrijvend.
qualifieeren, eigenschappen toekennen ; benoemen , betitelen ; gequalifieeerde misdaden znn de inzonderheld stratbare , met buzondere arglistigheid en boosheid
of door aanwending van een falsum gepleegd ; een gequalificeerde diefstal is een gewelddadige, gevaarluke,
met verzwarende omstandigheden gepleegd . ; rich qualifieeren, zich er,.ens toe bekwamen , geschikt en waardig maken.
qualitate qua, op eens anders last, in eens anders naam,
als lasthebbende.
Qualiteit, gesteldheid , deugdelijkheid, waardigheid , hoedanigheid ; titel, stand, rang.
quand-meme, hoe 't ook ga, tot elken prijs.
quantitatiel, volgens de menigte of grootte.
Quantiteit, hoeveelheid, menigte ; gewigt, maat ; tijdclaur
der lettergrepen.
Quantum, grootheid., veelheid., menigte ; munt ; bedrag ,
aandeel , som.
Quarantain, de leg- of proeftijd (vroeger 40 dagen) van
schepen, reizigers of waren , die uit vreemde , van pest
verdachte plaatsen komen ; ook de inrigting , waar dem
proeftijd moet gehouden warden.
Quarre , Carre vierkant , inzonderheid vierkante soldatenstelltng.
Quart, vterdedeel , vierde maat.
Quartaal, vierde gedeelte van een jaar ; ontvangst of nitgaaf van 3 rnaanden.
Quartet, vierstemmig stuk.
Quarticr of Kwartier,, vierde van een geizeel ; wapenveld ; zool- of htelleder tijd der wacht tot op de aflossing; stadswijk ; grondgebied der stad ; inlegering , herberging der soldaten, nachtverblijf, overnachting; sparing
van het leven , b. v. ens kwartier bidden, om lkjfsgenit
vragen.
Quartiermeester,, Kwartiermeester,, militair of bur-
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gerlijk inlegeraar; stunrmansmaat, opzigter der acheepswachten.
Quartijn, boekformaat , waarbij het vel 4 bladen of 8
biadzuden heeft , ook in quarto (4.1.
quarto, ten vierde.
quasi , als ware het , gelijk , ongeveer , schijnbaar , even
als of, b. v. quasi doctor, schijngeneesheer,, kwakzalver.
• Q uatemper, zie Quatertemper.
Quaterne , vier bezette en te gelijk uitkomende nommers
in de g•etallen-loterij of het lotto-spel , ook eenige beschreven oCk bedrukte bladen ineen geschoven.
Quatertemper, Quatemper , dag, waarmede een vierendeel jaars aanvangt, naam van vier stenge boot- en vastedagen der Roomsch-Katholijken op den eersten vrijdag
van ieder vierendeel jaars.
Quatrain , strophe of klein gedicht van 4 verzen of dichtregels.
Quatre-mains, quattro mani, muzijkstuk voor 4 handen
genet.
Quatuor, zoo veel als Quartet.
Queens-bench , opperhofgeregt te Londen (onder de
regent, eener koningin).
Querel,klagt, bezwaar, twist , strijd.
Querelaat,
tegen wien eene aanklagt bij de regtbank
wordt ingediend.
Querelant , querulant , wie eene klagt bij het geregt Indient , klager , eischer.
querelleren, twisten, harrewarren.
Queue, staart, paardestaart; biljartstok; laatste afdeeling
of soldatentroep ; de laatste voorwaartsbewegende menschenmenigte lit) optogten, processien, lijkstaatsien.
Quibus, zot, gek.
Quidam, zeker iemand ; ook zoo veel als Quibus.
Quidproquo , quiproquo, misverstand, verwisseling, het
eene voor het andere.
Quieseentie. rust, toestand des rustens.
Quietisten, rustvrienden, zekere godsdienstsecte.
Quietism '. , volkomen berusting des gemoeds in God ,
gemoedsrust.
Quillage , kielgeld of tol van schepen , die voor de eerste
maal eene fransche haven binnen loopen.
Quineaillcrie , ijzerkramerijen , kleine waren uit ijzer ,
staal, koper enz.
Quine,
Quinterne.
Quinquennium, tijdruimte van 5 jaren.
Quinquet, Argandsche lamp met dubbelen lichtstroom.
Quinquina, amerikaansche naam van ,de kina.
Quinta, 5de klasse eener latijnsche school.
Quintal, centenaar.
Quince , 5de toon van den grondtoon '• hoogste vioolsnaar;
Ede stootmanier in 't schermen ; oak atreken , knepen.
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Quinterne of Quine, 5 bezette en uitgekomen nommers
in de getallenloterij of het lotto-spel.
Quinteseens, bet fiinste, beste, krachtigste van eene zaak.
Quintet , vufspel, viiftoonig muzijkstuk.
quintuplieeren, vervn fvoud igen.
Quintus , de vijfde, vutde leermeester.
Quipos, Quippos, knoopenschrift der oude Peruanen.
Quiproquo, het zelfde als Quidproquo.
Quitantie , kwntbrief , bevois van voldoening der schuld.
quitte, vrij, kamp op , even , vrn van de verpligting om to
betalen ; quitte ou double, kamp-op of d.ubbel ; alien
op 't spel zetten.
quitteren, als voldaan onderteekenen, ook verlaten, laten
varen , van afzien.
quivis e [op zijn] zijn , zeer oplettend zijn op vat er
voorvalt , scherp
slaan , oppassen.
Quodlibet, wat-men-belieft, mengelenoes, allerlei, boerenbedrieger.
Quoinodo, handelvnize, manier van uitvoering.
Quoto , Quotunt , het evenredig aandeel , h . t door ieder
naar verhouding bntedragen of to betalen gedeelte.
Quotatie, zie Quotisatie.
quotereu, naar evenredigheid verdeelen, met volgnommers
voorzien, nommeren.
Quotisatie, Quotatie, aandeelsberekening.
QuotiitAkt , uttkomst, het door deeling verkregen getal.
quotiseren, naar verhouding verdeelen ; ook entiseren.

R.
R. K. beteekent roomsch-katholijk of Itoomsch-liatholijken.
Haadpensionaris of Pensionaris.
roar, zeldzaam, kostbaar.
rabaisseren, verlagen; in prijs verminderen , afslaan.
Rabat, ltorting van den bepaalden prigs; omgeslagen zoom,
overslag , op- of omslag ; bef of kraag voor geestelijken
of renters ; ook smal tuin- of bloembed.
Rabbi, Rabijn, joodsch leeraar, wetverklaarder.
Rabulist, regtsverdraaijer , regtsverknoeijer , advokaat
van kwade zaken.
Race , stam , geslacht , snort, slag, ran.
raccommoderen , verbeteren, opknappen, verhelpen.
Raccroc, geluksstoot, fortuinlijke stoot of worp.
Ruchitis, Rachitianne , engelsehe ziekte.
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raderen, afschaven , uitkrabben ; etsen.
Radiatie , uitstraling, straalwerping ; ook het doorstrtjken van eenen post in eene rekening.
radicaal , ingeworteld , diep, aangehoren ; van den wortel
of , uit den grond op (heelen of verbeteren).
radicaal, bederf grondbederf, grondkwaal ; radicaalemir, spoedige of volkomen genezing, radicaal-teeken,
wortelteeken.
Radicaal, verzuurbare bazis der zuren, grond-, wortelstof;
ook het hoofdveretschte, de grondeigensehap.
R,adicalen , in Engeland Radical-reformers, aanhangers eener democratische partij , die eene algeheele
omwenteling van de constitutie en de wetten beoogt
en des staatsregeling in den grond poogt te hervormen.
Radicalismus , de grondstellingen en het streven van de
partij der radicalen.
radieus , schitterend, glansrijk ; gezond en vrolkik.
Radiometer , graadboog, werktuig om de poolshoogte te
meten.
Radius , straal, halve middellijn Bens cirkels.
Radix, wortel, wortelgetal ; stam- of wortelwoord,
radoteren, sullen, zonder zamenhang spreken.
Radajah, zie Raja.
Raffinade, gezuiverde, geraffineerde sulker.
Rallinage , loutermg , zuivering.
Raffinement, sluwheid, spitsvindigheid, muggenztfterij.
raffineren , verfijnen , louteren , zuiveren ; op iota rainneren , jets zoeken uit te denken , uit te pluizen, listig
jets bedenken.
Raffinerie , zuiveringsuikerziedenj of Rallinaderij ;
ook zoo veel als Raffinement.
rafraicheren, rafraichisseren , verfrissehen , afkoelen ,
ververschen.
Rage, woede, razernij ;• verzotheid op jets.
Ragout, mengelmoes, kleingesneden vleeseh met gekruide
sans.
Rails, ijzeren scheenen der ijzerbanen of spoorwegen, over
welke de raderen rollen.
Railway, ij zerbaan , spoorweg.
railleren, schertsen; kortsw;jlen, beet hebben.
Raalerie, scherts, boert, kortswijl.
Raison, rede, verstand, oorzaak, grond ; regt, gelijk; verheeding ; handelsnaam , firma.
raisonnabel, verstandig , bilhjk ; edel , mild.
Raisonnemont , beoordeeling , verstandsbesluit ; tegenspraak.
raisonneren , redeneren , oordeelen en besluiten ; tegenwerpingen maken.
Raisonneur, haarklover, dwarsdrijver, tegenspreker.
Raison slavische volksstam in Hongarije , Zevenbergen
Moldavid en Walachije.
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Raja, Rajah, Radsjah , inlandsch vorst der Hindoes.
Raja., schatpligtige onderdanen bij de Turken.
Raket, opstijgend vuurwerk , met kruid gevulde cylinder,
die, aangestoken zijnde, in de hoogte sehiet ook balnet,
slagnet bij het balslaan.
railleren, weder vereenigen , herzamelen.
Ramadan of Ramasan, de maand der vasten, de vastentud bij de Muhamedanen.
Ramificatie, vertakking.
ramponeren, vernederen, bespotten; beschadigen, bederven.
Ranenne, diep ingewortelde haat, wrok.
Randglosse, randteekening, aanmerking op den rand.
Rang , rij , orde , plaats , eerestand, waardigheid.
rangeren, schikken, in orde stellen, iemand rangeren,
tot zijnen pligt brengen.
ranitneren, weder bezielen, opwekken, opyrolijken.
Rantsoen , losgeld ; dagelijksche hoeveelheid voedsel (op
schepen, voor paarden).
rantsoeneren, vrijkoopen, lossen; op rantsoen stellen.
Raise des vaches, zie Kuhreigen.
Rapaciteit, roofgterigheid, roofzucht.
zie Rapp—.
Rapel, Raport,
Rapiditeit, snelheid, gezwindheid.
Rapier, Happier, schermdegen, stootwapen.
Rappel, terugroeping, het terugroepingssem.
rappeleren, terng roepen, ook herinneren.
Happier, zie Rapier.
Rapport , berigt , verslag ; betrekking, wederzijdsch verband, zamenhang ; overeenkomst , gemeenschap.
rapporteren , terug brengen , berigt geven , aanbrengen ;
betrekking hebben.
Rapporteur , berigtgever , verslaggever voor het geregt ;
verklikker, oorblazer ; ook hoekmeter.
rapprocheren, nader brengen ; verzoenen.
Rapsodie, zie Rhapsodic.
Raquette, zie Raket.
Rariteit, zeldzaamheid, vreemd, aardig ding.
raseren, scheren , afscheren ; slechten, sloopen; even aanraken, afschampen, digt voorbij gaan.
rassuraot, geruststellend, vreeshenemend.
Rastraal , gereedschap tot het trekken der notenlijnen.
Rata , evenredtge bijdrage of aandeel aan eene zaak; pro
rata, naar verhouding.
Ratafia, likeur uit brandewijn, gegist suikersap en vruchtensap.
Ratatouille , dooreengestampt middageten der soldaten,
doorgaans Ratjetoe geheeten.
Ratelier, geweerrek , stellagie voor geweren in wacht- en
tuighuizen.
Ratificatie , goedkeuring , bekrachtiging ; oorkonde der
bekrachtiging.
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ratilieeren , van wegen eene staatsregering of autoritett
iets bekrachtigen, goedkeuren.
ratineren , laken en andere wollen stollen van nopjes
voorzien , fraiseren.
Ratio, rule, oorzaak, grond.
Ratioeinatie, verstandig nadenken ; verstandsbesluit, gevolgtrekking, sluitrede.
Ration ,_ zoo veel als Rantsoen , in de beteekenis van
voedsel of voeder.
rationaal , rationeel, redelijk , op redelijke overtuiging
gegrond.
Rationalist-1ms, redegeloof, godsdienst der rede ; toepassing der rede op alles , wat den mensch in de ervaring
gegeven is, om het daarnaar te beoordeelen en te toetsen.
Rationalist , redegeloovige , hij , die de geopenbaarde
godsdienst door het verstand poogt te begrijpen , die de
leer en grondstelhngen van min gelooven en doen alleen
uit de rede afleidt.
Ratjetoe, bedorven van Ratatouille (zie dat woord).
Ravage , verwoesting , toebrenging van schade en bederf.
ravageren, verwoesten, vernielen, plunderen.
Ravelijn, halvemaanschans, voorschans.
Ravin, Ravijn, holle Weg ; bergkloof.
ravir (4.), verrukkelijk, bekoorlijk.
Ravissement, verrukking, vervoering.
ravitailleren, weder met levensmiddelen voorzien.
rav eren, ook ro,eren , doorschrappen , uitdoen, doorhalen, b. v. een' post in eene rekening.
Rayon , vestingsbereik , zoo ver men van de vestingwerken met het geschut reiken kan.
ral onnant, stralend, schrtterend, prachtig.
RazziaRazia , strooptogt der fransche troepen in
Noord:Afrika.
Reaal , rekenmunt in Spanje, Mexico enz. ; Renal de
plata, zilveren reaal,
2.!i en een' halven ct.; Reaal de
koperen reaal, = 12 en een' halven cent., in Mexico geldt een Reaal de plata 32 en een' halven et.
reaal,
, zakelijk, werkelijk, wezen.tlijk , gangbaar ;
reale delinitie , zakel;jke bepaling. ; reale ene,clopedie , zamenvatting van alle zakelijke wetenschappen ;
reaal geld , gemunt geld, reale of reele waarde ,
zakelijke waarde , gehaltewaarde , waarde der effecten
volgens den koers.
Reaetie, telugwerking , tegenwerking ; het terugdrijven
eener politieke beweging of rigtin o. , inzonderheid der
naar vrnheid ` strevende beweging van.het liberalismus.
Reactionnair • tegenstrever , terugdringer, een vijand en
bestrijder van het liberalismus, een vriend van den ouden,
tegenwoordig reeds omvergeworpen toestand.
Reagentia, terug- of tegenwerkende din-en of middelen.
reageren, terug werken, tegenstand bieden.
Roalisatie, verwez en tlijking; omzetting in klinkende moot.
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realliseren , verwezentlijken , bewerkstelligen ; tot geld
maken, inzonderheid papieren geld.
Realismus, werkelukheid-leer.
Realiteit , werkelukheld, wezentlukheld, ware wezen van
een. ding ; ook waarheid regtschapenheid van karakter.
Rebel, oproermaker , muster, weersparmige.
rebelleren, oproer verwekken, aan 't mitten slaan.
Rebellie, oproer, muiterij, gewelddadtg verzet.
Rebus, teeken-, beeld- en figuurraadsel.
Rebut, weigerend antwoord ; uitvaagsel ; wrak goed.
rebutant, terugstootend, moedbenemend.
rebuteren, afwuzen , your 't hoofd stooten.
Recadentie , teragvallmg , b.v. van een' rent aan zijn'
vorigen bezitter.
Recopitniatie, korte herhaling van den hoofdinhoud.
recapituieren, lets zakeluk herhalen, den inhoud kort zamen vatten.
Recensent, beoordeelaar, inzonderheid van boeken.
recenseren, onderzoekend doorloopen, een boek beoordeelen , het beoordeelend aankondigen.
Recensie, beoordeeling, boekbeoordeeling.
recent, nieuw, versch, pas gebeurd, onlangs.
Recepisse , bewusschrift van ontvangen waren, van overnenling.
Recept, voorschrift, artsenijvoorschrift (het Recipe).
recepteren, artsnuen voorschruven , en naar de kunst gereed maken, de recepteerkunst verstaan.
Receptie, opname, aanneming (als lid), ontvangst, inleiding in een gezelschap.
Receptor, ontvanger, gaarder van zekere Belden.
Recepteur, ontvang , ontvangst , kunst van het artsenijvs•ors chru ven.
Reees, uiteenzetting, verdrag, schriftelijk vergehjk, alloop,
eindgevolg , achterstand, verzuimde betaling.
Recette, ontvangst ; ontvangersambt.
Recherche, onderzoek, navraag, aanaoek.
rechercheren onderzoeken, uitvorschen, navragen.
Recidive , het wederbedruven
'
van een kwaad; wederinstorten van een' zieke.
recidiveren , 'order instorten (van een' zieke); de zelfde
font weder begaan.
Recief , ook Rescif , ontvangceel , bewijs van ontvang ;
schrifteluke veiklaring N an den schipper omtrent de door
hem geladen goederen.
recipe (op recepten der geneesheeren. afgekort It.), neemi
ook het artsenuvoorschrift of recept-zelf.
RecipiZndus , opnemeling, aantenemen' persoon, candidaat.
Recipi4nt, opnemer, ontvanger '• in de scheikunde een vat
(ontvanger) ter opneming van het door destillatie voortgebragte ; ook de glazen klok op het bord der luchtpomp.
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recipi gren , opnemen (in een gezelschap), toelaten.
Reciprocatie, wederzijdsche betrekking , vergelding.
reciproceren of reeiproqueren, beantwoorden , met
gelilke munt betalen.
Reciprociteit wederzijdschheid , wederkeerige , beurtelingsche beweging.
reciproque, wedernjdsch , onderling, terugwerkend.
Recreatie, voordragt van een gedicht of prozastuk.
Recitatief. verhalende zangspraak, zingende spraak.'
reciteren, opzeggen , voordragen in redenaarstoon.
Reclamatie , Reclame, Reclamering, terugvordering,
indiening van bezwaren ; eisch wegens regtschending.
reclameren, terug eischen, aanspraak op lets maken ,• tegen iets opkomen, zijne bezwaren indienen, vergoeding
vord.eren.
recluderen, openen, ontsluiten ; ook insluiten.
Reclusie, de opsluiting, het in verzekerde bewaring nemen.
Recognitie, geregtelijke erkenning van een' persoon, eene
zaak, een geschr;ft voor dat gene, waarvoor men die uitgeeft.
Recognitie-gelden , zulke gelden, die de erfpachter of
bruiker aan den grondeigenaar betaalt en waarmede
diens regt van grondeigendom erkent.
recognosceren, erkennen, voor echt verklaren ; op kondschap uitran , een terrein onderzoeken, de stelling bespieden (in den krijg) , onderzoeken, monsteren.
Recognoscering , bespiedmg , opneming der staling of
Recollectie, verzameling der gedachten.
recommandabel, aanbevelingswaardig, prijzenswaard.
Recommandatie, aanbevellng, voorspraak.
reeommanderen aanbevelen, aanpruzen.
Recompense, belooning, schadeloosstelling.
recompenseren, beloonen, vergoeden.
recompleteren, weder voltallig maken.
Reconeiliatie. verzoening, wederbevrediging.
reconcilieren, verzoenen, vereffenen.
Reeonvalescent, een zieke aan de beterhand , genezende.
Reeonventie, tegeneisch (in regten).
Reeours , ook Regres en Regredi gntie , buitengewoon
beroep op een hooger geregtshof ; regt van schadeverhaal.
Recours,,wissel, tegenwissel.
Recreatie, uitspanning,. verfrissching.
Recreditief, terugroepingsbrief (aan een gezant).
Recrintinatie, tegenbeschuldiging, tegeneisch.
recruteren, troepen werven, listen ; aanvullen.
Recrutering, manschapsaanvulling, ligting.
Revertant , nieuw in dienst getreden , nieuw aangShrorven
soldaat ; Recruten, aanvullings-manschappen.
Rectificatie, teregtbrenging, verbetering; herhaalde destillatie.
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reetificeren, verbeteren; door gedurig overhalen nog
weer zuiveren en versterken.
Rector, bestuurder, eerste leeraar van eene latijnsche
school of een gymnasium , Rector magnifieus , eerste
bestuurder, voorzitter van een" akademischen senaat.
Reetoraat, ambt, waardigbeid van een' rect6r.
Recut, sehriftelijk bewijs van ontvang.
Iteeneil, verzameling.
reeueilleren, verzamelen; zich recueilleren, zich bekorten, in zich-zelven keeren.
reculeren, terug gaan, wijken; terug springers.
Recurrent , hulpzoeker, gebruikmaker van het Recours
(zie dat wooed).
recurreren, hulp zoeken.
recusabel, verwerpelijk, weigerbaar.
Reeusatie, weigering, verwerping, wraking.
recuseren, afslaan, verwerpen, met aannemen.
Redaeteur, rangschikker en nitg,ever van schriftelijke opstellen , inzonderheid van tijdschriften en dagbladen.
Redactie , verzameling en schikking, gezamentluke drukbezorgers en uitgevers van een tudschrift, dagblad enz.
Redemptoristen, zie Ligorianen.
Redbibitie , terugneming eener gekochte zaak', koopvernietiging of ontslag.
redigeren , in orde brengen , naar eisch inrigten en in 't
licht geven, den druk bezorgen.
Redite, herhaling.
redoubleren, verdubbelen, met nadruk herhalen.
redoutabel, vreeselijk, geducht.
Redoute, kleine-veldschans, gemaskerd bal.
Redres, herstelling, vergoeding.
redresseren, weder herstellen, goed make),
reduceren, terug voeren, verminderen, beperken; herleiden.
iteductie , Redueering , herstelling tot vorigen vorm ,
vermindering, b. v. van het getal troepen; verlaging, vermindering, verkleining ; overbrenging van maten, gewig
ten en munten van een land in die van een ander, herleiding (in de rekenkunst).
redunderen, overvloeijen, in overvloed zijn.
ret,e1, werkelijk, waarlijk; geloofwaardig , zeker (zie ook
renal).
Refactie, korting voor beschadigde waren.
Refectorium, eetzaal in kloosters en dergelijke.
Referein, zie Refrein.
Referent, berigtgeversambt; verslag, berigt,
Reierendaris, Referent, ambtenaar, did omtrent den
inhoud der acten bij een collegie van justitie rapporteert,
verslagadoet of voordraagt.
Referent, berigtgever, aankondiger van nieuw verschenen
boeken of werken.
refereren, berigten, voordragen, verslag doen.
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Referte, verwijzing naar, beroep op iets.
refleeterea, terug stralen; nadenken, overwegen.
Refleetie, Iteftexie, terugstraling; weerschijn, overdenking, bespiegeling„ inachtneming.
Iteformatie, leer—of kerkverbetering, geloofszuivering.
Ref...rumor, hervormer, geloofszuiveraar.
Reforme, omvorming, verbetermg; afdanking, ontslag (bij
mattairen.
reformeren, een' anderen vorm geven, veranderen, verbeteren.
•
reformisten , in Engeland: voorstanders van de hervorming van het parlement (Reformers), in Frankrijk: van
de hervorming van het kiesstelsel.
reformistiseh, wat tot die hervorming betrekking heeft,
b. v. reforrnistische banketten of maaltijden,
Refractair, weérspanneling, ongehoorzame.
Itefractie, straalbreking.
Refrein, keerregels, keerwoorden, terugkeerend slotvers.
Refugie, uitgewekene, vlugteling om 't geloof, inzonderheid de Gereformeerden, welke i onder Lodewijk XIV. in
1685 wegens de geloofsvervolging lion vaderland verlieten.
Reins, weigerend antwoord, blaauwe scheen.
refuseren, weigeren, van de hand wijzen.
refuteren, wederleggen.
Regaal, orgelregister, snorwerk, menschenstem; ook gastmaal.
Regaal, Regale (meervoud Regalia), koninklijke of vorstehjke voorregten.
regaal, koninkhjk.
regaleren, onthalen, vergasten.
Regard, aanblik; aanzien, achting, betrekking.
regarderen, aanzien; betrekking hebben; in aanmerking
nemen.
Regatta, de wedvaart met gondels in Venetie.
Regence, regentschap, njksbewind gedurende de minderjarigheid, afwezigheid, ziekte enz. van eenen vorst.
Regeneratie, weclervoortbrenging, omvorming.
regenereren, weder telen of voortbrengen; vervonnen, op
nteuw bezielen.
Regent, heerscher , rijksbestuurder ; godshuisbestuurder:
grootste diamant in eene vorstelijke kroon, inzonderheid
in de fransche kroon.
Regie,
bestuur; beheer van zekere itandelstakken
met verantwoordelukheid voor het doen van rekening.
Regime, levensregel, eetregel, staatsbestuur; ancien regime, de regeringstoestand van den ouden tijd (b. v. de
bid van dc heerschappij der Bourbons).
Regiment, ricks- of staatShestuur, groote troepentfcleeling.
Itegisseur, beheerder; tolgaarder, rekeningvoei br; tooneelbestuurder.
Register, alphabetisch gerangschikte lijst .of bladw ijze r;
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geregtsboek; actenboek; orgelschuif; oventrekgat; Register-sehip, ingeschreven vaartuig, dat bijzondere handelsvoordeelen geniet.
Registratie, het inschrijvert van oorkonden of acten.
Registrator, persoon, the de acten wetteluk inschroft.
Registratuur, geregteluk inschrufboek; bewaarplaats der
oorkonden.
registreren, in 't register sehrijven, boeken.
Reglement, verordentng, bepaling, voorschrift.
regleren, regelen, rangschikken, voorschruven.
Regredirmtie, Regres , teruggang; voorts zooveel als
ftecours.
regressief, teruggaand, terugwerkend.
Regret, spijt, berouw; a regret, ongaarne.
regretteren, bejammeren, terug wenschen.
regulair, regulier, regelmatig, geregeld, reguliere troepen, linietroepen, staande troepen; reguliere geestelijken, ordesgeestelijken of monniken.
regulariseren, het zelfde als reguleren.
Regulariteit, regelmatigheid.
Regulator, Regulatief, regelaar, rangschikker; bij warwerken: de onrust, de slinger; voorschrift, rigtsnoer.
reguleren, regelen, schikken, vaststellen.
regulier, zie regulair.
Rehabilitatie, herstel in vorigen stand, staat, eer of aanzien.
rebabiliteren, weder in goeden naam enz. brengen.
Reis, portugesche moot; bevelhebber bij de Turken.
Reis-effendi, turksche rukskanselier en minister van btutenlandsehe zaken.
Reiteratie, herlsaling.
Rejectie, verwerping, afwijzing.
Reitaas, Relatie, berigt, verhaal, melding; verkeer, gemeenschap.
relates refero, ik verhaal de zaak, zoo als zij msj verhaald
is, zoo als ik ze gehoord heb.
relatief, betrekkelsjk, in verband tot.
Relaxatie, losmaking, verslappiug; verzaehting.
Relegatle, verbanning; relegeren, verbannen.
relevant, gewigtig; ter zake dienstig.
Relevatie, onthetfing, bevruding.
releveren, verligten, vruspreken, ontheffen; doen uitkomen, verhoogen; afhangen, leenroerig zun.
Relieta, de nagelatenen of achtergeblevenen (bade, weduwe,
kinderen enz.).
Relief, verheven werk in marmer, metaal enz.
Religie, godsleer, geloofs- en deugdenleer; geloofsstelsel,
geloof; godsvrucht, godsdienst, gemeenschappeluke godsvereering en aanbid.din,g.
reliqieus, godvreezend, godsdienstig, naauwgezet.
Reliquie, overblufsel, inzonderheid van heiligen.
remarquabel, opmerkenswaardig, aanmerkelijk.
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Remarque, aanmerking.
remarqueren, opmerken, waarnemen, gade slaan.
Rembours, Remboursementi wederbetaling, teruggave
van het gereede uitschot, dekking (van een' wissel).
rembourseren, weder vergoeden, de dekking toezenden.
Remedie, middel, hulp-, geueesmiddel; veroorloofd minder gehalte
munteri).
remedieren, verhelpen, genezen, heelen.
Remesse, Riusesse, overgemaakt geld, overzending van
geld of wissels.
Reminiscentie, herinnering; plaatsen in een boek, die een
vreemd werk herinneren.
Hernia, intstel van een' betalingstermijn; afslag.
Herniae, urtstel; vermindering; ook koetshuis; in het Opel:
kamp-op, onbeslist gebleven, beest, enkelvoudig verloren,
ook zoo veel als Remesse.
Remissie, terugzending; toegestarre korting, zoo veel als
Remis; opheffing van een verbod; het uitblijven, nalaten
(b. v. van eene koorts).
remitteren, terug zenden weder ter hand stellen; geld of
wissels over maken, iets laten Yellen of kwijtschelden.
Remonstranten, tegensprekers, godsdienstpartij der gereformeerde Kerk in Holland.
Remonatratie, Remonstrantie, tegenvoorstelling.
remonstreren, tegenwerpingen maken, tegen werpen.
Remonte, Remonte-paarden, aanvullin,paarden, pearden ter vervanging van de zulken, die tot de dienst Ian de
ruiterij onbekwaam worden.
Remotie, verwijdering; ontslag nit een' post, afzetting.
remotis arbitris, zonder getuigen, in 't geheim, onder
vier oogen,
removeren, wegruimen; afzetten.
Remplacant, plaatsvcrvanger, mz. in de krijgsdienst.
rernplaceren, vervangen, in eens anders plaats treden.
belooning.
Remuneratie,
Renaissance, wedergeboorte- still der renaissance of
a la renaissance, meer of'min gelukkige vermenging
van den 80.31 der middeleeuwen en dien der Ouden (in de
bouwkunst enz.), de sedert de 16de eeuw in Frankrijk opgekomen mode, de toenmaals heerschende kunstsmaak.
Reneontre, ontmoeting, toevallig zamentreffen ; oneenigheid, vechtpartij, gelegenheid, toestand.
rencontreren, ontmoeten, aantreffen.
Rendant, rekeningvoerder, rekening-aflegger (Rendant
van rekening).
renderen, opbrengen, afwerpen (winst).
Render-vous, afgesprokene bijeenkomst, verzamelplaats;
Rendez - vous-h a, geheim bordeel, stille knip.
Renegaat, geloofsverzaker, afvallige, inzonderheid een tot
Muhameds geloof overgegaan christen.
Renitent, wpderspannige, weerstrever.
Renommee, faam, naam; vermaardheid.
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Renommist, vechtersbaas, baldadig twistzoeker, bekkesnu der.
Renonce, het missen of verzaken eener kleur in 't kaartspel, de ontbrekende kleur.
renoncereu, van eene zaak afzien, haar opgeven; in 't
kaartspel: niet bekennen, de kleur niet bijspelen.
lerstel
Renovatie, vernieuwing,hng.
renoveren, vernieuwen, verbeteren, een' wissel renoyearn, hem vernieuwen, zun' vervaltud later stellen.
Renseignementen, inlichtingen, opgaven der uiterlijke
kenteekenen.
Rente, jaarluksche geldinkomsten, die niet de opbrengst
van persoonluke Industrie of werkzaamheid opbrengst
van kapitalen, landeruen. enz.
Rentenier, die van zune renten of inkomsten leeft.
renteren, renters, renters of interesten opbrengen, winst
opleveren.
itenumeratie, terugbetaling, wederuitgave.
itenunciatie, ontzegging, opgeving, afstand.
renuneieren, het zelfde als renoneeren.
Rensoi, RenNooi, verwuzing (in boeken); terugzending.
renvoyeren, terug zenden; afscheid geven, ontslaan; verwij z en.
Reorganisatie, nieuwe inrigting.
reorganiseren, op meow inrigten, eene andere gedaante
geven.
reparabel, herstelbaar, vergoedbaar.
Reparatie, B,eparatunr, heratelling, vergoeding, schadeloossteiling.
repareren, herstellen, verbeteren, weder goed maken.
reparteren, verdeelen.
Repartitie, verdeeling.
repasseren, terug komen, weder voorbij gaan of doortrekken; doorloopen, verbeteren (rekeningen, gesehriften enz.)
Repeal, herroeping, opheffin o. (inzonderheid der wetgevende vereeniging van Ierlan'd met Engeland).
Repealers, die partu van het engelsche parlement, welke
de herroeping der Unie van Engeland en Ierland verlangt.
Repertoire, Repertorium, opslag- of aanwijzingsboek,
zaakregister, blaffert, lust der in een speelsaizoen of weldra op to voeren tooneelstukken.
Repetent, herhaler.
repeteren, herhalen, herzeggen.
Repetitie, herhaling; Repetitie-horlogie, slaand zakuurwerk.
Repit, verlenging, uitstel, latere termijn, respijt.
replieeren, antwoorden, daartegen inbrengen.
Repliek, tegenantwoord, tegenbescheid.
replii;ren, weder zamen vouwen; terug trekken, deinzen.
reponderen, antwoorden, overeen komen; borg blijven.
Repo*, rust; reposeren, rusten, zich verlaten op ieraand.
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repousseren, terug stooten.
Represailles, zie Repressalien.
Representant, vertegenwoordiger, afgevaardigde op eene
staatsvergadering, volksvertegenwoordiger.
Representatie, vertegenwoordiging, plaatsvervanging; opveering van een tooneelstuk.
representatief, plaatsvervan,nd, vertegenwoordigend.
representeren, vertegenvvoorqiigen, voorstellen; lets vertoonen, zich voordoen.
Repressalien, Repressailles, tegengeweld, weerwraak,
wraakoefenmg.
Repressie, onderdrukking., stremming, beteugeling.
Reprimanile, teregtwijzing, verwut, doorhaling, lance
neus, bokking.
repriweren, onderdrukken, beteugelen, verhinderen.
Reprise, herovering, herwonnen prigs, herhahng.
Reprobatie, verwerping, tegenbewus.
Reproche, verwut, wraking, berisping.
reproeheren, verwiji en, onder den neus wrijven.
Reprod Wee nt, tegenbewusvoerder.
reproduceren, weder voortbrengen; tegen bewijzen.
Reproductie, wedervoortbrenging, herstelling van verlorene of beschadigde deelen can dierlijke ligchamen.
reproductief, wedervoortbrengend, herstellend.
Reproductiviteit,reproductieve kracht,herstellingsvermogen, inzonderheid van wormen en amphabien.
Reptilien, kruipende dieren.
Republiek, gemeenebest, vrijstaat, in welken het opperst
gezag niet bid een' erfelijk' vorst berust, maar waar dit
gezag of door eenen gekozen president, of door een direetorium en dergl. wordt uitgeoefend, De Republiek kan
eene aristocratisehe zijn, wanneer tot de waardigheid
van regent alleen de door geboorte bevoorregten kunnen
geraken; of eene democratisehe, als het y olk, zonder
aanzien des stands, elken burger tot de hoogste staatsambten mag. kiezen; of eene aristo-demoeratisehe,
indien de beide vorige vormen gemengd zun.
Republikein, gemeenebestgezinde, vruheidsvriend.
republikeinseb, gemeenebestgezind, vrijburgerlijk.
Repudiatie, echtscheiding.
repugnant, afkeerwekkend, hinderlijk, walgelijk.
Repels, afwuzing, weigerend antwoord.
Repulsie, terugstooting, afwijzing.
repulsief, terugstootend, terugdruvend.
Reputatie, naam of faam, aanzien, goede naam.
Request, bede, verzoekschrift, smock-, klaagschrift.
requestreren, een verzoekschrift, indienen.
Requiem, zielmis voor een' overledene; de muzijk daarbij.
Requirent, onderzoeker, navorscher.
requireren , verzoeken, verlangen, vorderen, eischen in
regten, onderzoeken, navorschen; bid militairem leveringen -vorderen of uttschrijven.
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Reqnisiet, vereischte, noodzakelijke eigenschap.
Requisitie, het aanhouden, aanzoeken; opeisching der
eene regering aan de andere om grondwetteluke hulpverleening, uitschrijving van leverantien, beslag op personen
of goedcren, onder de vroegere fransche republiek: oproeping aan de J on, lieden tot de knjgsdienst.
Recprisiteir, eiscl van het openbaar ministerie.
Reseif, zie Reeief.
Reseissie, geregtelijke opheffing of verwerping (cassatie)
van een testament.
reseriberen, tPrug schmven, antwoorden.
Rescript, antwoord, bescheid op aanvragen, verzoeken;
pausellik bevel of verordening als antwoord op eene theologische vraag.
Rescriptie terugschrijving; schriftelijke last tot inning
of uitbetaling eener geldsom.
RescriptWn, vroegere fransche staatsschuldbriefjes, gegrond op de nationale domeinen, tot uitdelging der assignat.en, gedurende de eerste fransche republiek ingevoerd,
Reservaat, voorbehoud; het voorbehoudene, bedongene.
Reservatie Reserve bedachtzaamheid, ingetogenheid,
achterhouding; noodhulp.
Reservaiin mentalis, een inwendig voorbehoud bij beloften of eeden, waarioor men deze krachteloos of ongel
dig zoekt to maken.
reservatis reservandis,met voorbehoud van dat gene, wat
voorbehouden moet worden, met het noodige voorbehoud.
Reserve, zie Reservatio.
Reserve-corps, spaarbende.
reserveren, het sparen, wegleggen,voorbehouden,bedingen,
vaststellen.
Resident , staats-zaakvoerder aan eene buitenlandscbe
pleats.
Residentie, woonplaats, hoisted, gewone verblijfplaats van
eenen vorst.
resideren, wonen, zijn' zetel hebben, inzonderheid van
vorsten, ook van noterissen enz.
Residuum, overbhjfsel, bezinksel, rest.
Resignatie, afstanddoening van een ambt of post; onderwerping aan den goddehjken
zelfverloochening.
resigneren, afstand doen, neder ieggen; zich met gelatenheid
zijn lot schikken.
Rea integra eene nog onveranderde, ongedeerde zaak, nude toestand, eene nog niet besliste zaak.
Resistentie, wederstand, verzet.
Resolutie, besluit, bescheid; vastberadenheid.
resoluut, vastberaden, onverschrokken, ronduit.
resolveren, oplossen, ontbinden; besluiten, vaststellen,
bepalen.
Resonans-bodem, klankbodem van een klavier, van eene
forte-piano.
resonant. wetrklinkend, nakl inkend.
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Resonantie, weergalm, naklank.
Respect, achting, eerbied; opzigt, betrekking; met respect, met verlof ate zeggen).
Respect-dagen, het zelfde als Respijt-dagen.
respectabel, aanzienlijk, eerwaardig. achtbaar.
Respectabiliteit, achtenswaardigheid.
respecteren, eerbiedigen, ontzien; ongemoeid later' ; een'
wissel aannemen en betalen.
respectief, betrekkelijk, wederkeerig, onderling, wederZljdsch.
respectueus, eerbiedig, vol eerbied.
respicieren, in aanmerking nemen, op iets letten.
Respijt, zoo veel als Repit.
Respijt- of Respect-dagen, na- of uitsteldagen,
wisseluitstel, dat na den vervaldag van een' wissel wordt
toegestaan, ook Honneur-,Faveur-enDiscretie-dagen.
Respiratie, het ademhalen, ademen; verademing, het uitrusten.
respireren, adem halen, lucht scheppen; zich herstellen,
uitrusten.
Respondent, antwoorder, vecdediger van een geleerd twistschrift op hoogescholen,
responderen, antwoorden, hervatten, wederleggen.
responsabel, , verantwoordelijk, aansprekelijk.
responsief, antwoordend, antwoord bevattend.
Responsum, goedvinden, antwoord.
Ressort, drijfveer, spankracht; drijfwerk; gebied, regtsgebled, grondgebied of district van eene regtbank; vak, gebied, b. v. eener wetenschap.
ressorteren, onder een regtsgebied, tot eene regtbank, tot
een' bepaalden werkkring behooren.
Ressource, hulp, toevlugt, bestaanmiddel; plaats van ontspanning.
Hest, overschot; achterstand.
Restant, overschot; achterstallige schuldenaar.
Restaurateur, Restaurant, hersteller , wederoprigter;
gaarkok, smjshuishouder.
Restauratie, herstelling, verbetering: herstelling eener nude dynastic op den troon, inz. die der Bourbons na den
val van Napoleon; verfrissching, versterking; ook spijahuis,
port ietafel.
resteren, over zijn; achterstallig zijn.
restitueren, herstellen, vergoeden, terug seven.
Restitutie, herstelling; teruggave, vergoeding.
Restrictie, beperking, verkorting; voorbehond.
restrictief, beperkend, bepalend, voorbehoudend.
restringeren, beperken, bepalen, verkorten.
Resultaat, uitslav, einduitkomst; vrucht, opbrengst; eindgevolg van een onderzoek.
resulteren, uit eene zaak volgen; voortvloeijen.
Resume, Itesuintie, zamenvattinp;, beknopt overzigt, korte inhoud.
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resunieren, kort herhalen, zamen vatten, nalezen en goedkeuren.
Itewanaptie, ale Resume.
Resurrectie, opstanding der dooden; Resurrectie-manurn, lijkdieven in Engeland.
retablisseren, herstellen, weder oprigten.
Retaliatie, wedervergelding.
Retardatie, vertraging, belemmering.
retarderen, vertragen, ophouden, belemmeren.
Itetaxatie, hatschatting.
Retenue, de eerste post op de rekening van eenen advokaat, ten blijke, dat hid de hem opgedragene regtszaak
heeft aangenomen.
Reticule, kleine werkzak der vrouwen (ridicule).
retireren, afdeinzen, terug treden; van de wereld, van de
bezigheden afzien.
retorqueren, terug draaijen, iemands gezegden tegen hemzelven gehruiken, hem met zijne eigen •woorden. slaan.
Retoreie, wedervergelding, tegenwerking; Retorsie-regt,
het vergeldingsregt van aangedane beleedigingen.
` retoucheren, over werken , verbeteren , ale laatste hand
aan lets leggen; eene schildenj weder opwerken.
Retour, terugkeer; geld- of wissel-terugzending; terugvoer
van goederenladingen.
retourneren, terug keeren, terug zenden.
Retractatie, terugneming van zijn woord.
retracteren, zijn wooed herroepen.
Retractie, terugtrekking, optrekking (van spieren).
Retraite, aftogt, afzondering van de wereld; toevlugtsoord,
wijk- of rustplaats.
Retraite-pensioen, jaarwedde voor nude, tot de dienst
onbekwaam geworden krijgslieden.
Retranchensent, verschansing.
nijden, besnoeijen; verschansen.
retrancheren, Wfs
retribueren, weder geven, vergoeden, vergelden.
Retributie, teruggave, wedervergoedin,
retro, terug, rugwaarts; retroactie0erugwerkend; retrodateren, den datum terug zetten; retrograderen,
achterwaarts gaan; retrogradief, rugwaartsgaand, terugloopend.
Rennie, wedervereeniging; ver7oening.
reiinWren, vereenigen; verzoenen: bijeen komen.
reiisseren, slagen, goed uitvallen; tieren, voortkomen.
Reiissite, gelukkige afloop, gewenschte uitkomst.
revaleren, rich op iemand ' verhalen wegens een uitschot
of eene betaling.
Revanche , Revange, genoegdoening, wraak; tweede spel
om het verlies van 't eerste to herstellen.
revancheren, vergelden, wreken.
Reveille, wektrommel, signaal voor ontwaken der sol
date-n.
Revelatie, ontdekking, openbaring.
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Revenu, inkomen; Revenuers, inkomsten (.rentenl.
liteverberatie, terugstraling, terugkaatsing.
Reverbere, straatlantaarn met metaalspiegels, gepolijste
holle spiegel.
reverberen, terug stralen, lichtstralen terug werpen.
Reverentie , ontzag, eerbied, eerbetuiging ; bulging, neiging.
Reers, keerzijde van munten of medailles; tegenspoed;
omslag of opslag aan een' mansrok, tegenbewijs, sehrifteluke tegenbelofte.
reversibel, terugvallend.
Reversibiliteit, wederkeerbaarheid, hoedanigheid van weder aan den sigenaar, die er over beschikt heeft, to vervallen.
Rev ersie, het terugvallen van een goed aan zijnen heer.
revideren, doorzien, nazien, herzien.
Review, in 't Engelsch wat Revue in 't Fransch is.
Revindieatie, terugvordering of wederbekoming van een'
eigendom.
Revisie, herhaalde doorzage, naziening; tweede proef bled,
Revisor, onderzoeker, naziener.
revoeabel, wederroepelijk, herroepbaar.
Revoeatie, terugroeping, intrekking, terugname.
revoceren, revoqueren, terug roepen.
revoltant, hoogst hinderhjk, ergerlijk.
Revoke, opstand, oproer.
revoiteren, in opstand brengen; oproerig worden.
Revolutie, omwenteling, inzonderheid eene groote, gewelddadige wereld-, aard- of staatsomwenteling, omverstorting, orndraaiiing.
revolutionair, omwentelingsgezind, oproerig; eigendunkelnk,
revolutioneren, omwentelen, eene staatsomwenteling verwekken.
revoqueren, zie revoceren.
Revue, monstering, wapenschouw; overzigt, titel van verschillende tudschriften; de revue passeren, gemonsterd,
naauwkeurig bekeken of beoordeeld worden.
Rez de ehaussee, benedenste verdieping, gelijkvloers.
Rhabdologie, staafj esrekenkunst.
Rhaehitis, engelsche ziekte.
Rhapsoden, rondtrekkende volkszangers.
Rhapsodic, verzamelwerk, mengelmoes, rommelzoo.
Rhapsodist, verzamelaar, zamenflanser.
Rhetor, redenaar, leeraar der welsprekendheid.
Rhetorzek, Rhetorica, redekunst, leer der welsprekendheid.
rhetoriseh, redekunstig, op redenaars wijze.
rheumatiseh, met zinkingen behebt.
Rheumatismus, vloeijing, sinking, eigenaardige aandoening van het celweefsel.
Rhombus, gait, gelijkzijdige scheeve vierhoek.

RIITTBMISCH—RITUAA.L.

217

rhythinisch, evenmatig, varsmatig, welgeordend.
Rlivtiunow, naar bepaalde maat- en toonverhouding geregelde redegang , evenmatige welluidend.heid der cede,
klankmaat.
Ricamhio, keerwissel, die met protest terug gaat.
Ricochet. het keilen, afkaatsen van een' geworpen steen
op de waterviakte,Ricochet-achot, schot, waarbu de kogel herhaalde malen op de aarde of het water afstuit en
etch weder verheft.
lilieorso, bet zelfde als Ricambio.
ridientd, belageheluk, bespottenswaard.
Ridicule, het belagcheluke, ook werkzak, werkbeurs der
vrouwen (in die heteekenis beter Reticule).
rigide, stiff, steak, scherp, onverbiddeluk, hard.
RigZditeit, stuf held, strakheid, ook zoo \reel als Rigueur.
rigore juries, naar gestreng rest.
Rigorismus, te strenge zedeleer.
Rigorist, gestreng zedeleeraar ; aanhanger der gestrengere
grondbeginselen van het strafregt.
Rigorismus, zedeluke gestrengheid.
rigoreus, rigoureus, ook rigoristisch, gestreng, scherp,
onbarmhartig.
Rigorositeit, gestrengheid, hardheid.
rigoureus, zie rigoreus.
Rigueur, strengheid, hardheid, scherpheid ; de rigueur
volstrekt noodzakeluk, stipt in acht te nemen zijn.
Riiksinsigniltn, de te Aken bewaarde kleinoodien van het
duitsche eijk, Welke vroeger tuj de keizerskrooninggebruikt
werden.
Rimborso, het zelfde als Rembours,Remboursement.
Rirnesse, zie Remesse.
riposteren, snel en treffend antwoorden, dadelijk hervatten.
riseant, gewaagd, gevaarlijk.
Riseontro (meerv. riscontri), wisselbetalingen ; aanwijzing op wisselbetalingen.
Risico, gevaar, waagstuk.
risiqueren, beter risqueren.
Rispet- of Rispit-dagen,liet zelfde ale Respect- of Re.pijt-clagen.
risqueren, warren, op 't spel zetten; gevaar loopen.
ristorneren, terug-, af- en toeschrüven,tegen eene vergoeding afzien van eene gesloten assurantie.
Ristorno, Ritorna, ook Storno, terugkeer; terugschrijving, en buschrijven van een' post in het grootboek,
Ritornel, herhalingsthema (in. de muzijk); drieregelig italiaansch volkslied.
Ritorno, zie Ristorno.
Ritratta, keer- of herwissel, terugtrekking van een' getrokken wissel.
Rituaal, regeling van kerkelijke gebruiken, kerkenorde,
kerkenboek; voorgeschreven of gebruikelijke cerensonitn
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bij inwijdingen, reception in geheime genootschappen
enz.
ritueel, gebruikelijk.
Ritus, overgeleverd gebruik, inzonderheid pligt- of kerkgebruik.
Rival, mededinger, medevrijer, wedijveraar.
rivaliseren, wedijveren, om de meerderheid strijden.
Rivaliteit, ijverzucht, wedstrijd, weduver.
Roastbeef, geroosterd, half gebraden rundvleesch.
Rob, Robb, ook Roob, vruchtensap of -moes, doorgaans
met suiker gekookt.
Robber, Rubber, twee achter elkander gewonnene van 3
partijen;' de dubbele partij.
Robe, vrouwensleepkleed; ambtskleed der regtsgeleerden,
tabberd.
Robinocratie, de heerschappij van de getabberde mannen,
van de advokaten.
Robinsonade, avontuurlijke geschiedenis.
Robot, leendienst, zulke werkzaamheden, waartoe dus verre in Beijeren, Oostenrijk, Bohemen en Silezie de onderdanen jegens hunne overheden en landheeren verpligt
waren.
Rococo, verouderde, weder mode geworden smaak, ouderwetsche smaak.
Rodomontade, windbrekerij, snoeverij.
Roebel , russische zilver- en papiermunt, de eerste gelijk
2 gl. la ct., de laatste gelijk het vierde deel van den zilveren roebel.
Rogate, de zondag voor Eemelvaart.
Roman, verdichte geschiedenis; avontuurlijke liefdesgeschiedenis
Romance, ridderlijk voorval in den vorm van een lied ,
zangsprookje.
Romancier, Romanciêre, romanschrijver, romanschrijfsten
ronxaneac. op de wijze der romans, verdicht; onnatuurlijk, ongelooflijk.
romanisch, van het ond-romeinsch afstammend. van daar
romanische talen, de italiaansche, spaansche, portugeache, fransche, provencaalsche enz.; romanische volken, volken, die van romeinschen of gemengd romeinschen oorsprong zijn.
Romanismus, de r. k. godsdienst, hare grond.tellingen.
Romantiek , Romanticismus, de in de middeleeuwen
geldende en door nieuwere dichters weder opgewekte
smaak.
ronoantisch, in den geest en smaak der christelijke mid-,
deleeuwen en der nieuwe volkspoezij en kunst; dichterlijk schoon, schilderachtig, verrukkelijk, wonderschoon.
Ronde, omgang, rondgaande wacht: rondedans ; rondgezang; a la rondo, in een' kring rand ; oak eena wort
van b ilj arts pel.
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Rondeau, Rondeel, rondezang, dicht- of muzijkstuk met
referein.
Rondeel, road buitenwerk, ronde sterke toren; ingesloten
vlakte.
Rongeanismus, het zelfde als Duitsch-Katholicismus,
(zie op Katholij ken ).
Roob, zie Rob.
Roomsch-Katholijken, zie Katholijken.
Ropij, oostindische good- en zilvermunt, in good 10 gI.
in zilver van verschillende waarde (tusschen 60 en 120
cents).
roqueren, in 't schaakspel: den koning met het kasteel
doen verwisselen.
Rosette, roosvormig sieraad; een van onderen plat en van
boven hoektg geslepen diamant.
Rosinant, het paard van DOn Quixote; slecht paard, knol.
Roskolnik, in Rusland die genen,welke niet tot de orthodoxe grieksche kerk behooren.
Rosrnarijn, oak Roseniarijn, zeedauw (bekend, welriekend. gewas).
Roatbeef, beter Roastbeef.
Rostraal, beter Rastraal.
Rotatie, raderloop, omdraaijing, beweging om de as; da, geluksche beweging der aarde enz.
Rotonde, zie Rotunde.
Rotulatie, het ordelijk bijeenvoegen en zamennaaijen van
schriftelijke stukken.
rotuleren, acten naar volgorde teekenen en zamen naaijen.
Rotunde, Rotonde, rond gehouw van buiten en binnen.
Roturier, burgerlijk, onadellijk persoon; en roturier,
bttrgerlijk, boersch, gemeen.
Roue, eigentlijk een geradbraakte of die waard is, geradbraakt to worden; voornaam losbol/galant wellusteling.
Roulade, iets opgerolds; opgerold kalfsvleesch; in de muzijk: toonval, toonlooper.
Rouleau, rol, rolstuk; rolgordijn.
rouleren, omloopen, in omloop of gangbaar zijn.
Roulette, rolschijf, kansspel met balletjes.
Rout, talrijk engelsch avondgezelschap, praal-, thee-, speelgezels chap.
Route, weg, rijweg, straatweg; tort, koers.
Routine, vaardigheid, vlugheid door gedurige oefening of
behandeling verkregen; sleur, slender.
routineren (ziehl, zich vaardigheid in iets bijbrengen.
royaal,koninklijk,Royaal-papier, zeer groote papiersoort.
Royalismus, koningsz,ezindheid.
Royalist, aanhanger van de partij des konings.
royalistiseh, koningsgezind, koninklijk.
ro,eren, zie rayeren.
Rubber, zie Robber.
Robriek, afdeeling, Masse, soort; opsehrift, bovenschrift.
Itudimenta, spraakkunst, eerste gronden der taal.
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Itudimenten, aanvangsgronden, eerste onderrigt.
Ruditeit, ruwheid, onbeschaafdheid, lompheid.
Rune,
verwoesting, puinhoop, bouwval, overblij fsels, wrakken.
ruineren, verderven, verwoesten, ten gronde helpen.
Roan, sutkerbrandewtjn.
Itummatie, herkaauwmg, herhaalde overdenking.
rumineren, herkaauwen, wikken en wegen.
Itumoer, veiward geraas, gej oel; gerucht.
Rumen, nude regtlijnige letters der germaansche volkeren.
Ruptuur, breuk, vredebreuk, vriendschapsklove.
ruraal, landelijk, boersch.
Russinen,een slavische volksstam in Gallicie, Noord-Hongarue, Podolie, Volhynte enz. ook Ruthenen gebeeten.
Rustieiteit, boerschbetd. onbeschaafdheid.
rw.tiek, boersch, landehjk, plomp, onbeschaafd.
Ituthenen, zie Russinen.
Itutscher, in de murtjk het zelfde als galop.

S.
S. of St. beteekent Sint, Saint, heilige.
namelijk, ook sculpsit, hij heeft
sc. heteekent
het gegraveerd.
S. D. G. beteekent soli Deo glories, aan God alleen de
eer.
s. e. of s. e. c. beteekend salvo errore calculi, met voorbehoud van eene mogehike rekenfout; ook: zonder font
in 't rekenen.
S. T. beteekent salvo titulo. met voorbehoud des titels.
Sabbath, rustdag, vierdag, btu de Joden de zaturdag.
sabreren, order sabelen.
sacerdotaal, priesterlijk.
Sacra, hell* zaken, heiligdommen.
Sacrament, christeluke godsdienstplegtigheid, genademiddel [in de Protest. Kerk min er twee: de doop en bet
avondmaal; in de Kath. Kerk zeven: de doop, de cornmunie of het avoudmaal, het vormsel, de boete
(biecht en absolutiel, de priestervtijding, het huvvelijk
en het laatste oliesel.]
sacranienteren, df sakramenten toedienen, vioeken.
Sacredieu! (gemeen vloekwoord).
sacreren, heiligen, wijden, zalven; ook vloeken.
saerifieeren, offeren, opofferen.
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Sacrificie, offer, offerande.
Sacrilegie, heiligschennis, kerkroof, kerksehending.
Sacristij, kerkgereedsehapskamer, kerkenkamer.
Sadducoeers, oud-joodsche secte, die de opstanding en de
onsterfelukheid der mel loochenden, aan engelen noch
geesten geloofden, maar in hunne zeden gestreng en onberispeluk waren.
Salfiaan, zoo veel als Marokijn.
Saga, Sage, volksoverlevering, legende.
Sagaciteit, scherpzinnigheid, navorschingskracht.
Sage, zie Saga.
saillant, vooruttsteken.d, in 't oog vallend.
Saint (St.), heilige, b. v. St. Petrus; — Sainte (Ste.),
heilige, b. v. Ste Inarie.
Saint-Simonismus, zie Simonismus.
saisisseren, grijpen, vatten; in beslag nemen.
Saison, Saicoen, jaargetnde, badtud; ook de duur van de
muzikale winterverrnakelukheden eener hoofdstad; — de
saison, van pas; hors de saison, ten onpas.
Sal-ammoniak, zie Salmiak.
salarieren, bezoldigen, eene jaarwedde geven.
Salaris, Salaire, jaarwedde, bezoldiging.
salderen, rekeningen afsiuiten, veretlenen, eene schuld
uitdelgen, betalen.
Saldo, rekeningsoverschot; afsluiting der rekening (*aidering); in saldo Alijven, nog schuldig per saldo
of pro saldo, als overschot van de vorige of laatste rekening.
Sali Ilea tie, zoutvorming.
Saline, zoutwerk, zoutmijn; zoutziederij.
salische %set, de oudste verzameltng van duitsche wetten
utt de 5de eeuw van de Salters of Salische Franken, een
volksstam aan de grenzen van Henegouwen en Braband.
Merkwaardig is het 62ste art., volgens het welk inj Saltsche goederen (de zulken, die de Saltsche Franken in
Gallie en het tegenwoordig Frankruk veroverd hadden)
de dochters van de erfents uttgesloten waren. Later
maakte men in Frankruk daarvan de toepassing op
de kroon-zelve, en en den jongsten tied werd in Spanje
de Saltsche wet opgeheven. Salisehe goederen, M.J11
dos de zoodanige, die alleen op manneligke erfgenamen
overgaan.
Salmiak , verkorting van Sal-anuntoniak , zoutzuur ,
vlugtig loogzout.
Salon, groote zaal, gezelschapszaal; zaal van tentoonstelling.
Salope, morsige vrouw, slons, totebel; ook een vrouwenmantel, buts- of ochtendkleed.
Salto, sprong; Salto niortale, doodellike sprong; to groot
waagstuk.
Saluhriteit, gezondheid, inzonderheid van de lucht.
Salueren, groeten, eer bewijzen.
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Salutatie, begroeting, groet.
saluteren, begroeten, verwelkomen, inzonderheld op militaire wigs, ook met kanonschoten.
salva, salvo, salvis, met voorbehoud, zonder benadeeling,
salvo, approbatione, onder voorbehoud
behoudens;
van de goedkeuring; salvo honore, behoudens de eer,
met verlof gezegd. ; — salvo jure, zonder schade van
zijn regt; — salvo titulo (S. T.), zonder nadeel des titels ; — salvis eveeptionibus, met voorbehoud van de
aanmerkingen of wederleggingen.
Samaar, deftig vrouwengewaad.
Samsun, Sammoem, verstikkend heete wind in Azie en
Afrika.
same mentis, met of bij gezond verstand.
Sanbenito, martelaarshemd, geel, beschilderdhemd, waarin
de slagtoffers der inquisitie worden verbrand ; ook zulk
eene mots.
Sane tie, bevestiging , vaststelling ; toekenning der kracht
van wet.
Sanetilicatie, heiliging, heiligspreking, wijding.
sanetifieeren, heiligen, heilig spreken.
sanctioneren, heilig en ouschendbaar maken, bekrachtigen, goedkeuren.
Sanetuarium , Sanetuaire , heiligdom ; onschendbare
plaats, vrijplaats.
Sandalen, bind- of snoerzolen, oost-indisch schoeisel.
Sandrak of Sandarak , witte hars, die, tot poeder gebragt, onder anderen dient om de plaats van uitgeschrapte
woorden weder beschrijfbaar te maken.
Sangfroid, koudbloedigheid, bedaardheid.
sanguineus, bloedrijk, volbloedig.
sanguiniseh, bloedrijk ; levendig; ligt vatbaar voor vreugde en smart.
Saniteit, gezondheid, welstand, welbevinden.
Sans, zonder, sans compliments, zonder omslag of pligtplegingen.
Sanseulotte, broeklooze, voormalig aanhanger der gepeupelregering of der ultra-democraten in Frankrijk.
sans doute, zonder twijfel.
sans taco„ , zonder omstandigheden ; als hoofdvvoord : een
lompert.
Sanskrit, oude taal der Hindoes of Braminen, in welke de
indische wetboeken en poezijen geschreven zijn.
sans prendre, zonder te nemen, d. spelen zonder kaarten te koopen of te ruilen.
Sans-souci , zonder zorg, naam van een koninklijk lustslot bij Potsdam.
Sante, gezondheid; ook een gezondheidsgordel ; a votre
sante, op owe gezondheid.
Sapeur, zie Sappeur.
Sapienti sat, voor den wijze genoeg.
Saponitioatie, zeepvorming.
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Sappeur, loopgraver, maker der onderaardsche gangen
sappes).
Sarabande, spaansche ernstige dans.
Saracen..., oosterlingen ; Muhamedanen, Turken, Arableren ; oneigentluk ruwe, onhandige, verwoestende troepen.
Sarcastne, honend gelach ; vinnige spot, bitter gezegde.
sarcastisch, bitter, bijtend, scherp hekelend.
Sareophaag, doodkistvormig grafteeken.
sardontsche lach, ..edwongen, bittere lath, spotgelach.
Sarras, groote saber, houwdegen der cavallerie.
Satelliet, wachter, trawant ; ,ondergeschikt persoon, die
een' voornamer' als nine schaduw volgt.
Sater, zie Satyr.
Satijn, atlasachtige zijden stof.
Satire, Satyre, hekelschrift, spotschrift.
Satirieus, spotter, hekeldichter spotschriftschrijver.
'
satirisch, spottend, bijtend, hekelend.
Satisfactie, genoegdoening ; schadeloosstelling.
Satraap, perzisch landvoogd, overmoedig en heerschzuchtig
mensch.
Saturatie, verzadiging (in de scheikunde).
Saturnus , god des t;jds.
Sate r, Sater , veld- of woudgod met bokkepooten; zinnebeeld der grofzinneluke menschennatuur.
Satyre, zie Satire.
Sauce, Saus , vloeibaar toevoegsel der spijzen.
Saucijs, Saueisse , Saucisson, kleine hraadworst; lange
lederen zak met kruid gevuld, waaraan eene loot wordt
bevestigd, om zoo eene main aan to steken.
Sauf-couduit, vrugeleide, geleidbrief.
Sauve-garde, veiligheidswacht, bedekking.
sauveren, redden; besparen, sauve qua pout, redde zich
wie kan.
Savanna, groote grasvlakte of boschweide in N. Amerika.
Savoir-faire, geschiktheid, bedrevenheid.
Savoir-sivre, levenswiisheid, levenskunst.
Savonnette, zeepbal, wasehbal.
Savonniere-tapijten, taputen met fluweelachtige en levendige kleuren.
savoureren, smaken, proeven, met bijzonderen smaak en
graagte nuttigen.
Savoyard, Savoyer , kleine schoorsteenveger, liedjeszanger enz., ook een onhebbelijk mensch.
Sbirre, geregtsdienaar. policie-bediende in Italie.
seahieus, schurft;g, schurftachtig.
Scale, ladder; toonladder; gradenschaal.
Scalp, hoofdhuid, behaarde schedelhuid.
scalperen, de hu;d met het baar van de hersenpan trekken,
geluk de noord-amerikaansche wilden hunnen vijanden
plegenaite doen.
Scalpel, ontleedmes met vaststaand,lemmer.
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scandaal, scandaleus, zie Sehand—.
Scandinavia, Denemarken, Noorwegen en Zweden.
Scaphander, zwemkleed, zwemgordel.
Scapatlier, schouderkleed der r. k. ordesgeestelijken ; ook
rozekrans.
Scarabeen, kevers; keversteenen.
Scaramouchc, hansworst, grappenmaker.
Searificatie, het koppenzetten, koppen.
Seelet, Skelet, geraamte, beendergebouw.
Scene, tooneel, schouwtooneel , schouwburg, voorval; tafereel.
Scepter, Sehepter, koningsstaf.
Seepticismus, twijfelleer, twijfelzuchtige.
Schaak, Schaakspel , koningspel, schaak geven, den
koning noodzaken zijne plaats te verlaten, sehaakmat,
de honing is ingesloten, overwonnen ; sehaakpat, de koning moet gespeeld worden en kan Beene vrije nut
vinden.
Schabrak, sierlijk paardedek, zadeldek.
Schaeh, Schah, koning (van Perzie).
schacheren handel of negotie drijven; woekeren.
Schako, beter CzakO.
Schames, joodsch koster en klokkenist.
Schandaal, ergernis, aanstoot, opspraak.
schandaleus, schandeluk, aanstootelijk.
schandaliseren, ergernis geven, ook belasteren.
Schapska of Chapaka, zie C.apska.
Scharlaken, vuurroode kleur . ook huidziekte.
Scheerentiloot , vaartuigen,' die tan de zweedsche kusten
de schepen bij het binnenloopen voor de scheeren of
klippen beveiligen.
Scheik of Scheikh, oudste onderbevelhebber eener arabische horde.
Schema, voorbeeld, model, schets, ontwerp.
Sehelet, zie Seelet,
Sehepter, zie Scepter.
Schcrif, zoo veel als Emir.
Schibboleth, herkenningswoord, wachtwoord, parool.
Schism., seheuring, kerk- of geloofsscheuring.
Schisimaticus, scheurmaker, geloofsverdeeler.
Schlem, zie Slant.
Schoener, zie Schooner.
schofel, armzalig, nergens toe dengende.
Scholarch, schoolbestuurder, schoolopziener.
Scholastiek, schoolleer, schoolwijsheld.
Sclsolien, geleeide uitleggingen op grieksche en latijnsche
schnivers.
Schooner, Schoener, smal, klein tweemast-vaartuig.
Schorpioen, kreeftaOhtig kerfdier met geleden staart.
schrafferen, schadawlijnen trekken of griffelene
schwadronneren, om zich houwen; ook snoeven.
scilicet (sc.), nameluk, te weten; denk Bens!

SCIROCCO—SECULAIR.

225

Sciroceo of Sirocco, drooge, heete zuidoostenwind, in-

zonderheid in Italie.
Scout., zoo veel als Disconto.
Scontro en Kescontro, Riecontre, wederzijdsche vereffening, afrekening van schuld en vordering.
seontreren, res- of riscontreren, met elkander afrekenen, ook door aanwijzingen of wissels vereffenen.
Scorbnt, tandvleeschbederf, scheurbuik, blaau.wschuit.
Scriba, schrijver, secretaris.
Scribent, schrijver, zamensteller van een week.
scrophuleus, met klieren behebt, kropachtig.
Scrupel, apothekersgewigt, gelijk 1,30625 wigtjes ; ook
zoo veel als Scrupule, naauwgezetheid van geweten.
scrupuleus, angstvallig, al te naauwgezet.
Scrupulositeit, Scrupuleusheid, bedenkelijkheid, angstvalligheid, te groote naauwgezetheid.
A erutineren, uitvorschen ; stemmen inzamelen.
Scrutinium, onderzoek ; ,stemmenverzameling en daardoor
bewerkte keus.
Seudo (meerv. scudi), italiaansche daalder van verschillende waarde.
sculpsit (afgekort sc. of sculps.), hij heeft het gegraveerd.
Sculptuur , beeldhouwkunst ; beeldhouwwerk, beeld- of
snijwerk.
Scylla, gevaarlijke klip bij Messina; dreigend gevaar.
Seapoys, zie Sipoys.
See, Sect, zekere kostelijke wijn uit Spanje, nand enz.,
zoete wijn.
seceren, snijden, ontleden, open snijden (lijken).
Seclusie, uitsluiting.
Second, tweede; Second-lieutenant, tweede luitenant.
Secondant, helper, kamp- of duelgetuige ; ondermeester.
Secondair, Seeonde, enz.; zie Second—.
secoureren, helpen, bijstaan, bijspringen.
Secours, hulp, onderstand, ontzet.
Secreet, geheim gemak ; geheim ; geheimzegel van een'
vorst.
Secretaire, schrijfkast; bekend stuk huisraad.
Secretairie, Secretarie, geheime kanselarij, sehrijfkamer, inzonderheid die der stedelijke regering.
Secreta,riaat, geheimschrijversambt.
Secretaries, geheimschrijver ; schrijver, afschrijver.
secreteren, geheim houden, verzwijgen.
Secretie, afzondering, of- of uitscheiding van ligchamelijke
vochten.
Sect, zie See.
Sectaris, aanhanger eener secte.
Secte, partij, aanhang, geloofspartij.
Seetie, chirargisehe insnede ; lijkopening; steensnede ; afdeeling in een boek ; wick eener stad ; bij de militairen
de helft van een peloton.
seculair, honderdjarig ; wereldlijk, niet geestelijlp,
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Secularisatie, verwereldlijking, verplaatsing uit den geestelijken in den wereldlijken stand ; onttrekking van geestelijke bezittingen.
seculariseren, wereldlijk maken, ontwijden, een geestelijk
goed in een wereldlijk veranderen, geestelijke goederen intrekken.
Secunda, tweede schoolklasse ; Secunda-wissel, tweede
wissel.
secundair, secondair, de tweede plaats innemend, ondergeschikt, afhankelijk.
Secunde, Seconde, zestigste deel caner minuut ; 2de toon
na den grondtoon ; 2de stootmanier in 't schermen.
secunderen, helpen, bkistand verleenen, tot getuige dienen ; in de toonkunst : de 2de stem zingen of spelen.
seeureren, verzekeren, in veiligheid stellen.
Securiteit, zortreloosheid, onbevreesdheid ; gewisheid , zekerheid, gewerensrust.
secuur, zeker, onbekommerd, vast vertrouwend.
Seder , zetel, woonplaats ; seder apostolica , pauselijke
stoel.
Seden,tair , die een zittend leven leidt , zittend werk verrigt.
Sediment, bezinksel, nederslag.
Sedeeimo, boekformaat, waarbij het ve1 16 bladen of 32
bladmj den heeft ( 16 . ).
Seditie, oproer, muiterij.
seditious, oproerig, onrustig, thuitend.
Seductie, verleidmg, verlokking tot het kwade.
seduisant, verleidelijk.
Seigneur, Sinjeur, heer, gebieder.
Seigneurie heerlijkheid.
Sejour, verblij f, op on thoud.
sej ourneren, zich ergens ophouden, vertoeven, verwijlen.
Sekse, zie Sexus.
Seladon, verliefd herdersraachtend minnaar ; zeegroen.
e
select, uitgelezen, uitverkoren.
lene, maangodin.
Seleniet, maanbewoner; ook moscovisch glas, kunstmatig
gips.
em ester, half jaar ; — semestraal, halfjarig.
semi, half.
Semilor, zie Similor.
Seminarie, kweekschool, voorbereidingsschool, inzonderheid voor r. k. priesters, voor volksonderwijzers.
Seminarist, leerling op een seminarie.
semitische talen, talen der oostersche volken, die van
Sem afstammen, inzonderheid de hebreeawsche, syrische,
chaldeeuwsche, arabische taal, enz.
semper, altijd, irnmer.
Sempiterniteit, bestendige duur, eeuwigheid.
Senaat, raad der Ouden; stadsraad; staatsraad.
Senateur, Senator, raadsheer, raadslid.
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Senatus eonsultum, raadsbesluit.
Senior, de oudere.
Senioriaat , ambt en waardigbeid van oudste, opvolging
naar ouderdom; voorregt des oudsten bij erfenissen.
Sensatie, zinnelijke gewaarwording ; indruk, opzien, beweging, gisting.
sensibel, voelbaar, tastbaar; duidelijk; gevoelig, tear, aandoenlijk; erkentelijk, dankbaar.
Sensibiliteit. voelbaarheid, prikkelbaarheid; ligtgeraaktheld , erkentehikheid.
sensitief, zinnelijk, met zinnen begaafd, voor gewaarwordingen vatbaar.
Sensualismus, zinnelijkheid, wellustigheid.
Sensualiteit, zinnelijkheid , zinnehjk aanschouwingsvermogen.
sensueel, zinnelijk, wellustig.
Sententie , meening ; uitspraak, zin- en zedespreuk, kernspreuk , inzonderheid regterlijke uitspraak, vonnis.
sententi ous. spreukrijk, spreukrnatig i kernachtig, bondig.
Sentiment, gevoel, gewaarwording; gevoelen , oordeel ,
denkwij ze.
Sentimentaliteit, Sentimenteelheid, gevoeligheid, overgevoeligheid, neiging, aanleg tot teedere en overspannen
gevoelens.
sentimenteel, gevoelvol, overdreven gevoelig.
aeparaat, afgezonderd, op zich-zelven, bijzonder.
separabel, scheidbaar, afscheidelijk, ontbindhaar.
Separatie , scheiding, oplossing , ontbinding ; echtschei.
ding.
separatief, afzonderend, scheiding bewerkend.
Separatismus, afzonderingsgeest in staats- of geloofszaken.
Separatist, afgescheidene, die zich afzondert van zijn kerkgenootschap.
separatistiseh, naar de wijze der afgescheidenen.
separeren, scheiden, afzonderen, verdeelen.
septentrionaal, noordehjk.
Septime, de 7de toon van een octaaf.
Septuagesima, de 9de zondag voor paschen,
Septuaginta, zeventig, van daar de 70 vertalers of de
grieksche overzetting van het Oude Testament, door 72
geleerde Joden to Alexandrie, 200 jaren voor Christus
geboorte, vervaardigd.
Sepultuur, begrafenis, beaarding.
Sequele, gevolg, stoet, tros.
Sequelen, de gevolgen.
Sequens, het volgende; Sequentie, volgorde, reeks.
Sequester. geregtelijk beslag op een goed.
Sequestratie, Sequestrering, geregteluke beslagiegging
op een . goed en het beheer daarvan door een' van regtswe•
gen aangesteld' persoon, die Sequestrator heet.
8eqUestreren, een betwixt goed geregteltjk in beslag ne;.
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men en het aan eenen derde ter bewaring of beheer over
geven.
Serafijn, zie Seraph.
Serail, paleis der turksche keizers.
Seraph, Serafijn, vuur- of lucht-engel, hoogere geest.
Seraskier,, turksch opperveldheer.
Serbet, zie Sorbet.
Serenade, avond- of nachtmuzijk, iemand ter eere onder
zijne vensters gebragt.
Serenissima, doorluchtigste, regerende vorstin.
Serenissimus, doorluchtigste, titel van een' regerenden
vorst.
Sergeant, eerste onderofficier bij het voetvolk; wachtmeester,
Sergeant-majoor, eerste onderofficier eener compagnie ;
opperste wachtmeester in eene vesting.
Sergie, ligte gekeperde wollen stof.
Serie, reeks, rid, getallenreeks.
serieus, ernstig, statig, nadrukkelijk.
Sermoen, rede , preek,
droop voordragt; vermaning.
Serpent, slangvormig gekromd blaasinstrument.
serpenteren, krqnkelen, slangsgewijs zich bewegen.
Serpentist, slanghoornblazer.
Serpentkin , and stuk geschut , veldslang ; slangesteen ;
slangachtig. gevlekte talksteen.
Ser‘ante, thenares, meid ; ook een stel your koppen, borden enz.; aanrigttafeltje ;
Servanten, bedienden.
Servet, tafeldoek, vinger- of monddoek.
Service, Servies, dienst, dischgereedschap, theegoed.
serviel, slaafsch, laag ; al to getrouw (b. v. vertaald).
Servies, zie Service.
Servilismus, de slaafsche dcnkwijs, die elite vrije vlugt
van den menschelijken geest, de vrijheid,van denken, van
aelooven en in 't algemeen elke politieke viijheid met
Aden naam van roekeloosheid, goddeloosheid, bestempelt,
en daarin een revolutionair streven ziet.
Serviteur, dienaar . bediende; buiging.
Servituut , dienstbaarheid,
'
dwang, bemaar,, last, dien de
bezitter van eenig goed zich moet laten welgevallen, erfdienstbaarheid.
Sessie, zitting, inzonderheid geregtszitting.
Seton, haarsnoer (ter atleiding van ligchaamsvochten).
seveer, gestreng, barsch, stuursch, onverbiddelijk.
Severiteit, ernst, grestrengheid, hardheid.
Sevignè, haakspeld, borstspeld der dames.
Sexagenarius, zestigjarige.
Sexagesima, 8ste zondag your paschen.
Sexangulum, zeshoek.
Sextant, hoogtemeter, 6de eens cirkels (60 graden).
Sexte, zesde toon van de toonladder.
Sexus, Sekse, natutugeslacht, kunne; int. de vrouwen.
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sexuaal, sexueel, het natuurlijke geslacht beteekenend en
betreffend ; sexuaal systeem, rangschikking der planten
volgens hare geslachtsdeelen (van Lioness).
groote omslagdoek der vrouwen.
Sherif, engelsch landregter.
Shire, engelsch graafschap.
Sibylle, waarzegster; sibyllijnseh of sibylliniseh, voorspellend.
sir! zoo ei ! dus staat er woordelijk I
sideraal, siderisch , de sterren betreffende, daartoe behoorende.
Siderographie, kunst van op staal te graveren.
Sierra, bergketen, gebergte.
Siesta, namiddagslaapje, dutje.
Sieur, heer, grondeigc.naal..
siffieren , fluiten , uttfluiten. — Siffieur , ultfluiter.
Sigaar, beter Cignar (zie ald.).
Sigillum, zegel ; loco sigilli (L. S.), in plants van het
zegel.
Signaal, teeken, leuze, wachtwoord, sein, parool.
Signalement, persoonsbeschrijving (in passen enz.).
signaleren, signaliseren, iemands signalement opgeven
door teekens berigten of aanduiden.
Signatuur, merking, onderteekening ; brief e aan de artsenufleschjes.
signeren, teekenen, bestempelen, onderteekenen.
Signet, handzegel, cachet, briefsluiter.
Significatie, beteekenis ; geregtelijke aanzegging.
signifieatief, aanduidend, vol beteekenis.
significeren, aanduiden , te kennen geven, aanzeggen.
Signora, vrouw, gebiedster. — Signore, heer, gebieder.
silentieus, karig in woorden, zwijgend, stil.
Silentium, stilzwijgen, als uitroep: stil! ook een hazardspel.
Silhouette, schaduwomtrek, schaduwbeeld.
silhouetteren, in schaduwbeeld voorstellen.
Similor, schijngoud, halfgoud.
Simonie, woeker of winst met geestelijke ambten.
Simonisten, aanhangers der leer van den franschen graaf
St. Simon, of van het
Simonismns, de leer van can nieuw politick godsdienststelsel, dat onder anderen de afschaffing van al de voorregten der geboorte, de geltjkheid der beide seksen, de
gemeenschap van goederen enz. ten grondslag had.
simpel, eenvoudig, kunsteloos; onnoozel.
Simplieiteit , eenvoudigheid, ongekunsteldheid; onnoozelheld, domheid.
simplifieeren, vereenvoudigen.
Simulatie, nabootsing, veinzerij, valsche vertooning.
simuleren, voorgeven, ve;nzen, zich gelaten aloof enz. ;
gesimuleerde koop, schunkoop; gesimuleerde prijscourant, opgave der priazen, zoo als die verinoedelsjk op
zekeren tied sullen zijn.
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simultaan, gelijktijdig, gemeenschappelijk.
Simultaniteit, geluktijdig aanzijn, gelijktijdigheid.
sinceer, opregt, ongeveinsd, onvervalscht.
Sinceriteit, opregtheid,trouw, openhartigheid.
Sinecure, ambt zonder' ambtsbezigheid, kerkelijke bediening zonder daaraan verbonden bezigheden.
Singulariteit, zonderlingheid, eigenaardigheid.
singulier, ongemeen, wonderlijk, zeldzaam.
Sin i eur, het zelfde als Seigneur.
Sipoya, naam van de troepen infanterie der engelsche oostindLsche Compagnie, alt de inboorlingen gevormd.
Sir, heer, Mijnheer.
Sire , titel , waarmede men eenen keizer en koning aanspreekt.
Sirene, zeenymph, bekoorlijke verleidster.
Sirenenzang, liefelijk, verleidehjk gezang; onwederstaanbare lokstem der verleiding.
Sirocco, zie Scirocco.
sisteren, tegen houden; zich laten vinden, verschijnen.
Situatie, Jigging, stelling, stand, toestand.
situeren, stellen, leggen, plaatsen.
Sjerp, lUfgordel, officiers-dienstgordel.
Skalden,. oude volksdichters van Scandinavia.
Scelet.
Skelet,
slam, slem of schism, in het whistspel al de slagen.
Slaven, Slavonen, een europesche volksstam , Polen, Russen enz.
slavisek, slavonisch, tot dien volksstam behoorende, b. v.
slavisehe talen.
slem; zie slam.
Smak, soort van eenmast-koopvaardijschip.
Smalt, kobaltglas, smeltblaauw, blaauwverw.
Smaragd, groene edelsteen.
Smergel, zelfstandigheid tot slijpen en polijsten, amaril.
sober, matig, nuchteren ; bezonnen; bescheiden.
Sobrieteit, matigheid, nuchterheid.
sociaal, gezelschappelijk, maatschappelijk.
sociabel, gezellig, vereemgbaar.
Socialismus„ maatschappU-stelsel ; nieuwe secte, die de
maatschappu hervormen wil op den dubbelen grondslag
van de gemeenschap des arbeids en de evenredige verdeelily van de opbrengst.
Socialisten, aanhangers van dat hervormingsstelsel.
socieren, gezelschappelijk verbonden.
gezelschap, vereeniging, genootschap.
fttsi, zou
uttasch, aschzout.

Efa,

zie Sopha.
`Soi-disant, zich noemende, zoo genaamd, gewaand.
soigneren, zorgvuldig gadeslaan of behandelen.
soigneus, zorgvuldig, bezorgd, oplettend.

SOIREE—SOMMITEITEN.
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Soiree, avond ; avondgezelschap.
soft ! het zij zoo ! goed !
Soja , japansche boonensoort , welter meel in plaats van
boter bij de spijzen gebruikt wordt.
Solair-mikroskoop, zonne-mikroskoop.
Sola-vvissel, enkele wisselbrief, die door geen' anderen gevolgd wordt.
Soldaat, krijgsman, die voor Soldij, dat is voor betaling,
dient, een Soldenier, Soudenier.
soldatesk, op soldatenmanier, naar krugsmanswiize.
solderer, met gesmolten metaal aaneen hechten of dirt
maker.
solemneel, plegtig, plegtstatig, feestelijk.
jkheid.
Solemniteit, plegtigheici, feeseeli
Solfege, oefeningstuk voor het gezang, doch zonder tekst,
alleen op vokalen of noten.
solfeggieren. solmiseren, solfiCtren, de klankladder zingen, een muzijkstuk met benoeming der noten zingen.
solidair of in solidum, alien voor alien en ten voor
alien, b. v. borg bhjven ( caveren).
solide, vast, dig-, duurzaam ; blijvend ; grondig, vertrouwbaar, eerlijk, welgesteld. ,
Solidariteit , gemeenschappelijke verpligting van velen
voor ieder der medeverpligten op idle deelen van 't geheel.
solideren be vestigen, verzekeren.
Soliditeit, daurzaamheid ; grondige kennis , echtheid ; vertrouwbaarheid, gegoedheid.
soli Deo glories
D. G.), aan God alleen zij de eer.
solidair, eenzaam, ongezellig; als hoofdwoord een kluizenaar ; alleen gezette diamant ; soort van quadrille-spel.
Sollicitant , aanzoeker , danger naar eenen post , regtseischer.
Sollieitatie , dringende bede , aanzoek ; het mededingen
naar een ambt, naar eenen post.
Sollieiteur verzorger van iemands belangen , van zijne
regtszaak bij de regering.
solmiseren, ate solfegglêren.
solo, alleen ; als hoofdwoord : alleenspel , alleenzang, alleendans.
Solotnik, russisch handelsgewigt
0,00426 kilogram.
solubel, oplosbaar, voor oplossing vatbaar.
Solutie, oplossing, verklaring, beantwoording.
Solvabiliteit, het vermogen om te betalen.
solvent, solvabel, in staat om te betalen.
solveren, oplossen, verklaren ; vereffenen, afdoen.
somber, zwaarmoedig, knorrig, verdrietig.
Sommatie, geregteluke aanmaning tot betiding ; dagvaarding , ope isching.
sommeren , aanmanen ; eischen ; dagvaarden.; opeischen ;,
ook cameo tellen.
Sommiteiten, de voornaamste, surest invloedhebbende personen.
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Somnambule nacht- of slaapwandelaar ; helderzlende
door het magnetismus.
Somnambulismus , het nachtwandelen ; slapend-spreken,
helderzigtigheid.
Sonate , muzijkstuk voor het klavier, met weinig of geen
begeleiding.
Sonde, peilstift, tentijzer; zink-; diep- of peillood.
sonderen, peilen ( eene woad , den zeebodem enz,) ; onderzoeken , uitvorschen, uithooren.
Sonet of Sonnet, klinkdicht.
Sonometer, toon- of klankmeter.
sonoor, sonorisch, welklinkend, voltoonig.
Sopha, Sofa, turksch rustbed, kussenzetel.
Sophismen, bedriegelijke sluitreden , schijngronden, drogreden
Sophist , drogredenaar,, die door schijngronden , spitsvindigheden iets zoekt te bewiizen.
sophistiseb, spitsvindig, bedriegelijk.
soporatief, soporeus, s'laapverwekkend; langwijlig, vervelend.
Sopraan, bovenstem, discant.
Sorbet of Serbet, turksche koeldrank.
Sorbonne, godgeleerde faculteit te
Sordine, Sourdine, demper , toonverdoover aan sped-,
tuigen.
Sornet, sprookje, beuzelpraat.
Sorte, soort, slag.
sorteren, uitzoeken, naar soorten afdeelen.
Sortie, uitval ; uitvoer van waren.
Sortiment , voorraad van uitgezochte waren , goederenvoorraad.
Sortimentsbandel, handel in boeken, door anderen uitgegeven.
Sotaite, zotheid, domme streek; onbetamelijkheid.
Son, fransche reken- en kopermunt, gelijk aan twee en een'
halven cent.
soubatten, smeeken, bidden.
Soubrette , de rol van het sluwe kameniertje in de opera
en het drama.
Soudenier, zie Soldaat.
souffleren, blazes, inblazen; influisteren.
Soufflet, k/ap , muilpeer, oorvijg.
Soutfteu.r, inblazer, rolvoorzegger op het tooneel.
souffreren, lijden , ondergaan ; toelaten.
Soulagement, verligting, troost, verkwikking, hulp.
soulageren, verligten, verzachten, dragelijker maken.
Soumissie, het zelfde als Submissie.
Soupcon, argwaan, verdenking.
moupconneren, verdenken, vermoeden, gissen.
Soupe, soep; Soupe of Smaller , avondeten.
souperen, het avondmaal houden, avondmalen.
souple, buigzaam, lenig; gedwee; handelbaar.
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Souplesse, bulgzaamheld, rekkelijkheid; rapheid.
Source, bron, oorzaak; handelsbron.
Sourdine,- zie Sordine.
Sousbande, kruisband, papierstrooken ter shifting van een
of meer bladen, die men met den post verzendt.
Souseribent, souseriberen enz., zie Subse—.
Souspieds, voetriemen ter nederhouding van de broek of
de slopkousen.
soussigneren, onderteekenen.
Soutane, lijfrok der r. k. geestelijken ; ook soms de geeste
like stand-zelf.
soutenable, houdbaar, verdedigbaar.
bouteneren, ondernemen , onderhouden ; beweren , verdedigen.
Souterrain, onderaardsch vertrek, onderaardsche gang.
Soutietn, steun, ondersteuning; middel ter opstiaving.
Souvenir, herinneringsgeschenk, schrnf- of zakboekje.
Souverein, Souverain, onbepaald gebieder, onafhankelijk
vorst.
souverein, oppermagtig, onbeperkt, vrnheerschend.
Souvereiniteit, oppermaft, vrije, onafhankehjke staat.
soyeus, zijdeachtig, als zijde, zeer fijn.
Spacie, spacious, zie Spat—.
Spade!, me Spate!.
Spadille, schoppenaas, hoogste troef in het !'hombre-spel.
Spahi, turksche ruiters.
spanderen, zie spenderen.
spanseren, wandelen.
Spaniool, spaansche snuiftabak.
•pangeren, uitstrooijen , rond praten verspreiden.
spartaansch , gestreng , hard , mannelijk (als in 't oude
Sparta
Sparterie, vlechtwerk. mattenfabriek.
Spatel, Spade!, strijkmes , pleisterstrijker (der apothekers ); tempermes (der schilders).
Spatie, ruimte, tusschenruimte , tijdruimte ; schei-stiftje
der letterzetters.
spatietts, ruim, breed, uitgestrekt.
Speaker , spreker, redenaar; de voorzitter van het lagerhuis in het engelsch parlement.
Speeerii, geurige, verhittende kruiderij.
speeiaal , speeiZel , bijzonder, elk op zich-zelf, bepaald ,
naauwkeurig ; vertrouwd, naauw bevriend.
Specie , bijzondere snort; hoofdregel der rekenkunst ; geldof muntsoort ; klein geld, pasmunt.
specialiseren, bijzonder kenmerken en aanduiden.
Spoeialiteit, bijzonderheid, soortelijke eienschap.
specious, schijnbaar, schoonschijnend, misleidend.
Speeificatie, naauwkeurige, stukswijze opgaaf.
speeificeren, naauwkeurig opgeven, elk voorwerp op ziehzelf benoemen, kennel;jk makers.
Speeifioum of specifiek middel, bepaald geneesmiddel
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tegen eene kwaal of ziekte.
specifiek, ver'elijkender wijs,soortelijk; specifiek gesvigt, soorteluke zwaarte, d. verhouding van de zwaarte
eens ligchaams tot de ruimte, die het beslaat.
Specimen, proef, proefstuk, bewijs.
spectabel, bezienswaard, aanzienlijk.
Speetabiliteit, aanzienlukheid.
spectaculeus, opzienbarend, schandelijk.
Spectakel, schouwspel, vertooning ; opzien, opschudding;
Spectakel maken , opzien baren , verwarring veroorzaken.
Spectator, aanschouwer, toekijker, waarnemer.
Speculant, Speculateur , beschouwer, overpeinzer ; onderne mer, wins tb esp leder.
Speculatie , bespiegeling ; onderzoek en berekening eener
onderneming op waarschijnluke winst of verlies ; fijn
ontworpen handelsvoordeel.
speculatief , bespiegelend , diepzinnig; bovenzinnelijk; ondernemend, op vermoedelijke winst berekend.
speculeren, navorschen, in den geest beschouwen ; handelsplannen ontwerpen , berekeningen in zaken van
financien , handel , rijzing of daling der fondsen enz.:
waken.
Spencer, vestrok; korte rok zonder panden.
spendabel, mild, mededeelzaam.
spenderen, spanderen, ten koste leggen, besteden, ten
beste geven.
Spesen, onkosten, inzonderheid handelsonkosten.
Spheer, bolrond ligchaam, inzonderheid de hemel- of wereldbol; gezigtskring; omvang; grenzen van iemands magt,
kundigheden of vatbaarheid, werkkring.
spherisch, bolvormig:
Spheroide, langwerpig rond, rondachtig ligchaam.
Spinozismus, de leer van den geleerden jood Spinoza (in
1632 to Amsterdam geboren), dat God en de wereld
den is.
Sphinx, fabelachtig schepsel, aan hoofd en borst near eene
vrouw, voor 't overige naar eenen leeuw Felijkende; zinnebeeld van de vruchtbaarheid, van de wijsheid en van het
raadselachtige; ook een avondvlinder.
Spialter, Spiouter, zoo veel als Zink.
Spinet , 'klavier , welks snaren men met puntgn van penneschachten aanslaat.
Spinsbek, zoo veel als Pinchbek.
Spion, bespieder; ook vensterspiegel.
spionneren, bespieden, beloeren, nitvorsehen.
spiraal, kring- of slakvormig gedraaid, schroefvormig.
Spiraallijn, schroef- of slakkelijn.
Spiraalveôr , slakkeveer,, opgewonden veer in zakuurwerken.
Spiritualien, geestelijke aangelegenheden , geloofszaken,
z a el ezorg.
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S pi ritualismus, geestenleer, het stelsel, volgens 't welk de

ziel een ,van het ligchaam onafhankeiijk, geestehjk, onverderfelijk, dus onsterfelnk wezen is.
Spiritualiteit, onligchamelijkheid, innerlijk leven.
spiritueel , geestig , geestrijk ; zinrijk , snedig; g,eestelnk ,
onligchamelijk.
spiritueus , geestrijk , vol vest , vurig , sterk (van dranken ).
Spiritus, geest, afgetrokken geestrijk vocht.
Spleen, miltzucht, zwaarmoedigheid; blijvende kwadeluim,
grilligheid.
splendied, schitterend, prachtig, ook mild.
Splint, schertsenderwijze voor: geld, specie.
Spoliatie, berooving, plundering.
spolieren, berooven, plunderen.
Sponde, bedstede, le,„crerstede, slaapplaats.
spongWus, sponsachtig, vol porien of gaatjes.
SponsaliZn, huwelijks- of trouwbelofte.
spontaan, vrijwillig, van zelf ongedwongen.
Spontaneiteit, vrije wilskracht, zelfwerkzaamheid; winekeur, eigen goeddunken.
sporadisch, verstrooid, op zich-zelf staande, b. v. sporadische ziekte,n , zulke , door welke slechts enkele menschen worden aangetast.
Sport, grap, uitspanning ; allerlei ligchaamsoefeningen en
uitspanningen.
Square, vierkAnte marktplaats, plein to Londen.
Squire, zoo Teel als Esquire.
Stabat Mater, de moeder stond, aanvangswoorden van een
beroemd geestelijk r. k. gezang.
stabiel, duurzaarn, bestendig, vast.
stabileren, vastzetten, bevestigen.
Stabiliteit, duurzaamhetd, voortdurend bestaan.
Stadie, lengte- of wegmaat; loop- of renbaan; tijdruimte in
de voortgaande ontwikkeling van eery voorval, van een'
toestand, eene ziekte.
Stagnatie, stilstand, stremming, verhitsdertng; bederf.
stagneren. stilstaan; bederven, verrotten.
Stagnool, zie Stanniool.
Staket, Staketsel, paalwerk; lattenbeining.
Stalactiet, dropsteen.
Stamboel, turksche naam van Constantinopel.
Standaard , bkmaat , legger of slaper, rigtsnoer, model ;
vaan, ruitervaan.
Stanniool of Stagnool, bladtin, tinfoelie.
atante pede, op staanden voet, terstond.
Stanze, versafdeelinp..,, verzenrreep, ook wel vers geheeten.
Starots, poolsch oudste, landvoot,d, gouverneur.
Statief, voetstuk , als sterna your de meettafel der landmeters en dergelijke.
Statiek, stand- of evenwigtsleer.
statiZus, pronkend, pralend, staatsiemakend.
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Station, stand, onderhoud, stand- of ligplaats ; aanleg,
pleisterplaats, wisselplaats, postrust.
.tationair, stilstaand; blijvend, voortdurend, vastgezet,
stationeren, op eene stand- of ligplaats zetten; aanstellen.
Statist, stomme rol op het schouwtooneel.
Statistieus, statenkenner, kenner van de
Statistiek, de wetenschap , die over de bevolking, inkomsten, den handel,de fabrieken enz. van eenen staat handelt,
de staathuiqhoudkunde, statenbeschrijving.
statistiseh, staathuishoudkundig.
Statue, standbeeld, beeldzuil.
statueren , oprigten ; vaststellen, verordenen; een evenspel statueren, een voorbeeld ter waarschuwing geven.
Status, staat, stand, toestand; Status activus et passivus, der vorderingen en schulden; Status quo,
de toestand , waarin eene zaak dus verre was, de nude
voet .
Statuur, ligchaamsgestalte of hoogte, stal.
Statuut, grondwet, verordening, stadsregt, gildewet; Stich, tings- en grondwetten van een genootschap; gilde enz.
Steamboot, stoomboot ; — Steamer, stoomer.
Stearien-kaarsen, gezuiverde talkkaarsen.
Steganographie, geheimschrijfkunst.
Stenograaph, snelschrijver.
Stenographic, snelschrijfkunst door middel van verkortingen en teekens.
Stentor , voormalig heraut der Gri4en vddr Troje ; geweidig schreeuwer; iemand met eene zTer zware stem (Stentorstem).
Steppe , hoogliggend, woest land van aanzienlijke uitgestrektheid.
Sare, kubieke meter of teerling el.
Stereographie, ligchamenteekening (op een vlak).
Stereometrie, ligchaamsmeting.
stereotiep, vaststaand, onveranderlijk.
Stereotypen , onbewegelijke drukletters en de afdrukken
daarvan, vaststaande drukvormen of letterplaten.
stereotyperen , vaste drukvormen vervaardigen en daarmede drukken.
Stereotypic, plaatletterdruk; gieterij van stereotyper.
steriel, dor, schraal, onvruchtbaar.
Steriliteit, onvruchtbaarheid; dorheid.
Sterling, wettelijke engelsche muntvoet; Pond of Livre
sterling (L. at.), voorheen geslagen, nu slechts gefingeerde engelsche munt, doende 20 eng. schellingen of
omtrent 12 gulden.
Stethoskoop , borsthoortuig , hoorbuis ter onderzoeking
vau de borstholte.
Steward, huishofmeester, rentmeester, proviandmeester op
een schip; — Lord High Steward, opperregter, een
der hoogste rijksambtenaars in Engeland
Sthenie, verhoogde levenswerkzaamheid.
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Stigma, punt, stip, likteeken; merk, brandmerk, smaad,
schande.
stigmatiseren, brandmerken; schandvlekken.
Stigmatographie, kunst urn met punters to scbrijven.
Stijl, schrufwnze; gebrutk ; kunstsmaak ; ook tjdrekening.
Stilet, kletne dolk; peilnaald der wondheelers.
stiliseren, door woorden uitdrukken, inkleeden.
Stinst, Steller, schrijver, die de goede uitdrukking in zijne
magt heeft.
Stilistiek, kunst der schriftelijke voordragt.
Stimulatie, opwekking, aansporing, prikkeling.
stimuleren, aansporen, aanzetten, onhitsen.
Stipendiu.n, ondersteuningsgeld voor min bemiddelde
studenten.
Stipulatie, vaststellin o., afspraak: tnezegging , verdrag.
sti inaleren, afspreken,6bedtngen; beloven.
Stipa, zuilenzaal in Athenen.
Stock-jobber, actie-woekeraar.
Stocks, de in onaloop zijnde engelsche staatsschuldbrieven,
eigentlijk het kapitaal der engelsche bank, der oostindische
en Zuidzee-Compagnie, dat op eene zekere som bepaald
wordt.
Stoeterij, paardenfokkerij.
Stoffagie, Stoffaadje of Stoffering, optooijing, toerusting
(van eene kamer, een kleedtngstuk enz.), aanvulling eener
schilderij met figuren of groepen; die figuren zelven.
Stoffeerder, aanstrijker, vergulder, kamerschilder.
stofferen , uitrusten, bezetten, omzetten; met bijwerk opsieren.
Stoicijn, wijsgeer van Oud-Griekenland, die zich door verloocheninr van alle gevoel onderscheidde ; van daar een
onverzettehjk, onaandoenlijk man.
stoieijnseh, onverschillig, koelbloedig, onaandoenlijk.
Stoieismus, de leer der stoicijnen; gelijkmoedigheid, onverzettelijkheid, ongevoeligheid in smarten.
Stola, Stool, priesterkleedrng, koorrok, breede, langafhangende schouderband.
stop ! houd op ! staak halt ! stuit I
Storax, welriekende, balsemachtige gomhars.
storneren , verbeteren door eenen tegenpost , door af- en
bijschrijven.
Storm., de verbetering van een' verkeerd geboekten post.
Storthing, de rijks- of stendenvergadering in Zweden en
Noorwegen.
Stramien, borduurgaas, borduurpapier.
Strangulatie, verworging.
stranguleren verworgen, ophangen.
kunstgreep.
Stratageem,knigslist,
'
Strategic, Strategetiek, veldheerSwetensChap.
stragisch, krijgskundig.
Strelitzen , voormalige russische soldaten der keizerlijke
lij fwacht.
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strict, naauwkeurig, stipt, gestreng.
stricto jure, naar streng regt.
Striotuur, zamentrekking, vernaauwing,
stringent, bondig, nadrukkelijk, gestreng.
Strophe, verafdeeling, verskoppeling, vers.
Structuur, bouwtrant; zamenstelling, rangschikking der
deelen.
Stue, pleisterkalk, gips.
Student, Studiosus, leerling, inzonderheid op eene hoogeschool, akademie-burger.
studeren, beoefenen, leeren,zich met geleerden arbeid bezig
houden.
Studio , vlijt, leerijver, aanleering, inspanning, onderzoek,
navorsching.
Stukadoor, kunstenaar in gipswerk.
Stupiditeit, domheid, botheid, gevoelloosheid.
stupied, dom, stompzinnig, bot.
Styx, hellerivier, stroom der onderwereld.
Suada , welsprekendheid , overredingsgave , aangenaam
vloeijende voordragt; ook wel gesnap, gekakel.
sua sponte, uit eigen beweging.
Suaviteit, liefelijkheid, aangenaamheid.
sub, onder, bij, tegen, orn.
subaltern, ondergeschikt, afhankelijk.
subaltern ambtenaar, onderambtenaar.
Subalterniteit. ondergeschiktheid.
sub conditione, onder voorwaarde.
Subdelegaat, ondergevolmagtigde, bijgezant.
Subdivisie, onderafdeeling.
Subhastatie, openbare , geregtelijke verkooping.
sublet, subito, plotseling, eensklaps. .
Subject, Sujet,onderwerp, hoofd- of grondwoord van eenen
sin; handelende persoon, persoon in tegenstelling met het
object of de zaak.
Subjeetie, onderwerping.
subjectief, onderwerpelijk, persoonlijk, innerlijk.
Subjectiviteit, gesteldheid van eon onderwerp; persoonlijkheid,het aanwezig-zijn in ons voorstellings- en kenvermogen.
Subjunetief, aanvoegende wigs der werkwoorden.
subjunctief, bijgevoegd ; verbindend.
subliern, verheven, hoog.
Sublimaat, het opgedrevene, vervlugtigde.
sublimeren, naar boven drijven, vervlugtigen.
Sublimiteit, verhevenheid.
sub littera, onder de letter.
sublunarisch, ondermaansch; vergankelijk.
submis, soumis, onderdanig, onderworpen.
Submissie, onderwerping, onderdanigheid, ootmoed.
submitteren (zilch), zich onderwerpen, zwichten.
sub numero, under het nommer of getal.
Subordinatie, ondergeschiktheid, onvoorwaardelijke dienstgehoorzaamheid, inzonderheid bij den soldatenstand.
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subordineren, in gezag, rang, waardigheid onder een
ander plaatsen, afhankehjk maken.
suborneren, tot het kwade afrigten, verleiden, heimelijk
omkoopen.
Subornatie, omkooping, heimelijke verleiding.
subplanteren, den voet ligten, onderkruipen.
sub pcena, op straffe, op boete.
Subrogatie, onderschmving, plaatsvervanging.
sub rosa, onder de roos, in vertrouwen, in 't geheim.
Subscribent , Souscripteur , onderteekenaar ; inteekenaar.
subscriberen, onderschrijven, inteekenen.
Subscriptie, Souseriptie, onderteekening; inteekening.
suhsidiair, ondersteunend , hulpverleenend; subsidiaire
hypotheek, nadere pandstelling bij ontoereikendhetd der
eerste.
Subsidie, bijstand, ondersteuningsgeld; Subsidien, onderstandsgelden, inzonderheid tot het voeren van oorlog.
Subsignatie, onderteekening.
onderteekenen.
Subsistentie, voortduring; levensonderhoud.
subsisteren, bestaan; zijn onderhoud hebben.
Substantialiteit, wezentlijkheid, zelfstandigheid.
Substantie , zelfstandigheid, wezentlijke inhoud, pit of
hoofdbestanddeel, beste van eene zaak.
substantiZel, wezentlijk, zelfstandig; voedzaam.
Substantief, zelfstandig naamwoord.
Sabstanti gn, stoffen, bestanddeelen.
substitueren, in de plaats stellen, een' onderambtgenoot
toevoegen.
Substituut, plaatsbekleeder, toegevoegd ambt- of postbekleeder.
Substitutie , onderaanstelling ; inplaatsstelling , plaatsver
vanging.
subsumeren, gevolgen trekken, nit het bijzondere tot het
algemeene of tut het algemeene tot het bijzondere besl uiten.
subtiel, fijn, teeder; listig, spitsvindig kunstig, behendig.
Subtiliteit, fijnheid; seherpzinnigheid; sluwheid, haarklovertj.
Subtractie, aftrekking; subtraheren, aftrekken.
Subventie, hulp, bijstand.
Subversie, omwerping, ondergang, venal.
subverteren, omver werpen, verwoesten.
Succade, dik gekookt fruitsap, ingemaakt fruit.
succederen, opvolgen; ook: wel uitvallen.
Succes, gelukkige afloop, goede uitslag, bijval.
Successie, opvolging, volgreeks; troons-, ambtsopvolging ;
erfenis, nalatenschap.
successief, allengs, langzamerhand, op of na elkander volgend.
Successor, opvolgei', erfgenaam.
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succinct, kort, beknopt, ineen gedrongen.
succulent, saprijk, voedend, krachtig.
suecumberen, bezwijken, onder doen.
Succursalc, hulp- of bijkerk.
sufficient, toereikend, genoegzaam.
Suificientie, toereikendheid.
Suffisance, laatdunkendheid, eigenwaan, trotsche zelfgenoeczaamheid.
sullisant, voldoende , toereikend; ook ingebeeld , laatdunkend.
suffocatie, verstikking ;
suffoqueren, verstikken.
Suffragaan bisschop, wijbisschop.
Suffrage, stem, kiesstem; goedkeuring.
suggereren, inblazen, aan de hand geven.
Suggestie, heimelijke ingeving, inbiazing.
Sug,gestieve vraag, zulk eene vraag , door welke den
in 't verhoor genomene het antwoori bedektelijk in den
mond gegeien en hem daardoor eene onjuiste bekentems
wordt afgelokt.
Suite, vervolg, begeleiding, stoet; volg,reeks van kamers; rij,
reeks.
Su jet, onderwerp ( vergl. subject); onderdaan ; aanleiding, gelegenheid, oorzaak; een slecht sujet , slecht
mensch.
Suffer, Sulphur, zwavel.
sulfureren, zwavelen, met zwavel verzadigen.
sulfurous, zwavelig, zwavel bevattende.
Sultan, turksche keizer, Groote Hee,
Sultane, bevoorregte gemalin des turkschen keizers; iook
titel van zijne dochters; Sultane validé; moeder des
sultans.
Summa, som, bedrag; verzamelgetal.
stamina summaruni„ gezamentlijk bedrag , alles bijeengenomen.
summair, summarisch, summierlijk, zaamgevat, beknopt, bondig.
Suanmarium, korte inhoud; ook priesteroverhemd.
Summatie, Summering, het bijeenrekenen.
summeren, de som opmaken, optellen.
Summiteit, top, kruin, tinne; grootste magt; aanzienlijk
man.
suantueus, kostbaar, prachtig, weidsch.
Sumtuositeit, pracht , praalvertoon, groote en prachtige
vertering en uitgave.
suo Conte, voor zijne rekening.
super, over, zeer, b. v. superfijn, zeer fijn.
superbe (niet superber), heerlojk, voortreffelijk.
Supercargo, zie onder Cargo.
superficieel, oppervlakkig, niet grondig.
superlijn, overfijn, bijzonder fijn.
Superflat, overvloed, overtolligheid.
superieur, hooger, meerder, magtiger.
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SuperiZuren, meerderen, boven ons geplaatste en over
ons magt hebbende personen.
Superintendent, oppertoeziener.
Superior of Superieur, oudste, voornaamate, kloostervoogd.
Superioriteit, meerderheid, hooger gezag, voorrang.
Superlatief, overtreffende trap, hoogste graad.
Supernaturalismus , bovennatuurgeloof, openbaringsgeloof.
Supernaturalist, die de openharing gelooft.
Supernumerair, Surnumerair, overtallige, een boven het
gewoon getal van beambten, bedienden enz. aangesteld
persoon.
superstitii;us, bijgeloovig.
Superstitie, bijgeloof;
stapplaatteren, onderkruipen, den voet ligten.
Suppleant, aanvuller, plaatsvervanger; ook wel vane snaak,
kerel; een rare suppleant.
Supplement, toevoegsel, aanhangsel,
supplementair, aanvullend, tot volmaking dienende.
suppleren, aanvullend, bijdoen, aan toevoegen, voltallig
maken.
Suppliant, Supplicant, aanzoeker, indiener van een verzoeksehrift.
Supplicatie, verootmoediging; ook zoo veel als
Suppliek, verzoekschrift, ootmoedige bede.
supplii!.ren, supplieeren, nederig verzoeken, smeeken, een
verzoeksehrift indtenen.
supponeren, vooron.derstellen, aannemen, gelooven, wanen.
Support, stem' stuk, ondersteuning.
verdragelijk.
elijk,
supportothel, drag
supporteren, verdragen, onderstutten.
Suppo.it4, onde,rgeschoven dingen.
Supposit1e, voaronderstelling, aangenomen stelling.
Suppressie, onderdrukking, terughouding, opheffing.
supprimeren, onderdrukken; weglaten; verheimelijken ; opheffen, to niet doen.
Suppuratic, ettering, zwering.
Supputatie, berekening, overslag, raining.
supra, boven, bovenop; ut supra, als boven.
Suprematie. Supremaat, oppertoezigt en oppermagt ,
inzonderheid van den paus over de bissehoppen en kerken.
surchargeren, overladen.
Surcoup, het inliggen van een' hoogeren troef, ovprtroeving.
surcotaperen, over troeven.
Surditeit, doofheid.
Surface, oppervlakte, buitenzijde.
Surnurnerair, zie Supernumerair.
Surplus, oversehot, overblufsel, rest.
surprenant, verrass-nd, zonderling.
surpreneren, verrassen, verbazeu, ontstellen.
Surprise, verrassing; bevreemding , verbazing, overlain..
1G
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Surrogaat, plaatsbekleedend middel, b.V. de cichorei voor
koffij-.
Surseance, opschorsing, verlengde betalingstermijn.
Surveillance, toezigt, bewaking.
Surveillant, bewaker, toeziener, oppasser.
urveilleren, een waakzaam oog houden, acht geven, toezien.
suseeptibel, vatbaar, gevoelig, prikkelbaar.
suspect, verdacht, in kwaad vermoeden.
suspenderen, verschuiven , opschorten, in een ambt of
bediening schorsen, voor een' tijd buiten dienst stellen.
Suapensie, uitstel, vertraging; onzekerheid, besluiteloosheid; tijcielijke dienstontzetting.
suspensief, opschortend, vertragend.
Suspieie, verclenking, argwaan.
suspicieus, argwanend, wantrouwend.
suspiciiiren„ verdenken, argwaan koesteren, vermoeden.
Sustenu, het beweerde, gevoelen, dat iemand voorstaat.
sustineren, beweren, ataande houden, meenen.
suum cuique, elk het zijne, wat hem toekomt.
Suzerein., opperleenheer.
Suzereintiteit, opperheersehappij.
Sveieent, soort van rooktabak van, het westindisch eiland
St. Vincent.
Sybariet, weekeling, aam zingenet verslaafd mensch.
sybaritiseh, weekelijk, wellustig, vertroeteld.
Sycophant, aanbrenger, oorblazer, pluimstrijker.
lettergreep, woordlid.
Sylbe,
evllaberen, letters tot lettergrepen zamen voegen, spellen.
syllogiseren, gevoltrekkingen maken, besluiten.
Sy llogismus, sluitrede, redekunstige gevolgtrekking.
luchtgeeA.
Sy 1phide, vrouwelijke luchtgeeet.
Symboliek, leer der zinnebeelden, leer van de geloofsschriften eener godsdienstpartij.
symboliseh, zinnebeeldig; symbolisehe boeken, geloofsboeken, beludenissehriften van eene godsdienstpartij.
Symbool, zinnebeeld, kenteeken; leuze, wachtwoord; geloofsbelijdenis.
Symmetric, evenmaat, overeenstemming van de deelen
eens geheels.
svmmetriek, symmetrisch , gelijkmatig , overeenstem' mend, evenredig.
svmpathetiseh, medegevoelend; geheimkrachtig; sympa.
.4hetisehe inks, geheime of wonder-inkt.
S,mpathie, overeenkomst van inborst en neiging; wederlieerig gevoel, natuurlijke gevoelsovereenstemming, zieleverwantschap.
sympathisere,n, met iemand gelijke gewaarwordingen, neigingen enz. hebben.
Symphonic, grout veelstemmig muzijkstuk; zamenklank,
w.elluidendheid, welluidende zamenstemming.
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symphonisch, zamenklinkend, zamenstemmend.
Symptoom , aanwijziug , kenteeken, voorbode, ziekteteeken, omstandigheid, waaruit men tot den gang der ziekte
besluit.
Synagoge, jodentempel, jodenschool.
Synehronismus, zamenstelling van gelijktUdige gebeurtenissen, geluktudigheid.
sync hronistiseh, gelu ktij dig.
Ss neope, woordverkorting, zamentrekking.
Syneratie, medeheersehappu, die staatsinrigting, waarbij
het yolk door zelfgekozen vertegenwoordigers (1,1 neemt
aan de uitoeiening der hoogste magt in den staat.
Syndieus, regtsverdecliger van eene stad, van een glide; ook
schrijver van den staatsraad, gere,gtsschruver.
&ynodaal, seat eene syncde betreft, van Naar aitgaat.
Synode, algemeene kerisvergadering, inz. btj Ilervornaden.
synoniem, zinverwant, in beteekents gehjkende.
S:6 nonienten, zinverwante woorden.
Sy nopsis, kort begrip eener wetenschap, overzigt.
synoptiseb, een overzigt gevende, kort, bondig.
Sy ntaxis, woordvoeging, leer van de zamenstelling der
volz Innen.
• ntheina, afgesproken teeken, verdrag.
Synthesis, begripsverbincling.
sinthetiseh, zamenstellend, verbindend.
spitoniseb, zamenstemmend (van toonen).
Sy philis, venusziekte.
, met die ziekte besmet.
ph
Syrinx, buts, roer; herd.ersfluit, pansfluit.
• rten, zandhanken, ondiepten.
Systeem, stelsel, een doelmatig, op vaste grondslag, geordend geheel.
systematiseb, steiselmatig, ordelijk en zamenhangend
wetenschappelijk.
systentatiseren, wetenschappelijk rangschikken.

T.
T. T.

(onder brieven) beteekent total tutus, geheel de
uwe, uw ware vriend.
Tabagie, vettrek voor de tabaksrookers; rookgezelschal,
overzigtstafel, overzieningslust, geschied-, geslacht-,
tUdtafel.
tabellariseb, in den vorm eener tabel.
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Tabernakel, tent, loofhut der oude Joden.
Table, tafel, disch; Table d'hOte, open tafel in spijshuizen.
Tableau, tafereel, schilderij, ontwerp, lijst, rol, register,
tabel.
Tabletkramer, het zelfde als Tabuletkramer.
Tabouret, stoeltje zonder leuning.
Tabulet, marskraam, houten kastje met schuifladen.
Tabuletkramer, marskramer , rondtrekkend kleinhandelaar.
tacet, hij, zij, of het zwijgt.
Tachydroom, hardlooper.
Tachygraphie, het snelschrijven, de snelschrijfkunst.
Taciturniteit, stilzwijgendheid, geheimhouding.
Tact, gevoel , tastzin; zuiver en zeker oordeel in zaken van
smaak en de gebruiken der wereld.
Tacticus, krijgs- of wapenkundige.
Tactiek, knigskuncle, le,,,,erstrijdkunst; middelen, die men
gebruikt om in eene zaak to slagen.
tactisch, tot de krijgskunst behoorende.
Taille, l;gchaamsgestalte, vorm van 't bovenlijf; snede.
Tailleur, bankhouder in 't faro-spel; kleOrmaker.
Takt, Taktiek enz. zie Tact enz.
Talaar, koningsmanlel ; lang opperkleed der r. k. geesteltj k en.
Talent aanlecr , vatbaarheid, en bekwaamheid, kunstvaardigheld ook ht.) de oude Grteken en Joden een bepaald
gewigt en eene geldsom.
Talio, wedergelding ; jus talionis, het regt der wedervergel ding.
Talisman, toovermiddel, tooverring of beeld.
taliter qualiter, zoo zoo, middelmatig goed.
Talmud, wetboek der nieuwe Joden, de tusschen de 2de en
6de eeuw gemaakte verzameling van mondelinge overleveringen, gewoonten, wetten , welke uit de Mischna (den
eigenlulten tekst) en de Gemara (de uitlegging van den
tekst) bestaat.
Talmudisten, Joden, die den talmud aannemen.
Talon, de overschietende kaarten, stok- of koopkaarten ;
het bid eene obligatie gevoegd bewijs, op vertoon van
het went nieuwe coupons worden afgegeven.
Tamboer of Tambour, trommel; trommelslager.
tamboeren, trommelen; ergens op aandringen.
tamboureren, borduren, haken.
Tambourijn, beltrommel, handtrommel; ook een naaiof borduurraam.
Tampon, tap, prop ; stopsel van linnenpluksel (in de geneeskunst).
tamponeren, met een' tampon of stopsel stuiten.
Tangent, hamertje aan snarenseeeltuigen; raaklijn.
tangeren, aanraken; van iets gewagen; dat tangeert mij
met, dat maakt Been' indruk op mij.
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tantaliseren, tandtergen, niet to bevredigen, begeerten inboezemen.
Tantalus, fabelachtig koning der Oudheid • het bee/d van
een' rilken vrek, van iemand, die in den schoot des
overvloeds gebrek lijdt.
Tante, moei, vaders of moeders zuster.
Tantieme, aandeel, toekomend deel aut. lets.
-1I'apage, geraas, gedruisch, leven.
Tapijt, kamer- of vloerkleed; wandbekleediAg ; op het
tapijt brengen, ter sprake of ter tafel brengen, opwerpen. ,
Tapisserie, Tapijtwerk, behangsel.
Taptoe, trommelslag, die de soldaten naar hun nachtkwartier roept.
taquineren, kwellen, plagen, zaniken.
Tara, Tarra, aftrek, dat gene teat van het bruto-gewigt
der waren voor kisten, eaten enz. wordt afgetrokken.
Tarantella, siciliaansche volksdans en de daarbij behoorende muzijk.
Tarantula, vergiftige spin in Italic.
Tarief, waren- of goederenhjst, prijsopgave, bepaling van
kosten, ongelden, enz.
Tarok, kaartspel met 78 kaarten, zevenkoningspel.
Tarra, zie Tara.
Tartan, schotsche geruite wollen stof, schotsche mantel.
Tartarus, doodenrijk, schimmenrijk, onderwereld, hel; ook
de wijnsteen.
Tartuffe, schijnheilige, goddelooze, fijnman.
Tasse, kopie, drinkschaaltje.
tatoueren, de huid met ingeprikte of ingekerfde en beschilderde figuren teekenen.
Tautologie , woordverspiling, woordherhaling, onnoodige
herhaliug van het reeds gezegde.
Taxatie, prigs- of waardebepaling, waardering, aanslag.
Taxateur, schatter, pruszetter.
Taxe, vastgestelde prigs, waardebepaling.
taxeren, schatten, waarderen, aanslaan; ook beschuldigen,
wraken.
Teelmiek, kunsticer, leer der kunstregelen, de handgrepen ; kunsttaal, kunstwoordenleer.
Technicus, kenner en uitoefenaar der uiterlijke kunstregelen.
teehnisch, kunst- of handwerksmatig , volgens de kunsttaal, — teehnische termen, kunstwoord.en, eigen bewoordingen van eene kunst, een handwerk, bedrijf enz.
Technologic , kunstleer, kunst- en handwerksbeschrijving
of -geschiedenis, bedrijfskunde.
technologiseh,kunstbeschrijvend, tot de kunst- of bedrijfsgeschieclenis behoorende.
Technoloog, kenner der kunst- of bedrijfsleer.
Te-Deurn, lofzans: Te Deurn Laudamus , U, o God,
loven wij.
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gezigts- of huidskleur.
Taint, Tint,
Tekat, zamenhangende woordverbinding, grondtaal van het
hoofdgeschrift, inz. btjbelsche .grondspreuk, bijbelplaats.
Telegraaph, v6rschrijver, werktuig om met bepaalde teekens berigten uit de verte te ;even.
Telegraphic, de kunst om door middel van geheime teekens in korten tijd berigten tot op ver verwijderde afstanden over te brengen.
telegraphiseli,tot de bovenstaande wetenschap behoorende.
Teleskoop, spiegel, verrekijker, groove verrekuker met een'
weerkaatsenden spiegel.
teleskopiselt, alleen door verrektikers waar te nemen, b.v.
zekere sterren. zekere teleskopivehe sterren geheeten.
TeIltts, godin der aarde.
telltarisch, tot de aarde behoorende.
Tellurium, werktuig tot aanschouwelijkmaking der aarden maanbeweging.
Temeriteit, vermetelheid, roekeloosheid.
Tempe, schilderachtig, verrukkelijk cord, lustwarande.
Tempeeat, storm, zeestorm.
Tempel, een aan de godsdienst gewijd gebouw.
Tempelier, ridder eener voormalige geestelijke orde ; on.mattg drinker, miner.
Temperament, bluvende, doorgaande toestand van het
gevoelvermogen, natuurinke gemoedsstemming , natuuraanleg, natuurneiging.
Temperantia, verzachtende middelen.
Tcmperatuur, graad van warmte of koude.
tempe,ren, matigen, verzachten, beperken; de brosheid aan
gietwaren benemen.
tempestatief, tempestuens, stormachtig, bulderend, razend en tierend.
te renter, of te bekwamer tijd.
tempestief,
tijdmaat in toon- en danskunst; handTempo, regte
greep.
temporair, tijdelnk, niet duurzaam.
Temporalien, wereldlijke inkomsten der geestelijklieid.
temporeel, tudelijk, wereldlijk, aardsch.
Temporisatie, draling, verschutving tot geschikter tijd.
temporiseren, zich naar den tied schikken.
Temptatie, tempteren, zie Tent—.
tenabel, houdbaar, verdedtgbaar.
Tenaeiteit, vasthoudendheid, taaiheid (der metalen).
Tenant , verdediger , voorvechter; schildhouder (in het
blazoen).
Tendentie, strekking, neiging, rigting naar een duel.
Tender. het aan eon' stoomwagen toegevoegde voertnig om
steenkolen en water Ran to voeren: ook het vaartuig, dat
een linieschip begeleidt tot overbrenging van bevelen en
tijdingen.
tenderen, spannen, bedoelen, trachten.
tenet ! daar, zie daaT neem aan !
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Tenor, inhoud; diepe tusschenstem tusschen alt en bas.
Tenorist, tenorzanger.
Irentainen, voorloopig onclerzoek.
Tentatie, verzoeking, verleiding, aanvechting, beproeving.
Tentatieve,
proef.
tenteren, in verzoeking brengen, verlokken, beproeven.
tergiverseren, uitvlugten zoeken; dralen.
Term, bewoording, kunstuitdrukking.
Termicten buitenlandsche witte mieren.
bepaald
tridpunt, vastgestelde regtsdag.
'
Terminatie, begrenzing, voleinding.
termineren, begrenzen, eindigen, afdoen.
Terminologie, kunsttaal, kunstwoordenboek, leer van de
kunstwoorden eener wetenschal,
terminus a quo , tijdperk, van 't walk of gerekend iets
geschieden moat; terminus ad quern, tijdperk tot op
het walk iets moat plaats hebben.
Terne, drietal bezette en aitgekomen nommen in de getallen-loterij.
Terra, aarde, land; Terra incognita, onbekend land.
Terrain, zie Terrein.
Terras, aardwal; vlakte of plat op een huffs; voorgrond.
terrasseren, aarden wallen opwerpen; op den grond werpen, vellen; neerslagtig maken, den cooed benemen.
Terreur, sehrik; de tild Van het schrikbewind Ln de fransche revolutie no 1789.
Terrein, grond, bodem, plek gronds, inzonderheid met betrekking tot de stelling van troepen.
terribel, vreeslijk,
Terrine, soepschotel.
Territoriaal-s ysteem, het stelsel , volgens 't walk de
Kerk, als een Weel van het gebied des Staats, geheel en al
aan deze onderworpen is.
Territorium, grondgebied, regtsgebied.
Terrorisinus, schrikbewind in Frankrijk gedurende de revolutie (1793-94).
Terrorist, lid, aanhanger van dat bewind.
Tertia, derde schoolklasse.
Tert,, Tertie, derde toon van den grondtoon, ook het zestigste gedeelte van eene secunde.
Test, proef, proefeed, de afzwering van den pans in Engeland.
Testament, uiterste wil, laatste-wilsbepaling, de christehjke godsdienstoorkonden
testam.entair, den laatsten wil betreffend.
Testateur, erfmaker; Testatrice, erfrnaakster.
tenteren, getuigen ; eene erfaraking doen, bid uitersten wil
nalaten.
Testifieatie, betuiging, bekrachtiging.
testilieeren, door getuigen bewijzen, getuigen.
Testimoninm, getuigenis, getuigschrift.
Tate, hoofd;
la tete, aan het hoofd, aan de spits,
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tete a tete gesprek onder 1 ooge-n , geheime zamenkoms
Tetragonaal-getal, vierkant getal.
Tetrarch, viervprst , beheerscher van het vierde gedeelt
e e. lands.
Thaler, duitsche rekenmunt daalder , inzonderheid d
pruissisehe Thaler, gelijk 1 gl. 80 ct. courant, verdeel
in 04 goede of in 30 nieuwe of zilver-groschen.
Tent, naam van een' goddehjk vereerderi krijgsheld de
nude Duitschers.
Teutonen, volksstam der oude Duitschers.
Text, zie 'Tekst.
Textuur, weefsel, verbinding, wijze van aaneenvoeging de
molecufen of zamenstellende deeltjes van een ligchaam.
Theater, schouwtooneel, schouwburg.
Theater-coup, tooneelkunstgreep.
theatraal, tooneelmatig, bednegelijk.
The-dansant, danspartij, bij welke thee wordt toegediend
Theismus, het geloof aan eenen God.
Theca, hoofdstelling, stof, voorstel, opgave tot een opstel
stuk ter vertaling.
Themis, ;.;odin der geregtigheid.
Theocratic, godsheerschappij, die staatsvorm, bij welker
God als onmiddellijk regent beschouwd wordt (gelijk wel
eer bij het joodsche yolk), heerschappij der priesters.
Theodieea, de verdediging van God, regVvaardiging var
de goddelijke Voorzienigheid, ondanks het kwade, dat
in de wereld is.
Theodoliet, hoogtemeter.
Theognosie godskennis.
Theogonic, 'leer van het ontstaan der goden.
Theologie, godgeleerdhetd, religie-leer, wetenschappelijke
voorstelling van de positieve godsdienst uit hare oorkonden, het onde en nieuwe testament.
theologiseh, godgeleerd.
'Fheorerna, zuiver bespiegelend voorstel.
Theoreticus, bespiegelaar, grondkenner eener wetenschap.
theoretisch, beschouwend, bespiegelend.
Theorie, verstandsbeschouwing, onderzoek, inzigt; leer der
grondregels en begmselen eener wetenschap of kunst,
grondenkennis.
Theosophie , gewaande godswijsheid , geestenzienerij en
dweeperij.
Therapeut, geneeskundige, doctor in de medicijuen.
therapeutiseh, geneeskunstig, genezend.
Therapie, Therapeutiek, geneeskunst.
Theriaki, opiumeters in het Oosten.
therrnaal 4 warme bronnen betreffende, daartoe behoorend.
Thermen, warme baden of bronnen.
Thermometer, warmtemeter, warmteaanwijzer (die van
R 4 aumur is in
i 80, die van Fahrenheit in 180, die van
Celsius in 100 Braden verdeeld).
Thesaurier, schatmeester, penningmeester,.
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These, Thesis, stening , inz. eerie te bewijzen stelling.
Thetiek , verzamehng van leerstellingen, inzonderheid geloofsstellingen.
Thing, yolks- of geregtsvergadering, zie Storthing.
fabelachtig wonderland in het verste Noorclen.
Thyrsus, de met wijngaardloof omwonden staf der Bacanten.
Tiara, drievoudige pauslijke kroon.
Ticket, in Engeland een stembriefje; kaartje van toegang,
loot) e.
tiéreeren, tot op een derde verminderen of terug brengen.
Tiêrcering, vermindering op een derde; het betalen van,
slechts een derde gedeelte van de renten der staatsschuldbrieven.
Tiers-êtat, derde stand in Frankrijk (burgers en boeren).
Tilbury, ligte cabriolet met 2 wielen en een paard.
'Timekeeper, engelsehe benaming van den chronometer.
timide, vreesachtig, beschroomd, schuchter.
Timiditeit, schroomvalligheid, versaagdheid.
Timocratie, republikeinsche staatsinrigting, bij welke een
bepaald vermogen zitting en stem in de regering verleent.
Timon, menschenhater, menschenvijand.
Tinetuur. verwing, kleuring; geestrijk kruidenaftreksel.
Tint, zie Teint.
Tirade, slepend verbinden van op- of afgaande noten.
tirailleren,, met verspreide scherpschutters aantasten; wiseels heen en weder trekken, om zich daardoor geld te
verschaffen.
Tirailleura, scherpschutters, die op verschillende punten
verstrooid zijn en den aanval beginnen, zonder door eenig
commando bestuurd te worden.
Titans, een godengeslacht, dat eenmaal vruchteloos den
hemel hestormde; van daar Titans-arheid, hoogst bezwaarlijk werk.
Titel, opschrift, benaming; regtsgrond, voorwendsel.
titulair, volgens den titel; den titel eener waardigheid hebbende, zonder die werkelijk te bezitten.
Titulakur, betiteling, voile benaming.
tituleren, met ambts- of eernamtn voorzien, betitelen.
Titulomanie, titelzucht, titelwoede.
Titus-kop, een hoofd met kort gesneden, kroes haar.
Toast, het instellen van een' vriendscnappelijken dronk of
gezondheid.
Toga,soort van mansovermantel; ambtsdragt der overhe1dsen gerigtspersonen.
Toilet. kaptafel; sieraad, opsehik; zijn toilet mak.);
zich aankleeden, opsehikken.
Torte, roede, vadem, fransche lengtemaat van 6 voeten.
olerabel, verdragelijk, lijdelijk; middelmatig.
olerant, verdraagzaam, inz. in zaken van godsdienst.
rolerantie, verdraagzaamheid.
Ablereren, verdragen, dulden, toelaten.
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Tombak, geel koper.
Tombola, zeker loterij-spel, dat men op tooneelen pleegt
to spelen.
Tome, T,omus, deel, boekdeel.
tonisehe middelen .versterkende middelen.
Tonnage, de gansche scheepslading; ook gene opbrengst
daarvan naar het tongehalte, tonnegeld.
Tonsuur, hoofdschering, geschoren priesterkruin.
Tontine,lijfrenten-genootschap (naar den rtitvinder Tonti,
waarbij het kapitaal door een geheel gezelschap geleverd
wordt, maar de renters naar verhouding des ouderdoms
betaald wooden. Bij het afsterven van een lid vervalt
diens kapitaal aan het gezelschap.)
Topaas, een ed.elsteen, meestal van vuurgele /deur.
plaats- of vak-aanwijzin,
topisch, plaatselijk, de plaats of de ligging betreffende.
Topographie, plaatsbeschrijving.
topographiseh, plaatsbeschrijvend.
Toreador, de stierbevechter to paard. in Spanje.
Tormentatie, kwelling, fopperij.
tormenteren, kwellen, plagen, folteren.
Tornado, hevige wervelwind, orkaan tijdens het regensaizoen in de keerkringslanden.
torqueren,'martelen, folteren, pijnigen.
tortueus, vol krommingen, verwrongen.
Tortuur, foltering; pijnbank.
Tory, naam der hofpartij, der aristocraten of koningsgezinden in Engeland (vergelijk Whig).
totaal, geheel, ten voile.
Totallteit, gezamentlijkheid, geheel.
totaliter, geheel en al, ganschelijk.
touchant, roerend, aandoenlijk.
Touche, aanraking; penseelstreek, orgelteeken.
toucherep, aanraken; roeren, treffen, aantasten; beleedigen.
Toupet, kuif , opgezet voorhoofdhaar.
Tour, omvang; uitstapje, reisje; beurt, rondgang; moeijelijk
werk; valsclihaarvlechtsel.
Tourist, rondreizend persoon.
Tourmentatie, tourmenteren, zie Torm--.
'fournee, rondreis.
tourneren, draaijen, wenden.
'rournooi, ridderkamp, krijgs- of ridderspel, steekspel.
Tournure, wending, geschiktste wijze van voordragt; houding, gestalte; beva/hgheid.
Tout, alles, het geheel; tout de inkitne, eveneens ; juist
zoo; tout de suite, zoo dadelijk, oogenblikkelijk.
ToWer, toren, versterkt kasteel in Londen.
Toxicologic, 'leer der vergiften.
tracasseren, plagen. — Tracasserie, plagerij.
traceren, afteekenen, schetsen, ontwerpen.
Tractaat, verdrag, vergelijk, vereffening.
Tractaatje, kleine verhandeling, kort opstel.
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tractabel, handelbaar, ged-wee.
Tractament, Tractement, behandeling; onthaal; smul. partu, bezoldiging,
Tractant, onthaler, betaler van de feestpartij.
Tractatie, gastmaal, smulpartij.
Tractemem, zie Traetament.
tracteren, verhandelen, feesteli;k onthalen; bejegenen.
Traditie, overlevering, bij monde oveigelevesd berigt.
traditioneel, door overlevering voortgeplant.
traduceren, over zetten, sertalen.
Traductie, overbrenging; overlevering aan een geregt.
Trafiek, To afijk, handel, koopmansbedrilf, nering.
handelaar in zelf verwerkte voorwerpen.
trafikeren, koopmanschap of nering drijven.
Tragedie, treurspel, treurig voorval.
tra.gi-comisch, treurig-vrolijk.
Tra„gicus, treurspeldichter, treurspeldiehter.
tragich, treurig, droevig, treurspelachtig.
Train, 'Frein, gevolg, gezamenthik gesehut van een leger;
de reeks van wagens op de sjzerbanen, legertros; gewone
loop der dingen.
traineren, slepen, talmen of dralen, op de lange baan
sehuiven.
traitable, handelbaar.
aehterbluver bij een leger, strooper,
Traite, zie 'Fratte.
Traiteur, gaarkok, tafelhouder.
Trajeet, overvaart, veer.
Tra,nontanc (do) verliezen, in verwarring geraken, het
spoor blister zijn.
tranchant, scherp, snijdend; bits.
Traneheen, loopgraven bid belegeringen.
Trancheermes, voorsnijmes.
Tranchcur, voorsmi der.
tranquille, gerust, bedaard, gelaten.
tran s, aan gene zsjde, over (in zamenstellingen met namen
van wateren, bergen).
Transactie, vereffening, minnelijke schikking, vergelijk.
transalpinisch, aan gene zsjde der Alpen, gelijkbeteekend
met ultramontaan.
transfereren, over dragen, verplaatsen.
fronsliguratie, vervorming; verheerlijking van Christus op
den berg Tabor.
transfigureren, vervormen, van gedaante veranderen.
fransformatie, gedaanteverandering, herschepping.
transformeren, omvormen, een' anderen vorm geven.
tronsigeren, tot stand brengen, een vergelijk treffen, tot
eene schikking komen.
Traiviatie, de overgang van het eene onderwerp of van den
eenen toon in den anderen.
fransito, doorgang, doorvoer van waren; Transito-handel, handel met doorvoer.goederan.
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transiteren, doorman (van waren).
transitief, transitoir, overgaand.
Translateur, vertaler.
Translative, vertaling; overdraging.
Translocatie, plaatsverandering, overbrenging.
transrnissibel, overzendbaar.
Transmitsie, overzending, overdraging, overlevering.
transmitteren, overzenden, ter hand stellen.
transmontaan, zie ultramontaan.
transparent, transparant, doorschijnend; als hoofdwoord:
een doorschijnbeeld; lijnenblad om regt to schrijven.
transponeren, over zetten; een muzijkstak in eene andere
toonsoort omzetten.
Transport, overdraging der slotsom in rekeningen van de
eene zijde op de andere; overvoering, vervoering verrending ; vracht ; het geen vervoerd wordt; ook driftvervoering.
transportabei t vervoerbaar, overdraagbaar (van schulden
en verbindtenissen).
Transportatie, zoo veel als Deportatie.
transporteren, vervoeren, over voeren ; over dragen, b.v.
de som der rekenposten van het eene blad op een ander.
Transporteur, hoek- of graadmeter.
Transpositie, verzetting, om- of overzetting (in een' anderen toon).
transcendent, transcendentaal, bovenzinnelijk.
Transseiratie, uitwaserning, uitdamping,
transspireren, uitwasemen, zweeten; ook ruchtbaar of bekend worden.
Transsubstantiatie, verandering van het brood en den
wijn bij het Avondmaal in het ligchaam en bloed van
Christus (naar de leer der Roorrisch-liatholijken).
transversaal, dwars, overdwars.
Transversalen, zijverwanten.
Trapezium, ongelijkzijdige vierhoek, met twee evenwijdige
zijden.
Trappist, lid der orde van la. Trappe (de gestrengste der
geestelijke orden).
Trassaat, de betrokkene.
Trassant, trekker (van een'
trasseren, trekken, een' wissel afgeven.
Trastevere, het aan gene zijde des Tibers oostwaarts
gende romeinsche gebied.
Tratte of Traite, een getrokken wissel.
travailleren, arbeiden (inzonderheld met inspanning) ;
kwellen, afmatten.
traverseren, dwars doorgaart; dwarssprongen maken.
travesteren , verkleeden, belagchelijk of koddig inkleeden;
ernstige voorwerpen in schertsende bewoordingen voorstellen.
Traveatie, lachwekkende of schertsende omschrijving of
inkleeding, inzonderheid van een gedicht, waarbij de vorm
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zoodanig veranderd wordt, dat dat gene, wat eerst ernstig
was, nu lachwekkend is gewordcn.
Trawant, begeleider, lijfwacht; bijplaneet, maan.
Tretle, klaveren, een van de merken der speelkaarten.
Treillis,.traliewerk, tralievormig latwerk.
Trein, zie Train.
Tremulant, Tremulant, triltoon, siddertoon.
tremuleren, sidderen, trillen, inzonderheid van de stem of
den toon.
trente-un, trente-et-un, een-en-dertig; zeker kaartspel.
Trepaan, schedelboor, panboor.
trepaneren, de hersenpan doorboren.
Tresor, Trezoor, schat, schatkamer.
Tresorie, schatkamer.
Tresorier, schatmeester, rentmeester.
Tresse, good- of zilverboordsel; haarvlecht.
Triangel, driehoek; driehoekig, stalen slaginstrument in de
turksche muzijk.
triangulair, driehoekig.
trianguleren, metingen door driehoeken verrigten.
Triarehic, drieheerschappij, driemanschap.
Tribulatie, drokking, beangstiging; wederwaardigheid.
tribuleren, beangstigen, kwellen, verontrusten.
Trihunaal, regterstoel, geregtshof.
Tribune, spreekgestoelte; verheven plaats your het yolk in
de vergaderzalen; galerij in kerken.
tributair, schatpligtig.
Tribuun, gemeensman bij de Romeinen, hoofd eener Tribus of volksafdeeling.
Tribuut, opbrengst, belasting, cijns.
tricolor, driekleurig; als hoofdwoord: de driekleurige amaranth; ook de fransche vaan.
Tricot, gebreid werk.
Trictrac, italiaansch spel, tussehen twee personen op een
bord, met dobbelsteenen.
triest, zie, triste.
Trifoliurn, drieblad, klaver.
Trigonaal getallen, driehoekige getallen, als 1, 3, 6, 10,
15 enz.
Trigonometric, driehoeksmeting.
Trigonum, Trigoon, driehoek.
Trillioen, duizendmaal duizend billioenen.
Trilogie, drieheid, deeling in drieen.
Trimester, drie maanden, vierendeel jaars.
Trimourti, drieeenheid. der Indiers.
Trinitarissen, drieeenheids-belijders.
Triniteit, drieeenheid.
Trio , driespel , driestemmig muzijkstuk; klaverblad , trits
van vrienden.
Triomf , zie Triumph.
tripel, triple, drievoudig verbond.
drievoudig verbond.
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triple,ren, verdriedubbelen.
'Friplieiteit, drievoudigheid.
Triplielt, beantwoording van het tweede verweerschrift of
dupliek.
T ri plum, het drievoudige.
triute, triest, triestig, treurig, droefgeestig, bedroefd.
Tritheismus, driegoderij, geloof aan dr. goden.
Triton, de noon en begeleider van Neptunus; Tritons, la;ere zeegoden.
Triumph, Triomf, overwinning, zegefeest.
triumphant, triumphantelijk, zegepralend , juichend.
triumpheren, een' zegepralenden intogt houden; zegepralen; juichen.
Triumvir, drieman; Triumviraat, driemanschap.
triviaal, gemeen, plat, laag, alledaagsch.
Trivialiteit, platheid, onbeduidendheid, nietswaardigheid.
Troep, zie Troupe.
Troglodieten, holbewoners; ook mijnwerkers.
trojaansche (het) paard iuhalen, zelf zijnen vijand, zijn
verderf binnen voeren.
tronque,ren, afstompen, verminken, besnoeijen.
Trophaeen, zegetcekenen.
Trope, 'Fropus, omgekeerde, oneigentlijke uitdrukking;
woordenkeer; redesieraad.
Tropen, zonnekeerpunten.
tropiselt, oneigenthjk, beeldsprakig; ook tot de keerkringslanden behoorende, daar te vinden.
troqueren, ruilen, ruahandel druven.
True, hoop, menigte ; zware bagagie van een leper; krijgsPakkaadje.
trotteren.
Trottoir, opgehoogde steenweg of voetpad van steenen,
naast den grooten weg.
Troubadour, middeleeawsch minnezanger.
Trouble, wanorde, verwarring; volksopstand.
troubleren, troebel maken; verontrusten, storen.
Trou-madame, zeker spel met 13 ivoren balletjes.
Troupe, Troep, hoop, menigte; rondreizend gezelschap
tooneelspelers.
Trouvere, Tronserre, noord-fransche dichter in de middeleeuwen.
Tru,neau, wandruimte tusschen I vensters, penantspiegel.
tubereuleus, knobbelig, gezwollen.
Tubus, bums, kijker, verrekijker.
Tui/erieln, beroemd koninklijk paleis en openbare tuin te
Panjs.
Tulband, turksche hoofdbedekking; ook een zeker gebak.
Tule of
netvormig gazen weefsel.
oude graven of grafsteden.
Tumult, opschudding, oploop, oproer, alarm.
Tumultuant, onrustmaker, rustverstoorder.
tumultueren, opschudding vcrwekken.
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Tunica, oud-romeinsch onderkleed; ook een onderkleed
der roomsch-katholijke geestelijken.
Tunnel, onderaardsche weg, inzonderheid die ender den
Theems te Londen.
Turbatie, verwarring, stoornis.
turberen, verontrusten, beroeren.
turbulent, woelig, onrustia.
Turbulentie, onrustigheid, onstuimigheid.
Turlupinade, laffe grap of woordspeling.
tutelair, beschermend, als voogd handelend, tot de voogdij
behoorende.
Tuteur, Tutor, voogd, besehermer.
Tutti, een spel of gezang van alien te gelijk.
Twist, eno.elsch katoenen garen; ook zekere drank.
Type, zie ITypug.
Typhon, heete, verderflijke znidewind, meestal een orkaanachtige wervelwind.
Typhus, gevoelloosheid, aanstekende koorts met verdooyang, inzonderheid zenuwkoorts.
typisch, voorbeeldelijk 4 op bepaalde tijden wederkeerende.
Typograaph, boekdrukker.
Typographic, boekdrukkunst.
typographiseh, tot de boekdrukkunst behoorende.
Typonketrie, landkaartendruk, de kunst om landkaarten
als boeken te zetten. -n te drukken.
Typos . Type, afdruk; voorbeeld, gietvorm; gegoten
..egoten druk
letter; regelmatige wederkeer eener ziekte ofkoort,
Tyran, heerscher; dwingeland.
Tyrannij, dwingeland, wreedheid.
tyranniseli, tyranniek. gewelddadig willekeurig.
tyranniseren, hard, wreed, of willekeurig behandelen,

Q.
U. J. D. beteekent Utriusque Juris Doctor, doctor
der beide regten.
u. s. beteekent ut supra, als boven.
ult. beteekent ult;mo, op den laatsten dag (der maand).
Uberteit, vruchthaarheid, volheid, overvloed.
ubi bone, ibi patria, waar het mij wel gaat, daar is mijn
vaderland.
Ubiquiteit, het overal-zijn, de overaltegenwoordigheid.
Ubiquitarissen of Ubinusten, de belijders van de alomtegenwoordigheid des ligchaams van Christus in het brood
des avondmaals.
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Ukase, bevel van den russischen keizer, zoo veel als kabinets-order.
1Claan, poolsch lansier.
Ulceratie, verettering, zwering; verbittering.
Ulema, regtsgeleerden en. geestelijken bij de Turken.
Ulevel (olivella), eigentlijk een olijfje; eene bekende lekkernij.
Ultima, laatste.
Ultimatum, laatste verklaring, laatste voorslag bij eene
onderhandeling; slotzin.
ultimo, op deelaatsten dag (der maand).
ultra, aan gene zijde, over, verder.
Ultra,as , overdriivers , overspannen mensehen, die nit
hartstogt en vooroordeel geen maat houden; van daar
Ultra-liberates, Ultra-royalisten , Ultra-revolutionairen enz.
Ultramarijn, bergblaauw, hemelsblaauw (overzee-kleur):
ultramontaan , eigentlijk aan gene zijde van het gebergte,
inzonderheid Van de Alpen; van daar overeenkomstig met
den geest en de grondstellingen van het pausdorn.
Ultramontanen , verdedigers der onbeperkte kerkelijke
magt en onfeilbaarheid ;van den pans.
Umber, Umber-aarde, donkerbruine aardverw.
unaniem, eenstemmig, eensgezind.
Unanimiteit, eenparigheid , overeenstemming in gevoelens
en gezinclheden.
Und u/atie, golfsgewijze beweging.
Unie, vereeniging, eendragt; kerk-, o•eloofs- of staten-vereeniging, inzonderheid de Vereenigde'Staten van Noord-Amerika.
unieren, vereenigen.
uniform, eenvormig, gelijkvormig.
Uniform, krijgsmans-dienstkleeding; ambtsdragt.
Uniformiteit, gelijkvormigheid, overeenstemming.
Unigenitus , eeniggeborene (zoon Gods) • de tulle Unigenitus, eene bul, door pans Clemens XI. in 1713 tegen de
Jansenisten uitgevaardigd.
uniek, unique, eenig, alleen in zijne soort, wonderlijk.
Unionist, ineensmelter van gOdsdienstige gezindh.eden.
unisono, gelijkluidend, van gelijken zin.
Unitarius. eenheidsbelijder, hij, die slechts 6enen persoon
in de Godheid aanneemt.
Uniteit , elk ding op zich-zelf; eendragt, gelijkvormigheid.
universaal, universeel, aan alleetir gemeen, zpnder nitzondering ; universeel erfgenaam, eenig, nitsluitend
erfgenaam.
Universalia, algemeene voorwerpen.
universeel, zie universeel.
Universiteit, gezamentlijkheid; hoogesehool, akademie.
Universum, heelal, wereldgebouw.
two animo, eensgezind, eenparig.
Urania, de hemelsche, Muze der sterrekunde.
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Uranus, oudste der goden; naam eerier planeet.
urbaan, steedsch; beleefd, hupsch.
Urbaniteit, steedsche beschavmg, welgemanierdheid.
urgent, dringend, geen mtstel gedoogend.
Urgentie, dringende. nood, nooddrang.
urgeren, drijven, dringen, dwmgen.
Urias-brief, een voor den overbrenger gevaarlijk, verderfelijk schrijven, gelijk dat van koning David aan Joab,
betreffende den overbrenger Urias (zie 2 Sam. XI : 14-15).
Urine, pis.
urineren, zijn water lozen, wateren.
Urne, waterkruik, aschkruik, lijkbus; stembus.
Uroskoop, pisbeschouwer, piskijker.
Urselinen, leden eener nonnenorde , die zich met de opvoeding van jonge meisjes en met de verpleging van zieken
bezig houdt.
Usage , Usance , Usantie, gebruik, gewoonte, handelsgebruik.
Uso of Usance, wisselgebruik, gewone betalingstermajn,
eene maand zigt; Uso-wissel, een wissel, welks vervaltijd a use bepaald is.
usueel, in gebruik, naar de gewoonte.
Usufructuarius, vrachtbruiker, vruchttrekker.
Usufruct..., Usufruit, vruchtgebruik, lid ftogt.
Usurpateur, overweldiger, onregtmatig bezitnemer.
Usurpatie , wederregtelijke inbezitneming ; onregtmatig
bezit.
usurperen, op eene wederregtelijke wijze iets meester
worden; overweldigen.
Utensilien, bruikbaar gereedschap, werktuigen.
utiliseren, ten nutte maken, gebruiken.
Utilisatie, te-nutte-making, aanwending.
Utopia (niet Eutopia), een gelukkig land, dat niet aanwezig is, een zoogenaamd Luilekkerland. (de uitdrukking
is genomen van den roman van Thomas Morus ulTtopia.")
utopiseh, utopiaansch, nergenshuizig; mgebeeld.
Utopist, een nergensthuis, Luilekkerlander.
Utraquisten, eene partij der Hussieten, die het genot
des Avondmaals onder beiderlei gestalte verlangde.
ut retro, geleik op de voorgaande bladzijde, als achter.
ut supra, als boven, gelijk vooraf.

v.
W., als romeinsch getal beteekent: vijf.
SC H. M. beteekent • Verbi divini minister, dienaar van
t goddelijk woord.
117
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vid. beteekent videatur ! men zie, sla op !
viz. beteekent vide licet, namelijk, of gelijk l4gt to zien is.
va! het gelde! het zip! kom op ! va banque, het gelde de
bank of den ganschen geldvoorraad des bankhouders.
vaag, zie vague.
vacant, openstaand, onbezet.
Vacantie, opengevallen plaats; rusttijd, beroepsvrijheid ;
opschorting der werkzaamheden.
Vacatie, het vrijzijn van eene verpligting, opbrengst enz.
Vacatuur, openvalling, openzijn van eene post.
Vaccinatie, koepokinenting.
Vaccine, koepok, koepokinenting.
vaccineren, de koepokken inenten.
vaceren, openstaan, onvervuld zijn.
vacerend, openstaand, onbezet.
vacilleren, wankelen, besluiteloos zijn.
Vacuum, ledige ruimte, ijdel.
Vade-mecum, eigentiuk: ga met mij, begeleid mij; voorweep, dat men steeds bid zich draagt, inzonderheid zakbock, verzameling van snedige gezegden of anecdoten.
Vadimonium , borgtogt ; beloofde verschijning voor 't
geregt.
Vagabond, zwerver, landlooper.
vagabonderen of vageren, omzwerven, als landlooper
ronddolen.
vague, yang, onbepaald ; onduidelijk, weifelend in nitdrukking.
valabel, geldig, regtsgeldig; aannemelijk; van goed allooz.
.sale ! vaarwel! leef gezond!
ivaleren, gelden, waard zijn.
Valeur, Valor, waarde; geldigheid eener muntspecie; valeur revue, waarde genoten (op wissels).
Validatie, ge!digverklaring, goedkeuring (op wissels).
valide, geldig, geldig in regten.
valideren, geldig maken; voor goede betaling gelden.
Validiteit, regtsgeldigheid eener zaak.
Valies, mantelzak, langwerpige lederen reiszak.
valueren, schatten, waarderen.
Valuta, waarde, wisselwaarde.
Vampyr, bloeclzuiger, amerikaansche vledermuis.
Vandalen, INandalen, waarschijnlijk een slavische yolksstam, die in de 5de eeuw alle kunstwerken in Rome vernielde; van daar
Va.ndalismus of liVandalismu., barbaarsche vernielingswoede, aan de kunstwerken gepleegd.
Wanille, een oost- en westindisch gewas, en de peulvormige zaaahulsels daarvan, die inzonderheid tot de chocolade
gebruikt worden.
V aniteit, ijdelheid, vergankelukheid.
vanteren, praten, roemen, pogchen.
Vapeur,damp; Vapeurs, maagdampen, opstijgingen; kwade luimen, grillers.

VARIA.–VENTEREREN.

259

;aria, allerlei, gemengde zaken.
ariabel, veranderlijk, onbestendig.
Tariante. (variae leetionis), verschillende leeowijzen
van eenen tekst.
,Tariatie, verandering, verscheidenheid.
arieren, afwisselen, veranderen, ontaarden.
Variaeit, verscheidenheid; afwijking, speel- of bastaardsoort.
Jarina., rooktabak, naar de amerikaansche stad Varinan
zoo geheeten.
hraricellen, valsche pokken, wind.pokken.
(Vario/ae), pokken, kinderpokken.
Varioliden, gewijzigde pokken.
Jasal, leenman, dienstman, afhangeling.
iase, Vaas, vat, pronkvat, kunstige bloempot; leemen vat
nit de Oudheid.
Jaticaan, pauselijk paleis en hof te Rome op den Vaticaanschen berg.
Vaudeville, volkslied; straatlied ; klein tooneelstuk met
ingevoegde liedjes naar bekende zangwijze.
Vauxhall, prachtige lusttuin, verzamelplaats tot openbare
vermakehjkheden in warme zomernachten onder fraaije
verlichtingen, muzijk enz.
Vedas, oude gewijde boeken der Ilindoes, in het Sanskrit
geschreven.
Vedette, ruiterwacht, voorpost te paard; schilderhuis op
den vestingwal.
Vegetabilien, gewassen; plantenspijzen.
Vegetatie, plantenwasdom, plantenleven.
egeteren, groeijen; ten plantenleven leiden.
ehernent, hevig, geweldig, driftig.
Velnementie, hevigheid, drift, onstuimigheid.
Vehikel, Vehiculum, voertuig, voermiddel, gelegenheidsof bezorgingsmiddel.
Vein °, ader; en veine zijn, opgewekt, gunstig gestemd
zijn tot eenig work.
Veitsdans , St.-Vitus-dans , kramp'met hevige trekkin°Tn.
felijn pergament papier; fijn en glad papier.
Velociteit, snelheid, gezwindheid.
Velocipede, het zelfde als Draisine (zie dat woord).
'enaal, veil, te koop; omkoopbaar.
Venaliteit, veilhead, omkoopbaarheid.
Vendetta, bloedwraak, doodelij ke haat en v;jandschap.
Vendita, verkoopp. laats, vergaderplaats (ook Vents).
Venditie, verkooping, verkoop.
Vendu, Vente, verkooping, vervreemding voor geld.
enerabel, vereerers- of eerbiedwaardig.
Venerabile, het hoogwaardige in de roomsch bath.. Kerk,
de ter vereering voorgehoudene gewijde hostie.
Veneratie, vereering, eerbiedig:ing, eerbied.
renereren, vereeren, eer bewlizen.
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venous, tot de bloedaderen behoorende.
Venia, oogluiking, verlof ; het veniam aetatis beko
men, v6Or den tied meerderjarig verklaard wooden.
Vennoot, medehandelaar, deelgenoot.
Vennootschap, handelsgemeenschap, handelsgezelschap.
Venta, spaansehe herberg • eenzaam liggende herberg oat
den grooten weg (zie ook Vendita).
Ventiel, lucht- of windklep.
Ventilatie, luchting; naauwkeurig onderzoek, breedvoerip
urteenzetting.
Ventilator, luchttrekker, windvang; luchtreiniger.
ventileren, luchten; iets rijpehjk onderzoeken, schiften
geregtehjk behandelen.
Ventriloquentie, bulkspreekkunst.
Ventriloquist, buikspreker.
verabuseren (zich), zich vergissen.
veraccijnsen, belasting of pacht opleggen; den accijns be
talen.
Veraciteit, waarheidsliefde, opregtheid.
Verba, woorden (enkelv. Verbum, woord, werkwoord).
verbaal, woordelnk ; verbale injurie, openthjke beleedi
ging door besehimpende, onteerende woorden.
verbaliseren, mondeling behandelen; onnutte woorden go.
bruiken.
verbeus, woordenrijk, wijdloopig.
Verbositeit, woordenrij kheid.
Verbuns, zie Verba.
Verdict (van yore dictum), uitspraak, beslissing van gezw orenen.
vergalorperen (zich), zich overijlen, een' misslag be.
gaan tut onbezonnenheid of drift.
verhypothequeren, als onderpand doen inschrijven.
Verificateur, echtheidsonderzoeker.
Verificatie, waarheidsstaving, bekrachtiging, nader onder.
cock.
verificeren, verifiWen, de deugdelijkheid eener zaak sta.
ven, bekrachtigen.
verinteresten, de renten van het kapitaal laten oploopen,
ook: den interest verliezen door het kapitaal of pand ongebruikt te laten.
veritabel, waarhjk, echt, onvervalscht.
Verozicelli, draadv ormige meelknoedels , italiaansche
knoedel s.
Vet-coal-letters of VersaliZn, groote aanvang-letters.
versatiel, veranderlijk, waft.
Versatiliteit, onbestencligheid, wuftheid.
erseren, zich met iets bezig houden, mode omgaan i in
gevaar verseren, gevaar loopen, in gevaar zijn; in sets
geverseerd zijn, daarin geoefend, bedreven wezen.
Versie, wending; vorm of inrigtmg van een verhaal; verVersificatie, versbouw, verzenvorming.
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sersificeren, verzen maken, berijmen.
verticaal , loodregt , schedelregt; verticals lijn, l andregte lijn.
Verve , geestdrift, verbeeldingsgloed , kunstenaarsvuur,
dichtvuur.
Vesper, namiddaggodsdienst, avondmis.
Vesta, godin des vuurs, der zedigheid en kuischheid; ook
eene aneet.
vestaalsch, kuisch, eerbaar, ingetogen.
Vestalen , Nestaalsche maagden, priesteressen van 'Vesta, streng zedtge, kutsche maagden.
Vestibule, voorhof, voorzaal, voorhuis, ook wel voorkamer.
WestigWn, sporen, voetstappen.
Veteraan, oud soldaat, beproefd krijgsman; ervaren of beproefd geleerde, kunstenaar enz.
Vetekinair, veearts, paardendoctor.
veterinaire school, veeartsenijschool.
veto, ik verbied, verwerp.
Veto, verbod, verwerping; het verwerpings- of ontkenningsregt van eenen vorst.
Vevatie, plagern, verontrusting, ergernis, kretkking.
rexeren, kwellen, plagen, onregt aandoen.
Vezier (minder goed Vizier), staatsraad of minister des
turkschen keizers; Groot-vezier, opperste staatsambtenaar in het Turksche ruk.
Via, weg; middel.
via (op brieven, passen enz.), over (met aanduiding van
den to nemen weg(, b.v. via Batavia, over Batavia.
Viaduct, boogbrug, over eenen weg, eene river enz.
aangelegd, ter dienste van een' spoorweg.
Viaticum, reis- of teerpenning; laatste oliesel.
Vibratie, schommeling, slingering, beving der snaren, der
stem.
vibreren, slingeren, trillen, schommelen.
Viearius, Vicaris, ambts- of plaatsvervanger, hulp,geestelijke.
vice, in plaats; in zamenstelling: onder- of waarnemend,
h.v. Vice-admiraal, ondervlootvoogd , Vice-consul,
tweede consul.
Vices, beurtwisselende ambtsverrigtingen; iemands vices
beklecdett, mine ambtsverrihrtingen waarnemen.
vice-versa, in omgekeerden
been en weer, naar eene
plaats heen en van daar terug.
vicieus, het zelfde als vitieus.
Victiem, offer, slagtoffer.
Victoria, zege, zegepraal, overwinning.
vietorieus, zegevierend, overwinnend.
Vietualien, levensmidd.elen, mondvoorraad.
vide, videatur, men zie er op na! ziel
meening. gevoelen.
vidi, ik heb het gezien.
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Vidimatie, bekrachtiging, goedverklaring der juistheid va,
een geschrift.
vidinaeren, voor echt verklaren; ambtshalve bevestigen.
vief, vif, levendig, wakker, tiksch, vlug.
vigilant, waakzaam, bij de hand.
Vigilant,oppasser,spion;naam van zekere openbare rijtuigen
Vigilantie, waakzaamheid, zorgvuldigheid.
vigileren, waakzaam zijn, scherp toezien, oppassen.
Vigilien, nachtelijke gebeden voor het zieleheil Bens over
ledenen.
Vignet, druksieraadje, versierings-beeldje.
igourens, sterk, vol levenskracht, wakker.
vilain, laag, gemeen, snood, ontuchtig.
vilipenderen, gering schatten.
Willa, landhuis, landgoed.
Vindicatie, de terugvordering eener ontvreemde zaak.
vindicatief, straffend, wrekend, wraakzuchtig.
vindiceren, als eigendom in bezit nemen of terug vorderen
Violatie, schending, onteerinq.
violent, gewelddadig, onstuimig, vinnig.
Violentie, gewelddadigheid, geweldenarij.
violeren, schenden, onteeren.
violet, paarsch, als hoofdwoord ook zoo veel als Viooltje,
het bekende paarsche bloempje, zinnebeeld der bescheidenheid en nederigheid.
Violine, discantviool, de gewone viool.
Violoncel, kleine basviool, knieviool.
Violonist, vioolspeler.
Viool, strijkinstrument, armviool, basviool.
inoItje, zie Violet.
Virago, mannelijk vrouwspersoon, manwijf, driedekker.
Virginiteit, maagdelijkheid, onbevlektheid.
viriel, mannelijk, tot den man behoorende.
Viriliteit, mannehikheid.
Virtuous, meester in eene kunst, vooral in de mazijk.
Virtuositeit, groote kunstvaardigheid, volkomenheid in de
uitoefening eener kunst.
Visa, getuigenis van iets gezien te hebben en te billijken.
vis-a-vis, tegenover ; Ids hoofdwoord: iemand die (bij den
dans, aan tafel) tegenover een ander geplaatst is, dubbelklavier.
Viscerder, ijkmeester, rooijer; onderzoeker van passen en
dergelijke.
viscera, mikken, turen; den inhoud van een vat met den
viseerstok onderzoeken of meten; eenen pas enz. doorzien
en bekrachtigen.
visibel, zigtbaar, klaarblijkelijk.
Visibiliteit, zigtbaarheid.
Visie, Visioen, droombeeld, nachtgezigt, hersenschim, inbeelding.
Visionair, ziener, geestenziener, raensch vol zotte inbeelfiingen
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Visier, zie Vezier en Vizier.
Visitatie, onderzoeking; huiszoeking; tuchtiging.
Visite, bezoek, opwachting ; inzonderheid artsenbezoek ;
Visite-kaartje, bezoekkaartj e.
visiteren, bezoeken, doorzoeken, bezigtigen.
Viviteur, bezoeker,, onderzoeker ; beziener,, peiler; een
vreemd vrijmetselaar, die eene loge bezoekt (Broederxisiteml.
'Vista, zigt, vertooning van een' wissel; a vista, op zigt
of vextoon (te betalen).
Visum repertum of respeetum, berigt van onderzoek,
schot.wverslag.
Vita, Leven, vita brevis, arc Tonga, het leven is kort, de
kuns: is lang.
Vitaal, tot het leven behoorend, levenbevorderend of onderhoudend.
Vitaliteit, levenskracht ; tijdstip, waarop het leven een'
aanvang neemt.
vice, stei, spoedig, gezwind.
vitieus, gebrekkig, verkeerd, ondeugend; slecht.
vitreus, glasacbtig,
Vitusdans, zie Weitsdans.
viva! vivat! of vive hij (zij , het) leve! een vivat, een
heilwenschend vreugdegeroep.
Vivaciteit, levendigheid, wakkerheid, vrolijkheid.
Viviticatie, bezieling, levend- of levendig-making.
Vivres, levensmiddelen, mondvoorraad.
Vizier, Vizier, helmschuif, helmklep; mikijzer aan schietgeweren; oak• oog, gezigt, b.v. jets in 't v i zi e r krijgen,
het in 't oog krijgen; iemand iets in 't vizier zeggen, hem lets grofs toevoegen ; ook doorgaans voor Wezier.
Vladika, naam van den vorst der Montenegrijnen in Albanie.
Voeaal, klinkletter, klinker.
vocaal, wat met de stem geschiedt, b.v. voeale muzijk,
in tegenstelling met instrumentale muzijk.
Voeabulaire, woordenboek, woordenlijst.
Vocatie, moping, beroeping tot een ambt; aanleg, neiging,
dagvaarding, noodiging.
Voeatief,, Vocativus , vijfde naamval of roeper in de
spraakkunst; ook een guit, schalk.
voeeren, roepen, noodigen; voor de regtbank roepen.
Vogue, gebruik, twang; aanzien, naam; in vogue zijn,
in twang zijn, gezocht worden.
voiei, zie hier; voila, ziedaar.
Voile, sluijer.
volatiel, vliegend, gevleugeld; vlugtig, verdampend.
volatiliseren, vervlugtigen, vlugtig makers.
Volatiliteit, verviiegbaarheid; wankelmoedigheid; veranderibkheid, wuftheid.
Vole, het halen van al de slagen door een' kaartspeler.
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Voles. vlugt, menigte; de la premiere volee, van den
eersten rang; a la volee; in de vlugt, onbezonnen.
Volière, vogelvlugt, groote vogelkooi, duivenslag.
Volkaan, me Vulkaan.
Volontair, vrijwillig soldaat.
Volte, wending: , zwenking ; kunstgreep bij 't schermen;
het snel verwisselen of ruilen van eene speelkaart.
voltigeren, kunstige sprongen maken ; heen en weder
zweven.
Voltigeur, kunst- of luchtspringer.
Voltigeurs, soort van ligt voetvolk, bestemd om op den
vleugel te tirailleren.
volubel, buigzaam, bewegelijk, lenig.
Volubiliteit, bevvegeliikheid, radheid of vaardigheid van
tong; onbestendigheid.
Volumen (Vol.), boekdeel; rol, pak, bundel; ligchamelijke
inhoud of omvang.
volumineus, uit vele boekdeelen bestaande; dik, diklijvig, van aanzienlijken omvang.
voluptuous, wellustig, genot-ademend.
vomeren, braken, over geven.
Vomitief, braakmiddel.
Voraciteit, gulzigheid, vraatzucht.
Vota, stemmen, kiesstemmen; vota majora, de meeste
stemmen, stemmenmeerderheid.
Votant, stemgever, stemuitbrenger.
Votatie, Votering, stemgeving, stemopening.
voteren, stemmen,door meerderheid van stemmen beslissen.
votief, krachtens eene gelofte.
votieve mis, zulk eene mis, die niet tot de orde van den
dag behoort.
Votum, gelofte, uitgesproken wensch ; stem , kiesstem;
goedkeuring , toestemming ; votum van vertrouwen
wordt de stemming eener vertegenwoordigende vergadering genoemd , waardoor zij 6f eene door het ministerie
aangegane schuld erkent, 6f ook eenen minister volmagt
geeft, om ter bestrijding van eene zekere uitgave het
crediet te gebruiken.
Vox, stem; Vox humana, menschenstem; Vox populi,
vox Dei, de stem des yolks (als uitdrukking der openbare meening) is de stem van God.
Voyageur, reiziger; Commis-voyageur, reizend handelsbediende.
vu, gezien; — a vue, op zigt.
Vuleanus, zie Vulkaan.
vulgair, gemeen, alledaagsch, gering.
Vulgariteit, gemeenheid, platheid, onbeschaafdheid,
Vulgaia,, de gewone latiinsche bijbelvertaling, waarvAll
zich de Roomsch-Katholijken bedienen.
vulgivaag, naar den gemeenen trant; omzwervend.
vulgo, gemeenlijk , naar gewoon gebruik of spraakgebruik,
in 't gemeene leven.
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Vulgns, het yolk, inzonderheid 't gemeene yolk, de groote
hoop.
ITulkaan, Vuleanus, god des y uurs en der metaalarbeiders.
Vulkaan, Volkaan, vuurspuwende of brandende berg.
liulkanisten, zie Neptunisten.
vulnerabel, kwetsbaar.
Wulneratie, kwetsing, verwonding.
vulnereren, wondendkwetsen.

W.
Waalseh, Wallonseh., de taal der Walen of Wallo nen of der oorpronkellike fransche bewoners van Belgic
tusschen de Schelde en de Maas; van daar WaaIsche
kerken, fransche kerken, zulke kerken in Nederland,
wear de dienst in de fransche taal wordt verrigt.
Waardijn, metaaltoetser, inzonderheid munttoetser.
Wadden, ondiepe plaatsen aan de kusten.
Waggon, wagen, inzonderheid groote wagen voor passe.giers op spoorwegen.
Walhalla, in de noordsche mythologies paracbjs , kernel
der in den krijg verslagen.
Wallonen, fransche Belgiers (zie Waalsch).
WAlsehland, Italie.
Wandalen, Wandalismus, zie Wand—.
Warnasarie, veelkleurigheid van bloemen, bloemlezing.
Warande, gaard, diergaarde, bekoorlijke dreef.
Warrant, volmagt, bevel tot de inhechtenisneming in
Engeland.
waterproof, bestand tegen 't water.
Watertwist, garen op watermolens vervaardigd.
watteren, opvullen met watten.
Wedgwood, soort van engelsch aardewerk.
Wenden , een tak der Slaven (Slavonen) in noord- en
oost-Duitschland.
Werst, russische mijl (7 gelijk 1 duitsche).
Whig, volksgezinde, vniheidsvriend, die in Engeland de
koninkhjke magt beperkt en de regten des yolks beschermd wil hebben (vergelijk Tory).
Whiskey, korenbrandewijn, jenever (in Schotland en
Ierland).
Whist, engelsch kaartspel tusschen 4 personen met 52
kaarten.
Whisky, engelsche opene, eenspannige wagon met zeer
bongo kap.
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Wodan , oppergod der germaansche volksstammen ; va
daar 11.1Srodam.dag, d. Woensdag.
"%Vodka, Wndki, braildewim kbij de Roman, Palen
Woivtode, heirvoerder, vorst, hertog, stadhouder in Pc
len, Moldavie en Wallachije.
Woote, voortreffelijke staalsoort, indisch of gedamasceel
ataal.

x.
X., als romeinsch getal, beteekent 10.
Xr. is in het hoogduitsch eene afkorting van Kreuter.
Xantippe, de lastige yr., van den griekschen wijsgel
Socrates; van daar: een kwaad wijf, huisdraak, helleve.e;
broekdraagster.
Xenien, gastgeschenken ; ook eene soort van punt- of In
keldichten.
Xenoeratie, heerschappij van vreemdelingen.
Xenograaph, een ervarene in het lezen van het schrift va
vreemde talen.
Xenographie, de kennis der geschreven vreemde talen.
Xenomanie, overdreven zucht voor het vreemde.
Xenophilie, voorliefde voor het vreemde.
Xenotaphittm, grafstede voor vreemdelingen.
Xyloglyptiek, houtsnijkunst.
Xylographie, het drukken met houten letters of platen.
Xylolatrie, de aanbidding van houten beelden.
Xylologie, de leer of beschrijving der houtsoorten.

Y.
Yacht, snelzeilend scheepje, jagt.
Yacht-club, vereeniging ter oefening in het snel zeile
en roeijen.
Yam, Vamswortel, brocdwortel, gem non voedingsmiddc
in de Indidn.
Yankee, spotnaam der noordamerikaansche Engelschen.
Yard, eng. el van 3 Brig. voeten, g,elijk 0,9i44 ned. el.
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Yeoman, niet-adellijk engelsch landeigenaar ; lijfwacht,
koninklijk trawant.
vu.k, chineesch koopvaardijschip. .
Ysop , heilzame tuinplant ; in bnbeltaal: de kleinste
plant
Yatagan, zie Jatagan.

Z,
Zagaai, werpspies der Negers.
Zambo, naam, dien men in Amerika aan de afstammelin
gen van Amerikanen en Negers geeft.
Zebaoth, God, heer der hemelsche heirscharen.
Zechine, turksche of italiaansche goudmunt (dukaat).
Ziale, ijver, vint.
Zeloot, ijveraar, wets- of geloofsijveraar.
Zelotismus, gezindheden en grondstellmgen van eenen geloofsijveraar.
Zeiotypie, jaloerschheid, die in waanzin ontaardt.
Zend-avesta , godsdienstboek der nude Perzen en hunner nakomelingen de Parsen, dat de leer van Zoroaster
bevat.
Zenith, schedelpunt, kruin- of toppunt, dat punt in het
vlak des hemelkloots, het welk refit hover: den schedel
des waarnemers is.
Zenonismus, de leer van den wijsgeer Zeno, het hoofd
van de stmcijnsehe school.
Zenonist, aanhanger van Zeno's leer; stoimjn.
Zephyr, koele, zachte westewind, aangenaam koeltje.
zephyriseh, zacht waaijend, suizend.
Zero, de nul.
Zeus, grieksche naam van Jupiter.
Zigeuners, duitsche naam van het rondzwervend yolk,
dat wej Heidens noemen.
Zigzag , z-vormige lijnen , gelijk b. v. de loopgraven maken.
Zink, witblaauwachtig, enkelvoudig metaal, spianter.
Zodiak, dierenriem , de gordel met de 12 hemelteekens ,
die de zon jaarlijks schijnbaar doorloopt.
Zoiflus, een nijdig, wangunstig, scherp bedillaar.
Zone, gordel; aardgordel, luchtstreek, hemelstreek, aardstreek.
Zotigraphie, dierenbeschrijving en afbeelding.
Zoillater, d ler enaanb idder.
Zotilogie, dierenleer, natuurbeschrijving der dieren.
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zoOlogisch , dierbesehrijvend , dierkundig ; zoOlogischl
tnin, dierentnin.
ZoOphagen, dierenvieeseheters.
ZoOphyten, dierplanten, plantdieren.
ZoOplastiek, navorming, van dierengestalten.
Zootornie, dierenontleding.
Zotica, dierlijke levenskraent.
zotiscb, het leven betreffend.

