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VOORBERICHT.
- ---40t...'-----Dal er van dit Boekske in weinig jaren zee en gruote
optagen werden verkocht, pleit wel, zoo mij dunkt,
voor zijne bruikbaarheid. Aangemaand ow een' achtsten druk to leveren, heb ik het voor een' plicht, d,
jegene 'I groote publiek op m,ij rnstte, gehouden, nog ',mats, met de pen in de hand en met het oog op
ale groote en steeds grooter wordende vreemdelingslijst, dit Woordentollcje to doorloopen. Daardoor heeft
het eerie menigte bijvoegsels, zoo ik hope ook aanwinsten,
verkregen ; terwijl ik in dezen achtsten druk tevens
den klemtoon der woorden door een accent of toonteeken
heb aangeduid, Welke aandniding echter zelden noodiy
werd geacht bij zekere uitgangen, die bestendig den
klemtoon hebben, zoo als a al, a b e 1, a n 1, e n 4
eur, eu s, age, eere n, i e k, ens., noch bij die woorden, waarin de nadruk op den verlengden klinker of
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den tweeklank valt, zoo als a to al o o 9, a nor ma al,
a c ti el, aff r ens, enz. — Woorden nit het gebied
der wetenschappen en kunsten, technische termen, zijn
her alleen in zoo Terre opgenomen, als :e mij voorkwansen reeds meer of minder toegang tot de s ' olkstaal gekregen to hebben. Woe behoefte heeft aan '1
recht verstand van eigenlijke kunsttcrinen, zal wellicht
geene ongeschikte Vraagbaak vinden in mijn grooten
Kunstwoordentolk
Moge verder dit Tolkje het zijne blijven toebrengen,
om den Nederlanders de bij hen ingeslopen vreemdelingen recht to leeren verstaan en to gebruikeis, opdat
zij niet langer spreken van g of or c e er d e snoek, van
inter e s s a n t e (baatzuchtige) menschen, enz , enz ;
maar moge 't vooral dienstig zijn om, hun to doeninzien,
dat onze zoo schoone als rijke moedertaal diets vreemden woordenpoespas, voor 't grootste gedeelte, zeer geed
kan misses, en dat derhaNe 't onnO4tig gebrnik daarvaa
niets antlers dais afkeuring verdient

GOUDA, 1563.
J. KR AMERS

A.
A°. beteekent anno, in bet jaar.
A. D. beteekent anno Domini, in 't jaar onzes Heeren.
beteekent anno mundi. in 'tlj aar der wereid.
m. op bet adres van brieven, beteekent arnica man,
met vrtendenhand.
AbaliZmatie, vervreemding, overgang van eigendom.
tbandon, afstand, overgave, recht van afstand ; hulpelooze toestand.
ahandonneeren, verlaten, laten varen, opgeven.
a ban, Weg voort ! naar beneden !
Abat-jour, keldervenster, vallicht, koekoek.
Abbe, abt; wereldlijk geestelijke, abt in Frankrijk, the
nog geese abdij of prove he, ft
Abbreviatie, verkorting, afkorting.
silibbreviatuur, verkorting, schriftverkorting; verkortingsteeken.
Abbrevieeren, verkorten, afkorten.
Abees of absces, ettergezwel, etterbuil.
Abdera, stad in bet nude Thracie.
Abderieten. inwoners van de stad Abdera,wegens hunne
onnoozelheld vermaard; van daar in 'talgemeen: onnoozele menscben.
abderietisch. onnoozel, belachelijk.
Abdicatie, afstand, vrijwillige nederlegging eener waardighetd ; afdanking, uttaluiting.
abdiceeren, abdiqueeren, afstand doen; zijne aanspraa
opgeven.
ab hoe et ab hac, in 't wild, in 't hondet d, zonder orde
of regel, van den Os op den ezel.
Abhorrentie, Abhorreseentie, afschuw, afgrijzen.
abimeeren, to gronde richten, in eenen afgrond storten
ab insteatato, zonder uiterste-wilsbeschikking of testament.
abject, laag, verachtelijk, laaghartig.
Abjectie, wegwerping, laaghartigheid, zelfverlaging.
Abjuratie, afzwering ; —abjureeren, afzweren,met een'
eed loochenen.
Abhitie, wassching, reiniging, enz., die door deze en gene
godsdienst wordt voorgeschreven.
abnOrm. abnormaal, tegen den regel; misvormd, ziekelljk.
Abnormiteit, de afwuking van den regel; misvormdhetd.
aboleeren, afschaffen, opheffen, uitdelgen.
Abolitie, opheffing, afschaffing.
Abolitionist, afschaffer, inzonderheid iemand, die de afschaffing der slavernij begeert of voorstaat.
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abominabel—Abstractie.

aboininabel, afschuwelijk, verfoeilijk.
Abominatie, verfoeying, verwensching.
abomineeren, verfoeyen, vervloeken, een' afschuw hebben .
abundant, Abondantie, enz., z. abundant, enz.
Abonnement, voorafbestelling, inteekening.
Abonnent, inteekenaar.
abonneeren, inteekenen, vooruit bestellen, vooruit betalen.
Abordage, aanlanding, entering.
abordeeren, aanlanden ; op zijde komen, aanspreken.
Aborigines, de oorspronkelijke of eerste bewoners van
een land.
aborteeren,eene miskraam krijgen, te vroegtijdig bevallen.
AbOrtus, ontijdige bevalling, miskraam ; in rechten : opzettelijke afdrijving eener menschelajke vrucht.
aboucheeren, een mondgesprek houden.
Abracadabra, nietsbeteekenende, zinledige taal ; tooverwoord, als amulet op een drtehoekig briefje geschreven.
Abrege, uittreksel, korte inhoud.
abregeeren, verkorten, kort zamenvatten.
abreviZeren, zie abb—.
Abrogatie, afschaffing, opheffing, b. v. van eene wet
door eene latere, die de voorgaande te niet doet.
abrogeeren, afschaffen, buiten werking stellen.
abrupt, afgebroken, onzamenhangend, plotseltng, onvoorberetd.
abruteeren, ahrutisseeren, verdierlukett, tot een beest
maken, verstompen.
Absees, zie abees.
absent, afwezig ; verstrooid van gedachten.
Absenten, afwezigen.
absenteeren (zich), zich verwijderen.
absèntie, afwezigheid; verstrooidheid.
Absinth, alsem, alsemdrank.
absolument, volstrekt, gebiedend, noodzakelijk, onbepaald.
Absolutie, vrijspreking, kwijtschelding van zonden.
Absolutisinus, willekeurige heerschappij, onbeperkte gezagvoering (gelijk die van den russischen en turkschen
keizer.)
Absolutist, aanhanger der onbeperkte alleenbeerschappij
absoluut. volstrekt, op zich zelven ; onbepaald, onafhankelijk.
absolveeren, vrijspreken, ontbinden; voleinden.
absorbeeren, inzuigen, opsiorpen, verzwelgen.
Absiirptie, inzuiging, opslorping,
abstineeren (zich), zich onthouden.
abstinent, onthoudzaam, matig.
Abstinèntie, onthouding, inzonderheid van spijs en drank
abstract, afgetrokken, op rich zelf beschouwd, enkel
gedacht.
Abstractie, afzondering; verstrooidheid van gedachten.

abstraheeren—Acelamatie.
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abstraheeren, afzonderen, aftrekken, uit eene zaak lets
afleiden.
absurd, ingtnj nmgdel. irmt a hex. e rs tankid4 rdt o z e . do redo,
omet
onzin.
vergissing., misrekenin°.
abundant, rijkehjk, overvloedig.
Abundantie, overvloed, rukdom.
abtandeeren, overvloeyen, overvloed hebben.
ahuzeeren, misbruik maken, misleiden ; zilch abtareeren.
nee vergissen.
aiazief, per abuts, bij vergissing, bedriegelijk.
Academie, z. akadenaie.
Acajou, mahoniehout.
accableeren, overladen, bezwaren, nederdrukken.
aceedeeren, brivallert, toestemmen.
aecelereeren, bespoedtgen. versnellen.
Accent, de toon en nadruk op lettergreep en woord,
klemtoon ; een toonteeken op eene lettergreep ; gewestelijke of plaatseluke uitspraak, tongval.
AccentuAtie, toonaandutding, klemlegging; plaatsiug der
toonteekens.
Accept, zooveel als aeceptatie.
acceptabel, aannemelijk, aanneembaar.
Acceptant, degene, die eenen op hem getrokken wtssel
door zijne naamteekening goedkeurt.
Accepta tie , aanneming. ( Men verstaat d aaron der de hand teekening eens koopmans onder eenen wissel, met het
woord geaccepteerd; het is eene formeele verklaring,
dat men then op den vervaltijd zal betalen.)
accepteeren, aannemen; met zijne naamteekening voor
geldtg en goed erkennen.
Acceptie, aanneming , aangenomen beteekenis van een
woord.
Accem, toegang, vergunning, in.. de vergunning tot verkeer over een metsje ; aanval, b. v. van eene koorts.
aceessabel, toegankelijk, genaakbaar,
Accesaie, toestem m mg, toetreding (b. v. tot een verdrag )
Accessist, remand, die onbezoldigd wordt aangesteld met
het uttzicht om eene hoogere plaats met bezoldtgIng to
verkrugen.
Accessit, de tweede prijs, bijprijs.
accesbuar, bijkomend, toegevoegd, bubehoorend.
Accident, toeval, voorval, ook lichameluk ongemak.
accidenteel, toevallig.
AccidentWn, toevallige ambtsvoordeelen.
Acc.js of accajno, warenimpost, belasting op levensmtddelen, enz.
Acclimatatie, gewenning aan 't klimaat.
Acciamittie, toejuiehing, luide goedkeuring ; bij aeciamatie aannemen, zijne goedkeuring in vergaderingen met gejaich, handgeklap, euz. eenparig uitbrengen,

s acclimatizeeren—a, condition.
zoodat de opncrning der bijzondere stemmen onnoodig
wordt.
acelimatizeeren, aan eene vreemde plaats, hcmelstreek
of klimaat gewennen, inheemsch maken.
Accolade, omhelzing ; ridderslag ; haakjes ter verbinding van woorden of regels of wel van noten
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Accommodatie, schikking ; toegevendheid ; inschikkelijkbeid.
Accommodemènt, inrichting, toerichting ; schikking,
vergelijk, inzonderheid sulk een, dat een koopman met
zijne schuldenaars maakt.
accommodeeren (rich), een vergelijk treffen, met 7ijne
schuldetsehers eene overeenkomst, eene schikking in der
minne trcffen ; — accommodeeren, in orde brengen,
opmaken.
Accompagnement, begeleiding, wat men met een ander
speelt of z:ngt.
accompagneeren, begele:den, medespelen.
Accompliasement, vervulling, voltrekking.
Accoord, v,rdrag, vergelijk ; overeenstemming,
dende zamenklank van speeltuigen.
accordeeren, een vergelijk treffen ; overeenstcmmen.
acenstabei, genaakbaar, handelbaar.
accostecren, op zijde komen ; aanspreken.
Accouchemént, bevalling, verlossing.
Accoucheur, vroedmeester ; — Accoucheuse, vroedvrouw.
accoupleeren, paren, zamenvoegen.
accrediteeren, in vertrouwen brengen, krediet versehaffen
iemand door aanbeveling bij eenen derde vertrouwen doen
schenken ; een geaccrediteerd gerant is zulk een,
die zich bij een vreemd hof aan den vorstheeft doen voorstellen en dezen zijne kredietbrieven overhandigd heeft.
Accuetl, onthaal. ontvangst, bejegening..
Accumulatie, ophooping, aangroeying.
'accumulreren, opeenhoopen, zamenhoopen.
accuraat, naauwkeurig, stipt, juist.
Accuratisse, naauwIteurighe id, zorgvuldigheid, teide tot
orde.
accurabel, beschuldigbaar.
Accuzatie, beschuldiging, aanklacht.
accuzeeren, beschuldtgcn, aanklagen ; bericht geven ( van
de ontvangst Bens briefs).
Acerbiteit, wrangheid ; bitterheid, hardheid, onvricndeiiikheid.
acbalandeeren,beklant maken, klanten of koopers lokken.
acheveeren, afmaken, voltooyen ; volmaken.
Achtnes-hiel, cene kwetsbare plaats.
achromatisch, kleurloos, ong< kleurd.
a condition, op voorwaarde.

a conto— adhereeren.

9

a canto, op rekening, in mindering.
conto nutivo, op nieuwe rekening.
coati. aldaar, op owe plants, in owe stud.
a couvèrt,
hesehut.
acquireeren, verkrijgen, zich eigen maken.
Acquizitie, verwerving; verworven eigendom.
Acquit, km tjtbrief, bcR ijs van ontvangst (bij wissels wordt
het gewoonlijk op de keerzijde geschreven, en beteekent
dat men de in den wissel staande som ontvangen beeft);
eerste stoot, ultstoot, plants waar de gemaakte biljardbal wordt gezet.
acquiteeren,verrichten,tot stand brengen, quitantie geven.
Acroluiten, koordedansers ; acrobatische kunsten,
koordedanserskunsten.
Act, handeling, bedrijf van een tooneelspel.
Acte, bewijsstuk in rechten, stuk, door eenen notaris
opgesteld of door de burgerluke overheid afgegeven.
ILeteur, tooneelspeler.
bewijs van aardeel, van inschrijving ; handeling,
bij den knjgsman een gevecht; in reehtszaken: eene
aanklaeht, rechtsvordering.
actief, werkzaam, bedrijvig, in dienst.
actieve handel, uitvoerhandel eener male met eigen
voortbrengselen.
actieve ^chidden, uitstaande gelden, vorderingen.
Actionnair of actionist, actiehandelaar, houder eener
actie.
Activa, uitstaande schulden of vorderingen, het to-goed
eigen vermogen, geld, waren, vaste panden.
activeeren, in werkzaamheid, in gezag brengen.
Activiteit, weikzaamheid, bedrijvigheid, leven, vuur.
Actr.ce, tooneelspeelster.
Actualiteit, tegenwoordige toestand, werkelijkheid, wezenlijkheid.
actueel, werkelijk; dienstdoend,
actum, gedaan, verhandeld.
Acupunc tune. naaldsteek (bij heelmeesters).
Acustiek, gehoorleer ; toon- of klankleer.
acuut, scherp, spitsch, snijdend.
ad *eta leggen, bij de acten leggen, dat is, voor afgedaan houden, ter zijde leggen.
adagio, langzaam, gematigd, zacht.
adapteeren, aanpassen, sluitend maken.
a ditto, van linden af, van de dagteekening af.
ad decrktum, volgens besluit, op bevel.
addeeren, bij- of zamentellen.
addicecren, gercchtelijk toekennen.
Addietie, toezegging.
Additie, bijvoeging, zamentelling.
Adept, goudmak,, wonderman, ingewijde in eene geheime wetenschap of kunst.
adhereeren, aankleven, aanhangen; toeRtemmen, hijvallen.

10 Adhesie—adouceeren.
Adhezie, aanklevingskracht ; in de staatkunde het erkennen en huldigen van een' nieuwen meester.
ad hoc (negotium), tot die zaak, daartoe; rechtstreeks.
ad hominem, op den man aan, zonder omwegen.
ad hominem disputeeren, de tegenpartij met zijneeigen
wapens bestruden ; handgemeen worden.
adieu, vaarwel, God zip met u
ad infinitum, in het oneindige.
ad interim, voorloopig, voorshands, tot nader order.
a ditto, van den zelfden dig.
adjourneeren, eene aanstaande zitting, vergadering, enz.
bepalen, verschuiven, verdagen.
Adjudant, medehelper, officier, die de dienstbestellingen
bezorgt.
•djudiceeren, gerechtelijk toekennen, toewtjzen.
Adjunct, helper, toegevoegde ambtgenoot.
adjungeeren, toevoegen, b. v. een' helper.
ad libitum, naar welgevallen of goedvinden.
ad inandâtum, near bevel en verordening.
ad manias, voor de hand.
Administratic, beheer, waarneming; het beheer en de
bewaking van het staatsvermogen en de handhaving der
bestaande wetten en verordeningen.
Administrator, bestuurder, opziener. voogd, regent.
administreeren, beheeren, waarnemen, voor eenen derde
eene zaak besturen.
Admiraal, vlootvoogd, opperbevelhebber der oorlogsvloot.
admirabel, bewonderenswaardig.
Admiraliteit, zeeraad, collegie, dat het opperste toeztcht
over 't geheele zeewezen van eenen staat voert.
bewondering ; verwonderin2,
admireeren, beveonderen.
admissibel, aannemeli*, ontvankelijk.
Admissie, toelattng, vergunning.
adinitteeren, toelaten; den toegang vergannen.
admoneeren„ hertnneren, vermanen, waarsehuwen.
Admonitie, hertnnering, waarschuwing.
ad notain nemen, opmerken, in gedachten 'louden.
Adonis, schoon en behaagziek jongeling, koket heertje.
adonizeeren (zichl, zich tot een' Adonis makes, ztch
opsclikken.
adopteeren, als kind aannemen; ook in 't algemeen aannemen, b. v. eene meentng.
Adoptie, aanneming als kind.
adorabel, aanbuldenswaardig.
Adorateur, aanbidder.
Adoratie, aanbidding, huldiging.
adoreeren, aanbtdden, hartstochtelijk lief hebben.
adosseeren. schuins opwerpen, hellend maken, bij krijgslieden : den rug (van een leger) dekken of 1,veiligen.
adouceeren, adoneisseeren, verzachten, verzoeten ,
lentgen.

Adoucissement—AOronaut.
Adoucissement, verzachting, leniging, opbeuring.
xd patrea gaan, tot de vaderen gaan, sterven.
ad pas causars, tot vrome owmerken of bedoelingen.
ad rem, ter cake, gepast, behoorlij k, dzenstig.
Adres, aanwijzing waar te bezorgen, opschtift ; to polltteken can . een plechtig sehijrven aan een'bepaald' persoon, aan een of ander collegie, staatslichaam, enz., om
daarmede zijne gevoelens of begrippen open te leggen ,
expedier adresse, beteekent : door de bemiddeling
van eenen derde koopmansgoederen verzenden.
fildresboek, almanak met aanwij zing van de woonplaatsen
der bedrijvige personen.
Adrêskantoor, eene inriehting, door Welke men huizen
huren en verhuren, dienstboden bekomen, geld aanvragen
of aanbieden kan, enz.
Adressant, aanwijzer • indiener van een verzoekschrift.
Adresse, geschikthed, vaardigheid.
adresseeren. aan iemand ricbten, het adres schrijven,
aanbevelen.
adret (adroit), geschikt, handig, vlug.
Adspirant, tie aspirant.
adstrmgeeren, zamentrekken.
Adstringentia of adatringeerende middelen„ zamentrekkende artsenijen.
Adulätie, vleyerij, pluimstrijkeri.
ad Usum, ten gebrutke.
advenant (naar), naar verhouding, naar omstandigheden ,
— advenant, hupsch, voorkomend.
Adventtijd, de laatste vier weken voor kerstmis.
Adversarien, aanteekeningen van allerlei, memorieboek
mengelschrift.
A.dvertentie, bekendmaking in de nieuwspapieren.
adverteeren, bekend maken, berichten door de dagbladen.
Advies, Avis, bericht, naricht.,
advizeeren, avizeeren, bericht geven.
ad vecem, 'bij het woord (ni. op te zoeken,na te slaan).
Advocaat, verdediger voor het gerecht, plettbezorger.
advoceeren, tot zich roepen ; in rechten dienen.
beschutttng.
aenigmatisch, raadselachtig, duister.
AVolus, de god der winden; de wind.
aequaal, gelijk, evenredig.
lEquatie, vergelijking.
/Equator, evennachtslijn, evenaar, linie.
/EquinOctium, dag- en nachtevening.
'Equivalent, vergoeding van gelijke waarde, schadeloosstelling.
/Era, tijdrekening, jaartelling.
lErarium, schat, schatkamer.
Aerometer, luchtmeter.
Aerometrie, de luchtmeetkunst.
Aeronaut, luchtreiziger.
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.4.6rostaat—Aggregaat.

Ilkernstaat, luchtbol ; ook windbnil.
ti,rostatiek, de luchtvaartknnst.
,Esthetielk, schoonheidsleer, leer van het gevoel en dcn
smack.
pesthetisch, smaakvol, schoon.
afeopMeren, zooveel als cop i eeren, afschrijven, naschrtiven.
affabel, spraakzaam, vriendelijk, minzaam.
spraakzaamheid, minzaamheid, innemendheid.
A
Affaire, zaak, aangelegenheid, voorval , gevecht; rechtshandel.
Affect, gemoedsaandoening, hartstocht, vuur, warmte.
Affeetittie, gemaaktheid, schiingevoeligheid.
affecteeren, voorgeven, den schijn aannemen, zich gem aakt
of gekunsteld gedragen.
genegenheid, gunst; elke indruk op hetlichaam,
inzonderhe d eene ziekelijke.
affeetueuii, hartelijk, vriendschappelijk, innemend.
Affiehe, aangeplakt bericht; toegevoegd blad tot naricht.
affigeeren, aanplakken, aanslaan.
Affilhitie, vereeniging, gemeenschap, verbroedering.
affilieeren, vereenigen, verbroederen,;als kind, ale ordeslid
aannemen.
affineeren. verfijnen, zuiveren, louteren.
Affiniteit. verwantschap, maagscbap.
AffirmAtie, bevestiging, bckrachtiging.
affirmeeren, bevestigen, beamen.
afftxa, aanhangsels, toevoegsels.
Afthetie, droefenis, bartzeer, lijden.
affligeeren, bedroeven, nekslaehtig maken.
afftueeren, toevloeyen, toestroomen.
affrens, verschrikkelijk, ongehoord, afgrijselijk, akelig.
affrinteeren. aanlokken, verlekkeren; door mooye praatjes om den toin letdcn.
Affront, beleediging, openlijke boon.
affronteeren, het hoofd bieden, trotseeren; hoonen,beleed igen.
Affuit,onderstel van 't grof geschut,rolpaard( scheepsaffuit ).
agaceeren, tergen, aanhitsen ; gaande maken, verliefd
maken.
Agapen, liefdemaaltijden bij de eerste christenen.
ageeren,bandelen,verrIchten; voorstellen als tooneelspeler,
tegen iemand ageeren, hem gerechtelijk aanklagen.
Agenda, kerkboek, waarin al de ceremonien en formulieren staan aangeteekend, die de geestelijken bij hunne
ambtsverrichtingen hebben waar to nemen; aanteeken.
boekje, zakboekje.
Agent, zaakwaarnemer, gevolmachtigde ; agent van pc.Heie, gerechtsetenaar, diender.
Aggravittie, verzwaring, b. v. van eene straf.
Aggregaat, ophooping, zamenvatting van vele gelijksoortige

aggregeeren —Alarm.
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aggregeeren, toLvoegen, buvoegen.
Agiliteit, vlugheed, bebendigheid.
A'gio, opgeld, meerdere waarde etner muntsoort boven
de andere, of van het bankgeld boven het kasgeid.
Agiotage, handel met acne/a, staatsschuldbrieven en andere papieren van waarde, kunstgrepen in den effeetenhandel om de prijzen to doen ruzen of dalen
agioteeren, met opgeld opwisselen, woekerhandel dt Oven.
Agioteur, geldwissdnar , woek raar met NI:reels , aettehandelaar.
Agitatie, gemoedsbcw eging, onrost
Agitator, volksmenner, opruyet.
lets prikk,lett of
agiteeren, aandoen, verontrusteu ,
aansporen.
AgnAten, naaste bloetherwanttn van vade, szijde.
Agnatie, erkenntng, b. v. van eenen wissel.
Ag'nus Del, Gothlam, gewijde wasse.e medalje, met een
lam en vaantje aan de eene en een' heiltge aan de andere njde.
Agonte, doodstrijd, benaauwdheid , dieht op handful vervaltijd ecns n issels.
Agrafe, haakje, spang, gesp.
agnirlsehe 'netten, a':kerwetten bu de Rom, tnen (oult
lmj de eerste fransc'te revolutte voorgeslagen
agreabel, aangenaam, behageltj k, aannemel:jk.
Agrement, bevalligheid, kieedtisteraad.
agressiet, aanvallenderwuze.
Agricultuur, landbouw.
Agronoom, agronomist , wetenschapp,itjk givormd
landbouwer.
Aide, hulp, btjstand, helper, handlanger.
Air, gelaat, houding ; zich airs geven, ztelt grootselt
aanstellen.
a jour, doorziehtig, getralied, opengewerkt, in het boekbouden. tot op den loopenden dag g,bo,kt.
ajouvueeren, z. adjourn.,eren.
Ajournement, uttstel tot een' bepaalden dag.
aimabel, bernmmluk, lieftallig, Innemend.
Aise, gemak, welbehagen, , op ziju aise ziju, op
zijn gemak zijn; er warnques inzitten, het goed kunnen
stellen.
Akademic, hoogere oefenschool vote een of andel vak
of facultelt; gezelsehap van geleerden, van kunst, naats,
hoogeschool, universiteit.
Akkoord, z. accoord.
Akolict, altaardtenaar, volgeltng, aanhangte.
Akontêt, wolfswortel teene giftplant'.
a la bonne heure, bet zij zoo , goed
a la francaise, op ziju fransch.
Alambiek, destilleerkolf.
a la mode, naar de mode, naar hedendaasselt gibe otk
Alarm, oploop, woest getier, ontsteltenis.

1 4 alarmeeren—Alkoran.
alarmeeren, schrik aanjagen, opschudding maken,
Alarmist, alarmmaker.
Albatros, de stormvogel (tusschen de keerkringen en

de Kaap).

aan

Albinos, witlingen, kakkerl akken, witte Negers of Mooren.
Ali bion, Grootbrittanje, het Britsche rijk.
Album, gedenkboek, vriendenrol.
AlcAide, Aleade, dorpsrechtcr, schout in Spanje.
Alcali, alcohol, alcoof, alcoran. zie alk—.
Alcarraza, zeer poreuze waterkruik, ter koelhouding van

't water.

goudmakerij, de steen der wijzen.
goudmaker.
al corm), naar den wisselkoers.
Alderman. oudste ; engelsch stedelijk overheidspersoon
naam der gildehoofden, die gezamenlijk den lord-mayor
(burgemeester van Londen) kiezen.
Ale (spr. eel) engelsch ongehopt bier.
alert, wakker, vlug levendig, handig.
'
Alexandrijnen, alexandrijnsche
verzen, rijmregels
van 12 en 13 lettergrepen, doorgaans uit 6 jambische
voeten bestaande.
al fresco, zie fresco.
Algebra, letterrekening, stelkunst , dat is algebra voor
mij, daarvan yenta
niets.
algebräisch, stelkunstig.
Alguacd, gerechtsdienaar in Spanje.
alias, anders, bovendien (b. v. geheeten).
alibi, elders ; zijn alibi bewijzen beteekent in rechten,
dat de beschuldigde of verdachte 't bewijs levert, dat bid
op het oogenblik van het gepleegde felt op eene andere
plaats dan die des misdrijfs was.
alienabel, vervreemdbaar; verkoopbaar.
Alienatie, vervreemding, verkoop, verpanding; in de
staatkunde: afstand van grondgebied, van rechten, enz.,
ook verstandsverbijstering.
Alien bill, (spr. eeljen-) vreemdelingenwet, de door het
engelsch parlement in 1693 uitgevaardigde wet, volgens
welke de vreemdelingen onder gestreng toezicht gesteld
worden.
alieneeren, vervreemden, overdragen.
Alignement, richting volgens eene rechte lien, richtsuper.
Alimentatic. verpleging, voeding.
alimenteeren, onderhouden, verplegen, bekostigen.
a Linea, van de lijn af. Ahnea, nieuwe regel.
Alkali, loogzout.
alkAlisch, loogzoutaardig, loogzout bevatteude.
Alkalizatie, loogzoutbereiding.
beste wijngeest, hoogstgezuiverde wüngeest.
Aichimist,

Alkoof, z. alkOve.
41koriln, wet, geloofsboek

der Muhamedanem, de koran.

Alkove—al numero.

1N

Alkove, Alkoof, slaapvertrekje, afgesloten plaats in eene
kamer tot plaatsing van een ledekant.
Allah, naam van God bij de Muhamedanen.
Allarm, zie alarm
Allegatie, aanhaling van eenen schrtjver ; aanvoering
van een felt.
Allege, zoo veel als tender (z. a.).
allegeeren, aanhalen, b. v. eene schriftuurplaats ; zich
beroepen.
Allegorie, zinnebeeldige, verbloemde voorstelling.
allegarisch, zinnebeeldig, verbloemd, oneigenlijk.
allegro, vroolijk, vlug, levendig.
Alliage, rnetaalmengsehlegeering ; toevoegsel of allieersel.
Alliantie, verbond, verdrag, verbintenis.
alliZeren verbinden.
toevoegsel, metaal, dat men met een edeler
vermengt.
Allegatie, zamenstelling, vermenging van verschillende
metalen ; het toevoegsel.
allegeeren, vermengen, zamenstellen.
Alloefitie, aanspraak, toespraak, inzonderheid van den
pans aan de verzamelde kardinalen.
allodiaal, erfvrij, onleenroerig.
Allodium of allodiaal goed, een eigen, vrij erfgoed,
dat men vervreemden mag.
Alloi, zie Allooi.
Allonge, verlengstuk.
allongeeren, verlengen, uttrekken.
gaan voorwaarts
allons! laten
Allooi, het gehalte der muntspecien; de hoeNeelhetd van
geringer metaal met een beter gemengd.
Allopaath, voorstander der allopathie; andersdenkende.
Allopathse, geneesmethode, naar welke men door de geneesmiddelen znlke uitwerkingen zoekt voort te hrengen,
welke tegenover de ziekte-verschijnselen staan.
41lotria, bijzaken, vreemdsoortige bezigheden ; ook onwelvoegelijkheden, schelmerijen.
allouabel, geld*. toe te staan.
toestaan, inwilligen.
alloueeren,
alle geeren, toespelen, stekelige zinspelingen maker.
allumeeren, aansteken, ontsteken, doen ontbranden.
alluviaal, aangespoeld, opgespoeld
aanspoeling, aanslibbing.
itch het aanAlluvie-reeht, recht der oeverbewoners
geslibde land toe te elgenen.
Alluzie, toespeling, zinspehng.
alma mater, eerwaardige moeder (eernaam voor de
universiteiten.)
Al'manak, tijdwijzer, dagwijzer ; jaarboekje.
al marco, naar het markgewicht der munten, dat is,naar
hare eigenlijke metaalwaarde.
al namero, naar het petal.
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Alpaka —Amende.

bergschaap (der Andes in Z.Amerika) met voortreffelijke wol.
van gelijkc waarde:
naar het gewicht.
al pezzo, stukswijze, bij het stuk.
Al'phahet, de letters in volgorde, het A B C.
alphabetisela, naar volgorde dir letters.
Alt, tweede Langstem (die op den soprano volt).
alterabel, veranderhaar, aan bederf onderhevig.
Alterâtie, verandering, verslimmering , ontsteltenis,ontroertng, schrik.
altereeren, veranderen (veelal ten kwade), verschrikken,
ontroeren, ontstellen.
After ego, ander ik, een plaatsbekleeder met de uitgestrektste volmacht.
Alternittie, afwisseling, verandering.
Alternatief, gedwongen keus tusschen twee moeilijke
of bezwarende omstandigheden.
alternatief, beurtelings, afwisselend.
alterneeren, afwisselen, omwisselen, btj beurten waarnemen.
alterum tantunt, het dubbele, nog eenmaal zooveel.
Altist, z. alteanger.
Alumnaat, Alumneum, kweekschool, waar de leerltngen oak gevoed en gekleed warden.
Alvaria, in Portugal, de koninklUke besluiten, die alechts
your den jaar kracht hebben en door den minister geeontrasigneerd moeten zijn.
Arnalgarna, mengsel uit een of ander metaal met kwik.
amalgameeren, innig metk,iik verbinden, zamenstellen,
vermengen.
Amanuensis, handlanger, klerk.
Award, smergel, tot poltjsten en dwelt van metalen,
glas, enz.
antasseeren, verzamelen, opgalren, zamenhoopen.
Amateur, liefhebber, kunstvriend
Amazime, strijdbare vrauw, held!n.
Ambassade, gezantschap.
Auihassadeur, gezant.
Anil., twee uitgekomen nommen, van de viji io zekere
loterijen.
ambieeren, striven, staan, b. v. naar eenen post.
An:abide, eergevoei, eerzucht, eergierigheid.
arnbitieus, eerzueiti.g, eerglerig
Ambrirzia, godenspus.
Ambulance, ziekenwag,n, veldlazareth, veldhospitaal.
ambulant, heen en weir loopend, roneftrekkend.
amelioreeren, verbeteren, veredclen.
ambuleereu, heen- en weergaan.
amen, het zu zoo' het geschtede !
Amende, geldboete , amende honorable, openbate
schuldbelijdenis.
Alp/aka.
al pari,
al peso,

Amendement—amputeeren.
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Amendement, verbetering, voorslag ter verandering of
wijziging. inzonderheid van eene wet.
ameneeren. aanbrengen, aanvoeren; te weeg brengen.
Amer.j, een oogenblik, ommezien (bet nosed is scan
zamentrekkiag van Ave Mar gj, Ave Maria, z.
a meta, ter helfte: canto a meta, rekening tegen gelijke
deelen.
ameubleeren, met huisraad voorzien.
Ameublement, huisraad, kamertooi.
Am., vriend — Arnie, vriendin.
Annant, zie a.best.
amicaal of amicabel, vriendsckappelijk.
Aimee, vriend; amicissime, beste vriend (als opschrift
in brieven.)
Amiraal, z. Admiraal; — zeiidoeksche slagputs om water
te hijschen bij 't schoon-schip-maken.
Ammoniak, vlugtig loogzout.
Ammunitie, zie snunitie.
Amuestie, het vergeven en vergeten van gedane beleedigingen ; — zoo wordt bzj opstand soms aan een geheel
land amnestie geschonken, omdat de straf near de strengheid der wet met uitvoerbaar zou zijn.
amnestieeren, vergiffenis schenken.
A'mor, de liefdegod, Venus' noon.
Amortizatie, ongeldig-verklaring, b. v. van verloren papieren van waarde ; inzonderheid rente-uitdelging, vernietiging der openbare schuld door geregelde aflossingen.
amortizeeren, een document voor ongeldig verklaren ; een
leen cijnsvrij maken; aan de derde hand verkoopen.
Amouretten, voorbljgaande minnarijen, liefdehandel.
amours maken, vrijen.
amoveeren, ontzetten, b. v. van eenen post, sloopen,
slechten.
amovubel, afzetbaar.
Amovibiliteit, afzetbaarheid.
Ampel of ample, wijdloopig, breedvoerig, in bijzonderheden, b. v. vertellen.
Amphibie, dier, dat op 't land en in 't water kan leven
koudbloedig longdier.
Amphion, naam, dien men soms aan een groat toonkunstenaar geeft (naar een beroemd toonkanstenaar der
oudheid).
Amphitheater, halfronde schouwplaats met schuins oploopende zitplaatsen tegenover het tooneel.
Amphitryon, mild gastheer of onthaler; horendrager.
Ampliatie, uitbrezding; het duplicaat, dat men van eene
rekening, van oorkonden of papieren geeft.
Amplificatie, niteenzetting, ontwikkeling; vergrooting.
amplissimus, hoogaanzienlijk (titel van eenen aartspriester• ook eeretztel aan universiteiten.)
Amputtitite, de afzetting van een lichaamsdeel.
nmputeeren, een lid (lichaamsdeel) afzetten.
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Amulet—Animoziteit.

Amulet, voorbehoedmiddel des bijgeloofs tegen ziekte,
tooverij en gevaren.
amuzant, vermakelijk, onderhoudend, tijdkortend.
amuzeeren, vermaken, verlustigen.
Amazement, vermaak, uitspanning•
Anabaptist, wederdooper.
Anachoreet, kluizenaar, heremiet, spelonk- of boschbewoner.
linachronismus, foot in de tijdrekening bij de opgave
van gebeurtenissen.
Anagram, letterkeer, wisselwoord, b. v. n eger cis
regen.
.linalecten, leesvruchten, bloemlezing, uittreksels van
het gelezene.
Analogic, ovtreenkomst, overeenstemming. gelijkvormigheld.
analoo;, overeenstemmend, gel tjkvormig.
Analysis, Analyze, ontleding, ontbinding.
analyzearen, oplossen, ontbinden.
analy'tisch, oplossend, ontbindend.
Anarchic, regertngloosheid, wettelooze toestand.
Anarehisten, zulken, die door omverwerping van alle
gezag en orde in den staat de regeeringloosheid zoeken
te weeg te brengen.
Anathema, banvloek, kerkban.
Anatocismns, de ergerlijkste woeker, wanneer de geldschieter verscheidene loopende wissels en interesten bij
een voegt, om een nieuw kapitaal daaruit te maken.
Anatomic, ontleedkunst ; snijkamer.
anatinisch, ontleedkundig.
anatomizecren, ontleden, inz. het menschelijk lichaam.
Anatomist, een ontleedkundige.
Aneienniteit, voorrang naar den dienstouderdom, opvoiging naar de dienstjaren.
Ancien regime, de nude heersehappij of si aatsvorm, die
door eene revolutie of hervorming vernietigd is.
andante, niet te schielijk, gematigd.
Anecdote, kleine, korte geschiedenis, historisehe trek.
Anemoskoop, windwijzer, weerhaan.
Anerie, ezelachtigheid, ezelsstreek, grove domheid.
angeliek, engelachtig, hemelsch, allerbekoorlijkst.
Anglaise, engelsche dans; vrouw of meisje uit Engeland.
anglicomante, het zelfde als angtomanie.
anglikaansch, engelsch; anglikaansehe kerk, de engelsche, bisschoppelijke kerk.
anglizeeren, kortstaarten op engelsche wijze.
Anglomanie, voorliefde tot Engeland en zijne staatsregeling, wetten, zeden, `enz.
animaliseh, dierlijk.
Animatie, bezieling.
animeeren. bezielen, opwekken, aanmoedigen.
Animoziteit, vijandelijkheid, verbittcring.

Annalen -- Anti kritiek.
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Annalen, jaarboeken, geschiedboek.
Annaten, jaargelden, datgene vat van de inkomsten der
eerste Caren van een geestelijk ambt in de nausoliike
schatkist moet gestort worden; jaarmissin in de
r. k. Kerk.
anneeteeren, aanhangen, verbinden.
tnnixa, aanhangels, Isijlagen.
annibileeren, vei niet ig,en.
toniversaire, jaai dag, verjaardag.
Annonee, bericht, aankondiging, Fettalle &anoonee,
advertentie-blad.
annonceeren, aankond1,4 en, berichten.
aanoteeren, aanteekenen, aanmerken.
annneel. jaarlijksch.
tnntateiten, jaarrenten.
annuleeren, vernietigPn.
tnnunciatie, aankondiging, Maria-boodsehap.
tnnu g gratias, bet dienstjaar, dat na bet overlijden van
eenen predikant ten voordeele van de weduwe door de
ringbroeders woedt waargenomen.
tnomalte, onregelmatigheid, afwijking van den regel.
anonietn, nameloos, ongenocmd.
tnonpniteit, naamsverzwining, ongenoemdhe d.
tnitnymus, een ongenoemde.
anorganisch. onbewerktuigd; onbezield.
anormaai, onregelmatig, met den regel
tntagontsmu., tegenweiking, vijandschap.
antagonist, tegenwerker, vijand, partij.
antecedecren, voorafgaan, den voorrang hebben.
tntecetient, vroeger gebeurde zaak, voorafgaand g;eN al.
iemands anteeedenten, iemands vroegere verriebtingen, deck- en handelvljze, iemands verlcopen leven.
Iltateees.ior, voorganger.
antedateeren, op vrocgere dagteekening stellen.
tntediluvianen, die y our den zondvlaeu geleefd hebben.
tnthologte, bloemlezing, v , rzaraeling van kleine gedichten of opstellen.
hetlisl,aam
tnthropologle, natuurieer van den geest
der menschen.
tothropophaag, meitseheneter.
mai (grieksch voorzetsel), tegen.
tegensiareer van de be,sch,ippn des
adels, der grooten,
lintichambre, vooillainer in de huizen d,r greaten,
spreekkamer.
% tichrist,tegen-C istus, besti ijder van het ebristendom.
antieipeeren, vooruit nemen, vooruit besclekken, b. v.
over de staatsinkomsten.
antieonstitutioneel. met de staatsregeling strijdig.
Antidottam, tegengift, behoedmiddel tegen ye, giftiging.
snuck, oud, ouderwetsch, in den smaak of trant des Oiiden
tegenbeooi deeling.
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o Antimonium—Apotheoze.
Antimimium, spiesglas, spiesglans.
antinationaal, strudig met de belangen, met den geest
van 't yolk.
Antinomie, strijdigheid van twee wetten met elkander.
Antipathte, natuutlsjke afkeer.
Antipoden, tegenvoeters; wederstrevers.
A.ntiquaales, kleine oudheden van weinig es aarde ; nude
vodden, rommel.
Antiquarius, oudheidkenner, handelaar met oudheden
of oude boeken.
Antiquiteit, oudheld ; Antiquiteiten, oudheden, voorwerpen, gebruiken, aeden, enz. der Ouden.
antirepublikeinseh, wie of vat tegen de republiek is.
antirevolutionair, wie of wat eene tegenomwenteling
ten doel heeft.
antiroyahstisch, tegen het koningschap.
apaizeeren, stillen, bevredigen, doen bedaren.
Apanage, jaarwedde van niet regeerende vorstelijke personen, prinsen-lijftocht.
apart, ter zijde, afzonderlijk.
Apartement, vertrek, bijzondere woonkamer ; afdeeling
inz. van een aanstenlijk huts; ook het heimeluk gemak.
Apattne, gevoelloosheid, ontspanning.
Ap- en dependentie. al bet aan- en bijbehoorende.
Apercu, kort overztcht, hoofdinhoud, ontwerp.
Aphorissnen, korte spreuken, stellingen, voorschriften,
regels, ens., zonder schijnbaren samcnhang.
Aplomb. loodrech.te stand; vastheid van handeling, van
karakrer.
a; odattisch, bewijzeud, onwederlegbaar, , apodiktisch
bewijs, een volkomen klaar en voldingend bewijs.
a point, van pas; ook eene uitdrukking, die de behoorhike ontvangst en uitgaaf eener rekening aanduldt.
Apokaly'pois, openbaring, de openbaring van Johannes.
apokrsef, verdicht, ondergeschoven, geen onvoorwaardelijk
geloof verdtenende.
Apokry' phen, of apokriefe hoekeniniet geopenbaarde,
door de Kerk niet erkende injbelsche schriften.
Akpostaat, afvallige, geloofsverzaker, parttjversaker.
ApOstel, geloofsbode, naam van Jesus' jongeren ; — voortplanter en verdediger van eene leer, van een stelsel of
gevoelen ; — boegstuk, verlengstuk van den steven vO6r
den boegspriet.
a posteriori, van 4chteren, aan de ervaring ontleend.
Apostil, apostate, kantteekentng, naschrift.
opostoliach, van de apostelen komeud, apostOlische
kamer. beheerders van 's pausen inkomsten to Rome ;
apostolisehe *toe!, het pauselijk hof.
Apostroph, afkappingsteeken ( 1 ), aandutding van eene
of meer weggelaten letters.
Apotheek, artsenijwinkel.
Apotheoze, vergoding, het piaatsen in den rang are Joden.

Apparaat--approcheeren.
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Apparaat, toestel, toerusting.
apparent, oogenscbijnlijk, duidelijk waarschijnlijk.
Apparentie, uitwendig voorkornen , ook • waarsehrinlijkAhpepiadr.tement, Z. aparternent.
Appel, oproeping, verzarnel-seen voor de soldaten ; beroep
op hooger rechtbank , vernieuwde inzet bij het spel, om
andermaal in dezelfde partrj te molten medespelen.
appellabel, bevoegd om rich op hanger rechtbank te beroepen.
Appellant, beroepdoener, iemand die nine zaak von
hanger gerechtshof wenseht behandeld te zien.
Appellatie. beroep op hanger rechtbank.
appelleeren,zieh van de nitspraak eener lagere rechtbank
tot die van eene hoogere wenden ; op nieuw inzetten
(bij verloren spel).
Appendix, aanhangsel, toevoegsel.
Appertinentien, bzjbehoorende zaken, toebehoor.
Appetentie, natuurdrift, geslachtsdrift.
Appetijt, appetiet, eetlust„honger, trek.
appefissant, lustopwekkend, gaandemakend,graagmakend.
applaneeren, gelijk maken, vereffenen, verzoenen.
Applaudissement. goedi :euring met handgeklap.
applandisseeren, toejuichen,grooten bijval door handge•
klap te kennen geven.
toepasselijk.
applicabel,
Applieâtie, toepassing; leervlijt; toediening van uitwenverband.
dige
,tp;licatutir. vingerzetting bij het bespelen van een instrument.
Appinnt. pasmunt, klemere munt tot vOlmaking eener
grootere; bij kooplieden : eene remize, uit vele kleine
wissels bestaande.
Appointement. bezoldiging ; rechtsbescheid.
appointeeren, bezoldigen ; de partijen bescheiden.
apporteeren, aanbrengen, halen ; — apport! zoek op !
Appozatie, opleggIng, b. v. der zegels; in de spraakkunst .
bijstelling, ophelderend bijvoegsel.
apprecieeren, zie appretieeren
apprehendeeren, vatten, gevangen nemen ; dnchten,
vreezen.
Apprehenzie, gevangenneming , bez.orgdheid; begripsvermogen.
apprehenzief. bezorgd, vreesachtig nit inbeelding.
appreteeren, toebereiden, waren toerichten, laken glanzen, PriZ.
appretieeren of appreeieeren, schatten, waardeeren.
Appretnur. toebereidIng ; glans van stoffen.
Approbatie, goedkeuring, vergunning, inzonderheid tot
bet drukken van boeken.
approbeeren, goedkeuren.
approeheeren, naderen.
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Approches--Argandsch.

ApprOches, aannaderingswerken (om bij eene belegerde
stad of vesting te komen), loopgraven.
approfondeeren, doorgronden, grondig onderzoeken.
appropriceren, toeeigenen.
approviandeeren, approvizioneeren, van levensmiddelen voorzien.
approvimatief, bij raining, benad, rend.
appuyeeren, drukken; ondersteunen, aandringen.
a prima vista, op het eerste gezicht.
a priori, van voren, niet op ervaring berustende.
a proportion. naar evenredigheid.
a propOs, van pas, juist ter snede, ter rechter tijd, gale't vergeet.
gen ; eer
Aqua-duct, aquedfic. waterleiding.
Aquarel, teekening met waterverw.
A'qua Toffana, zeer langzaam doodend giftwater.
Aquavita, afgetiekken en verzoete brandewijo.
Aquedue. zIt aquwdtact.
Arabesken, arabische steraden aan huizen, gereedsebappen, meubelen, enz., versierd loofwert ; bouwsieraden.
Arbiter, scheidsman, scheidsrechter.
Arbitrage, bij kooplieden de berekening der koerscn van
versehillende plaatsen, om den voordeeligsteu te vinden
arbitrair, willekeurig, eigenmachtig.
arbitreeren, wisselkoersen berekenen.
Arhitrium, de meaning, bcslissing van den scbeidsman.
Arcade, bo ,gvormige opening, booggewelf, verwelfde
boog , overwelfdc gang tusschen twee zutlen.
Arcanum, gehetmenis, geheim geneesmiddel.
Archwologie, oudheidkunde.
Arehaeoloog, oudheidkenner.
Archaismus, verouderde uitdiukking, veroudeicl wooed.
Archeologie, ondheidkunde, kennis van di- kunstgewrochten der Ouden.
Archeoloog, oudheidkenner.
Archief, bewaarplaats van schriftelijke oorkonden, acten, enz.
Ari ehipel, archipelagos, eilandeiizee.
Architekt, bouwmeestcr.
Ariehitt•ktutar. bouwkunst.
Architraaf, onderst gedeelte der kroonlijst of kurnis,
onder- of bindbalk.
Arehivarius, bewaarder of opzichter van een archief.
A're, eenheid der vlakte of landmaten in het metrieke
stelsel, vierk. ned. roede = 100 vierk. meters of ellen.
Arkometer, vochtmeter, vochtweger, melk-, wijn-, tourweger, enz.
Aretipagus, oud gerechtshof te Athenen ; vergadering van
wijzen, geleerden.
a revoir, tot weerziens.
Argandsche lampen, larnpen met eene holle.rolvormtge
pit en eene glazen buts condom de vlam.

Argenttian—Arriere-pensee,
een mengsel van
irgentaan, kunstzilver, nieuw
koper, zink, ijzer en nikkel.
Argonauten, grieksche zeehelden, die het gulden idles
gingen veroveren.
Argument, bewijsgrond, betoog.
argumenteeren, betoogen, bewijzen, bewijsvoeren.
Argumentum ad hOminem, een algemeen begrijpelijk,
voor ceder duidelijk bewijs.
A'rgus oogen, altijd opene, waakzame oogen.
Aria, lied, gezang, zangstuk voor eene stem of partij.
Ariaan, aanhanger van het arianiamus of de leer van
een' priester nit de vierde eeuw , die de godheid van
Christus loocbende.
Ariadne (de draad of het klnwen van), het m.ddel
om uit eene netelige omstandigheid te geraken, om een
ingewikkeld vraagstuk op te loosen.
Arson, een toonkunstenaar van veel invloed op zijne
hoorders.
Aristarch, streng, maar billijk beoordeelaar.
Aristokraat, een voorstander van de aristokratie.
Aristokratie, de heerschappij der adellijken of voornamen,
adelheerschappij.
aristokratiseh. wat tot de aristokratie behoort
Aristo-demokratze, adel- en volkaregeering.
A ri thmetiea, rekenkunde.
arithmetiseh, rekenkunstig, rekenkundig.
Arktisch, noordsch.
Armada, uitgerust leger, krijgsvloot, inzonderheid de
zoogenaamde onoverwinnelijke spaansche vloot van 1388.
Armatuur, bewapening; wapenrusting; ook de ijzeren
banden, het beslag, waardoor de deelen eener machine
ens. zamengehouden worden.
Armee, krijgsleger.
Armee-corps, legerafdeeling, die zelfstandlg handelt en
van alle wapensoorten voorzien is.
armeeren, wapenen, ultrusten.
Armida. eene bij uitstek schoone en verleidelijke vroe,
Armoriaal, wapenboek.
Aroma. geur der planten en kruiden.
aromatiseh, kruidig, specerijachtig, geurig.
aromatizeeren, kruidig, geurig waken.
arracheeren,uitrukken,losrukken, afrukken,wegscheuren.
Arrangement, rangschikking, ordening, inrichting,
arrangeeren, in orde brengen, rangschikken.
Arrest, verzekerde bewaring, inhechtenisneming ; beslaglegging.
Arrestant, aangehouden persoon, gevangene.
ArrestAtie, aanhouding, gevangenneming ; beslagneming.
arresteeren, aanhouden, vastzetten; beslag leggen.
arriere-penmee, een jezinetisch voorbehoud in gedachten
(r es e r-v at io m ental is ), dat een Jezmet volgens zijne
ordesregelen bij het afleggen van eenen eed mag hebben.
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Arritrement—Assertie.

Arrivement, aankomst.
arriveeren, aankomen; gebeuren.
arrogant, verwaand, laatdunkend.
Arrogestie, aanmatiging, verwaandheid, laatdunkendheld.
arrondeeren, afronden, in zamenhang brengen.
Arrondissement, afronding ; onderafdeeling van eene
provincie, van een departement.
Arrowroot, zetmeel van den indiaanschen pijlwortel.
Aroenaal, tuighuis, wapenmagazijn.
Arsenicum, Arsenik, een enkelvoudig metaal van hoogst
vergiftigende eigensehap ; eene zijner verbindingen, het
arsenigzuur of wit arsenicum-oxyde, draagt in de wandeling den naam van rottekruit.
Arteries', slagaderen, polsaderen.
Artesische putten. geboorde welputten, die het water
uit eene diepliggende waterader opbrengen.
articuleeren, duldehjk de woorden uitspreken; iets van
lid tot lid ontwikkelen of uiteen zetten.
Artikel, lid, stuk, afdeeling, hoofdpunt, handelswaar ;
lidwoord.
artificieel, kunstmatig.
Artillerse, zwaar geschut ; geschutkunde.
Artiilerist, soldaat, die het geschut bedient.
Artist, kunstenaar.
Asa foetida, duivelsdrek (een harsig sap uit den wortel
eener perzische plant.
Asbest, vezel- of leisteen, die zich als vlas laat uiteen
-trekken en in het vuur onverbrandbaar is, ook steenvlas,
bergglas, am iant geheeten.
Asceet, vrome, fijnvrome.
Ascendenten, verwanten in opklimmende lijn.
Ascensie, opstijging, beklimming, klimming.
aseetisch, streng vroom; asectische schriften, stichtehike schriften.
Asmodeus, de vorst der demons; huwelijksduivel ; koningsslang in Japan.
Aspect, aanblik, voorkomen ; voorteeken ; uitzicht in de
toekomst.
Aspersie,besprenging,besprenkeling( vooral met wij water. )
Asphalt, jodenlijm, berg- of steenhars.
Asphpsie, hoogste graad van onmacht. schundood:
asphysieren, van alle levensgevoel berooven, schundood
maken.
Aspirant, aanzoeker naar eenen post;
aspireeren, naar sets streven ; ook met ademmg, met a anblazing. uitspreken.
Aa'sa foe'tida, z. Asa fcetida.
assaizonneeren-toebereiden,kruiden, sausen, peperen, en z.
Assaut, aanval, bestorining, snort .van schermoefening.
Assemblee, bijeenkomst, voornaam gezelschap.
assenteeren, toestemmen.
AssOrtie, bewering, het beweerde,

Assessor—Atmospheer.
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Assessor, bijzitter in eene rechtbank, in eenen gemeenteraad, enz.
genoeg.
assidu, aanhoudend
volhardend.
Assiento-compagme, maatschappij tot slavenhandel.
Assiette. tafelbord, kleine sehotel ; gemoedsstemming
hij is niet in zijne gewone assiette. hij mist zijne
gewone kalmte, bezadigdheid, opgeruimdheid.
Assignatie, aanwijzing op betaline:.
assigneeren, eene aanwijzing op 'betaling geven.
assimileeren. vereenzelvigen; in voedingsstof veranderen.
assisteeren, helpen, bijstaan.
Assistant, helper, ondersteuner.
Assistentie. hulp, bustand, ondcrstand.
Assizen, openNke gerechtszittingen.
Assoeiatie, vereenigen, inzonderheid tot handelszaken.
Associr, deelhebber, handelsgenoot.
associ&aren, zich vereenigen, in een handelsgenootschap
treden.
assorteeren, zich met waren wel voorzien.
Assortinimnt. warenvoorraad; toestel, volledige verzameling van bij elkander passende dingen.
Asmunttie, Maria-hemelvaart.
Assuradeur, verzekeraar tegen schade van brand, van
zee, enz.
AssurAnt, stout, vermetel, aanmatigend. (Iii het daps
lijksche leven boort men het dikwijls verbasterd tot
asst rant. )
Assurantie, verzekering, waarborging tegen schade.
assureeren, verzekeren, waarborgen tegen schade.
Asterozden. kleine sterren, inzonderheid die, welke tusschen Mars en Jupiter staan.
Astraal-lamp, sterre- of glanslamp, zonder schaduw.
ftistraea, de godin der gereclitigheid.
Astrolahium, graadboog, sterre- of poolshoogtemeter.
Astrologic, sterrewichelarij, voorzegkunde uit de sterren.
Astroloatst, Astrolimg. sterrewichelaar.
Astronomie, sterrekunde.
.9.stronomist, sterrekundige
Asyl. toevluehtsoord, vrijplaats.
Atelier, dtttelier, werkplaats eens kunstenaars.
Athanaz.i. onsterfelijkheid.
Athe.smus, atiheisteraj, godverzaking, godloochening.
Atheist. godloochenaar, godverzaker.
atheastisch, godverzakend, godloochenend.
Atheneum, doorluchtige school of inrichting van hooger
of akademisch onderwijs.
Athleet, zeer zwaar gebouwd man; kampvechter, worstelaar.
Atlas, hooge berg in Afrika ; verzameling van landkaarten ; zware zijden stof.
Atmospheer, de dampkring, die de aarde omgeeft.

2 6 atmospherisch—Auditorium.
atmospherisehe drukking, die drukking, Welke de
dampkring op de lichamen uitoefent.
Atonce, verslapping, zwakte des lichaams.
Atoom, atone, zonnestofje; volstrekt ondeelbaar lichamelijk bestanddeel der stof.
a tout prix, tot elken prijs.
atrabiliZus, z wartgallig.
Atrociteit, afschuwelijkheid, ijselijkheid.
Attachemènt, gehechtheid, genegenheid.
attacheeren, aankleven, seer genegen zijn, lief krijgen.
Attaque, aanval.
attaqueeren, aantasten, aanvallen.
Attelier. zie atelier.
attendeeren, acht geven, opmerken.
attent, opmerkzaam, oplettend.
Attentaat, inbreuk op de rechten eens anderen, gewelddadigheid, beproefde, maar mislukte aanslag op eens
anders leven.
attenteeren, eenen aanslag maken.
Attitntie, opmerkzaamheid, aandacht.
attendeeren, verz wakken.
Attest, attestAtie, getuigschrift.
attesteeren, getuigen, bekrachtigen.
attisch, met den goeden 'maak der bewoners van Attica
(de Atheners) overeenstemmend, smaakvol, vernuftig ;—
attisch soot, fijne scherts, vernuftige taal.
Attitude, lichaamshouding.
Attorney, in Engeland zooveel als advocaat.
Attractie, aantrekking, aantrekkingskracht.
Attraits, bekoorlijkheden, aanlokselen.
AttrApe, valstrik, misleiding ; op attrape spelen,
iemand in de val zoeken to krujgen, hem willen beet
hebben of foppen.
attrapeeren, in een' strik vangen, beet hebben, vatten ,
misleiden.
attribueeren, toeschrijven ; wijten.
Attribuut, zinnebeeldig kenteeken, b. v. de knods is e n
attribuut van Hercules.
Attroupement, oploop, zamenscholing, volkshoop.
attroupeeren, eenen oploop verwekken ; te hoop loopen,
zarnenscholen.
AubAcle, ochtendbegroeting met muziek.
au courant, in den loop, b. v. der maand , tegen den
loopenden prijs , au courant Aijn beteekent: met den
tijd en zujne nienwste verschijnselsgelijken tred houden,
ook : dm zamenhang eener zaak begrijpen.
Afictie, openbare verkooping.
auctionneeren, aan den meestbiedende verkoopen.
AudiCntie, gehoorgeving, toegang.
Auditeur, rechter bij een' knjgsraad.
Auditorium, vergadering van toehoorders, gehoor, gezamenlijke toehoorders, gehoorzaal.

au fait—avanceeren.
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au fait, ter zake ; au fait zijn, ergens van weten, in
eene wetenachap of kunst of geheim ingewijd zijn.
Atigias (de Mal vane, een moeiluk en onaangenaam
werk.
augmenteeren, vermeerdi ren, buvoegen
Aida, open zaal, groote vergaderzaal op universiteiten
au porteur. aan den brenger, den toonder.
Aureool, lieht- of atraalkrans om 't hoofd der heiligen.
Aurora, godin des dageraads, het moigenrood.
Auseultant, hoorder, toehoorder, inzonderheid een gong
rechtsgeleerde, die de rechtszittingen tot zijne vorming
en leering bijwoont.
A uso, a usanee, naar wisselgebruik
Auspzeien, voorteekens, voorgevoelens.
Austeriteit, strengheid, sttatheid, stugge ernst..
Austriomame, blinde gehechtheid aan al wat oostenrukseh is.
Autarchic, zelfbeerschappu, zolfbeheersching.
A.uteur, scht u ver, maker van een bock , bewerker, oorzaak.
Authenticiteit, geloofwaardigheid.
authentiek, geloofwaardig, in rechten geldig.
Auto-hiographie, eigen levensbeschrijving.
Autokraat, zelfheerscher zonder eenige volksvertegenwoordiging, zoo als b. v. de russische keizer.
Autokratie, onbeperkte heersehappij, zelfheersChappu.
Auto-da-fe. het geloofs- of halsgericht, de ketterverbranding bu de spaansche inquizitie.
Autodidact..., iemand, die iets door zich zelven geleerd
heeft.
Autograaf, copieer-machine ; ook het oorspronkelijke
schrift van een bock, door den schrijvcr eigenhandig geschreven.
Autoinaat, kunstige machine, in welke alles zich van zelt
schunt te bewegen; dom mensch, die zonder eigeu
geest- of wilskracht handelt, stroo-pop.
automatisch, zich zelven bewegend, werktuigelijk, onwillekeurig.
A.utonom;e, het recht om zich zelven wetten te given.
Autorizatie, volmacht, wetteluke goedkeuring.
autoriLeeren, vclmachtigen, met het behoorluk gezag
voorzien, billuken, rechtvaardigen.
Autoriteit, erkende geloofwaardigheid. ge,ag, macht ;
getuigenis (uit schrittenj
Autotype, eerste of oorspronkelUke afdiuk ; zelfafdruk.
auxilialre troepen, hulptroepen.
Aval, eene acte of onderteekening, waardoor men zich
verbindt, het bedrag eene wissels te betalen, wanneer
de betrokkene Diet betaalt, wisselborg.
Avance, winst, voorschot ; avances waken, de eerate
schreden, b. v. tot eene verzoening, doen.
Avancement, bevordering, standsverhooging.
avanceeren, voorwaarts gaan, vooruitkomen ; voorloopen .
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Avantage—Bacchanten.

Avantage. voordeel, winst; overhand.
avantageeren. bevoordeele n.
avantageus, voordeelig.
avant la leitre, v66r het onderschrift, de eerste en beste
afdrukken van koperen platen.
Ave Maria, klein formulier-gebed der katholieke kerk
(zie Amerij i.
Aventuur, zonderling voorval, avon tn. u r.
aventureeren, wagen, a v ontur e n.
Aventurier, gelakzoeker, waaghals, geluksridder.
Avers. de voor- of beeldzijde van een muntstuk.
Aversie, afkeer, tegenzin, walging.
Aviditeit. gretigheid, belustheid
Avis, avizeeren, zie adv—.
a vista, op zicht, op vertooning des wissels (te betalen ).
avitailleeren, van levensmiddelen voorzien, spijzigen.
miveeren, verlevendigen; helderder, glanziger makes.
avoeeeren, afroepen, terngroepen.
Avoir, het te goed of credit.
Avoirdnpoids, het handelspond in Engeland = 0,4536
ned. pond.
A.vontlitir, avonturier, enc., zie Aventuur, as. enturier.
avorteeren, zie avorteeren.
Avoue, tie procure'',
avoueeren, bekennen.
a vous, can u (bij het spel); op uwe gezondheid (lm) bet
drinken).
a vile, op zicht (betaalbaar).
Avioma, onloochenbare grondstelling,onemstootelijke in
klaarblijkelijke, geen bewijs vorderende waarheid.
A'zimut, bong van den horizon, begrepen tussehen den
meridiaan eener plaats en een' of anderen vertikaal- of
hoogte-cirkel, toppuntshoek.
Azotum, stikstof, stiklucht.
Azuur. hemelsblaauw, de blaauwe kleur des hemels.

B.
Bco. beteekent banco.
B. L. beteekent Benevolc Lector. 1 zie die woorden.
Bto. beteekent bruto.
Rabe', Bab,lon, verwarring ; ook uitschot.
Babiehe, een klein ruigharig hondje, schoothondje.
Baccalatirefis, gelauwerde, remand, die de naaste akademische waardigheid v6Or den doctorsgraad heeft verkregen.
Bacehanalen, drinkgelagen, zuipparbjen.
Bacchanten en Bacchantinnen, dronken dwepers en
dweepsters; tierende lichtmissen.

bacchantisch—Ban.
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bacchantiseh, dronken, dol, wild, en razend.
Badinage, kortswiji, scherts, grap, schalkerij.
badineeren, kortswijlen, sehertsen, boerten; stoeyen.
't is iemand, die niet badineert, 't is iemand, die
meent wat hij zegt, the altijd ernstig is, wien men met
op de teenen moet trappen.
Bagage, het gezamenlijke reisgoed, veld-, krijgs- en legertuig; slecht yolk.
Bagatel, kleinigheid, metigheid; armzaligheid.
Bagajnen, zie begijnen.
Bagno, gevangenis der galeislaven.
Baguette, roedje, gardje, teentje ; tooverroede.
Bain-mane, warm-weterbad, vat (pot, bak) met heet
water, waarin men een ander vat ter verwarming, uitdamping, enz. plaatst.
Baisemain. handkus ale huldiging ; nederige dienstbetinging, plichtpleging.
Baisse, het dalen der staatspapieren.
Bajert, zooveel als chaos.
Bajonet, bayonnet, geweerdolk.
Bal, danspartij, dansgezelschap. Bal masque. gemaskerd
bal. Rai pare, pronk- of prachtbal, staatsiebal. Bal.
champetre,landeluk bal,bal in een' turn, in de open lucht.
Balance, zie Balans.
Balance, danspas, waarbij men zich van den eenen voet
op den anderen in evenwicht houdt of balanceert.
balanceeren, zweven, het evenwicht houden; eene rekening slutten.
Balans, evenwicht ; weegschalen, elk werktuig, wearmede men 't gewicht der lichamen bepaalt; bid kooplieden: slotrekening, afsiuiting der rekeningen of handelsboeken.
Balcon, uitstek of blitentred voor aan den buitengevel
van een huts.
Baldachin, troonhemel, draaghemei.
Balein, vischbeen.
Baljuw, landrechter, (host.
Ballade, verhalend gedicht over eene aventuurlijke gebeurtenis.
Ballet, tooneeldans, opera met dans.
Ballistiek, de werpleer, werpkunde.
Dalian, luchtbol.
ballotteeren, met balletjes, boontjes, enz. stemmen.
Balustrade, eene op kleine kolommen of stijlenrustende
leuning, hekwerk.
Bambachades, onnatuurlijke schildenjen, wonderlijke
afbeeldingen van menschengestalten, laaggrappige voorstellingen.
barnbocheeren, zwieren, rinkelrooyen, zich aan grove
uttspattingen overgeven.
Ban, banana or banns, slavontsch beeronde rukswa,trdigheid in Hongarkje, Croatie, enz.

3 0 banaal—barbouilleeren.
banaal, aan dwang onderworpen; vlor ieder gereed, veil.
Banaliteit, rechtsban, dv-anggerechtigheid.
BAnco, muntvoet, waarnaar het geld bij de bank berekend
wordt ; bane° intaceeeren, meer in banco op zich laten
schrkiven dan men te vorderen heeft; banco-conto,
het boek,' dat een koopman tot afrekening met eene bank
houdt.
Bandage, chirurgisch verband, windsel, breukband.
Bandagist, breukbandmaker; aok breukmeester.
bandeeren,spannen, in spanning brengen, in spanning zUn.
Bandelier of bandouliere, schouderriem, draagband
der soldaten.
Bandiet, landlooper, straatroover, sluipmoordenaar
BAnians, chineesehe of oost-indische slaaprokken van gewaterde zijde.
Banier, vaandel, vendel, standaard, veldteeken.
Bank-aetien. bewijsstukken van het aandeel, dat iemand
Bank-actionnair, bank -aetio
in eene bank heeft ;
nist, de houder van zulke bewijsstukken.
Banket, Banquet, grout, pracht;g gastmaal; zeker
kergebak.
Bankier, wtsselaar, wisselhandelaar, oak bankhouder
bij kansspelen.
Bankroet, zie banqueroute.
Bankvalfita, bankgeld als looter verdichte of gefingeerde
rekenmunt.
Bannaat, het under eenen ban of banns staande staatsgebled, inzonderheid de landstreek in Hongarije, aan gene
zkide van de Theiss.
Bannissement, verbanning, uitbanning.
Bánnus, zie ban.
Banqueroute, bankbreuk, het onvermogen om zkine
sehulden te L,etalen, bankroe t.
Banquet. zie banket.
banqueteeren, smnllen, brassen ; ern groot feestmaal
houden.
Bonus, zie ban.
Baptist, de dooper, doopende.
baptizeeren, doopen.
Barak, Baraque, veld- of legerhut, soldatenhut; ook
slecht bins, knot.
baratteeren, waren tegen andere omzetten, verruilen.
Baratteme, warenvervalsching; bedrog der %chippers me t
de koopmanswaren.
BarCtto, de -warenomzettin g, ruilhandel.
Barbaar, bij Gricken en Romeinen ieder buiteniander,,
bij ons: een ongevoelig, wreed mensch, woesteling.
Barbaresken, de barbarijsche of noold-afrikaanschelanden de bewoners daarvan.
Barbarismus, font tegen de Lniverheid der taal,taalvervalsching.
barbouilleeren, bezoedelen; kladsehilderen; %totter( n.

Barehent—Bathos.
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Barchent of Parchent, wollen stof met linnen ketting.
Barden, priesters, 7angers, dichters der nude Duitschers.
',let gekepeide stuf voor shawls.
R.,ege,
Baret, muts der geestelijken; ridderinuts, doctorshoed.
Barge, nieuwe soort van volksschuit in Nederland, ook
bergie geheeten.
Barkas, de groote boot bij een zeeschip.
barok, scheef, vreemd, wonderlijk, belachelijk.
Barometer, luchtzwaartemeter, weerglas.
Baron, vrijheer. Barones, vrijvrouwe.
Baronet, engelsch edelman, die 't midden houdt tubschen den peer of rijksbaron en den knight of rtdder.
Baronie, vrijheerlijkheid.
Barouche, rijtuig met twee wielen, halve koets.
Barqueroll, pleizierschuttje zonder mast ; ook gezang
der visschers en gondeliers in Italie.
Barricade, straatversperring, afsluiting ter bescherming
tegen aanvallen, vooral van de ruitertj.
barricadeeren, den toegang versperren, straatverschansingen opwerpen.
Barriere, slagboom, hek ; grensvesting.
BarrOk, zie barok.
Baryton, hooge basstem, diepe tenorstem ; hi;, die
eene stem heeft.
Basar, zie bazaar.
tegenwicht ; wip, zwengel, weegtoestel.
Bascule-stelsel, het weifelen in de grondstellingen der
staatkunde; het dienstbewijzen op hoop van wederdienst.
Basilica, domkerk, kathedrale kerk.
Baa,licum, pekzal f.
Basrelief, half verheven beeldhouwwerk of gietwerk.
Bassa, zie pasja.
Bassesse, laagheid, gemeene denkwijze.
Bassin, bekken, kom ; veilige ankerplaats in eene haven
Bassist, basspeler, baszanger.
BassOn, baspijp, blaasbas, fagot.
;pasta, genoeg ! halt ! ook de naam van klaverenaas, de
derde in rang in sommige kaartspeltn.
Bastaard, Basterd, onecht, buiten. 't huwelijk gebor en
kind , gemengd geslacht, afwijking (van dieren en planten ).
Bastille, voormalige staatsgevangenis to Parijs, in 1719
vernield.
Bastion, bolwerk eener vesting.
Bastonnade, stokslagen, afrossing ; slagen op de voetzolen (eene turksche straf),
bastonneeren, afrossen, stokslagen uitdeelen.
Bataille, slag, veldslag, gevecht.
Bataljim, afdeeling van een regement voetvolk.
Bathometer, zeediepte-meter (een werktuig van hollandsche vinding).
Bathos, het lage, platte en kruipende in sehrijf-. dichten spreektrant.
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Batist—bengaalsch.

Batist, de fijnste linnensoort.
batonneeren, met den stok (baton) vechten ; afrossen.
Batonmst, vechter of Schermer met den baton of stok.
Batter.), artillerie-afdeeling, eenige stukken zwaar geschut, kanonbedding.
Battologae, ndel geklap, noodelooze omhaal van woorden.
Bayard, snapper, wawelaar, zwetser.
bavardeeren, wawelen, klappnen.
Ba,onnet, zie hajonet.
Bazaar, oostersche marktplaats; warenmagazijn ; de tot
groote wmkels en verkoopplaatsen bestemde gebouwen.
bazeeren, grondvesten, den grond leggen.
Bazis, grondslag, grondvlakte, zuilvoet.
Beatificatie, zalagspreking.
beau, schoon ; beau-monde, de beschaafde,fatsoenlnke
stand ; beau-sexe,het schoone geslacht
Beaute, schoonheid; schoone vrouw.
Bedlam, naam van een groot hospitaal voor krankzinn;gen to Londen.
Bedlamiet, een gek, dolleman.
Bedoezenen, rondzwervende, roofzuchtige Arabieren.
Beefsteak, snelgebraden rundvleeschlappen, bij ons doorgaans biefstuk geheeten.
Beelzebub, opperduivel ; ook de naam van zekeren gestaarten aap, sapajoe.
Beg, ook Bey, heer, titel van zekere turksche beambten.
Beglerbeg, heer der heeren, opperstadhouder van een
groot landschap in Tnrkne.
Begijnen, nonnen, die zich aan de verpleging der zieken
toewij den.
Bel-esprit, fraaye geest, zinrijk, vernuftig mensch.
'Melia', hellevorst. Beliala-kind, deugniet, doorslecht
mensch.
Selland°, een plat, in 't Noorden gebruikelijk zeilschip.
Belletriat, kenner en vriend der schoone wetenschappen.
belletristisch, wat tot de fraaye letteren behoort.
Bellevue, Belvedere, schoonzicht, huis of plaats met
een schoon uitzicht.
bene, goed.
Benedactie, zegenspreking, priesterinke zegen.
benedijen, zegenen, prnzen, zalig prijzeu.
Benefacie, weldaad; geestelnke waardigheid met inkomen
verbonden, een uit gunst verleend ambt ; — onder beneficie van inventaris, under voorrecht van boedelbeschrnving , beneficie-reprezentittie, voorstelling van
een tooneelstuk ten voordeele van eenen tooneelspeler.
beneficii:eren, eene weldaad bewijzen.
benevole lector, goedgunstige lezer.
Benevolentie, welwillendheid.
hengisalsch of mdisch vuur, een mengsel van zwavel,
salpeter, enz., dat eene buitengemeen heldere, Witte,
sterke vlam afgeeft.

Berean ---Billard.

33

Bercan, zekere uit geitenhaar en wol gewerkte stof,
barkan.
iter.ere, herderin; gemakkeltjke ruststoel ; sicker vent,
wtkapstl.
Bergie, zie barge.
Benin.e. Itehte retswazen.
Betschuit. vt-rbast, id van biscuit (z. ald.).
111...r me. bezigheld, drukte, last tg werk, in de sta.atstaal
eene raadplegtn, van minister en hooge ambtenaren.
be.ogneeren. atbetd n ; beraad,lagen.
Bete, bees , damkop; bete snake.' of zetten, zijn spel
verltezen, b ,st warden.
Bettse, dombetd, domme streek.
Beton. sonrt van weeke metselspecie utt watelltalk en
ktezelzand, d e zelts onder 't water steenhar wotdt.
Revue. verzientn,, fell nit onachtzaamheldBey, titel der vorsten van Tunis en Tripoli; in 't algerneen beer.
Hints. sehutne reap, als sieraad op vronwekleederen.
Bianco (blanro) krediet, verlof tot het trekken eener
som op zektren tijd, onder voorwaatde van d zijde den
trekkers. tie traites ,OOr den vervaltijd te dekken.
Bibliograaf. boeken g ehrijver ; geleerde boekenkeuner.
Bibliouraphte. boikbesehrtj vulg.
Bibliont.tan. ijvei 1, boekverzamelaar, boekengek.
Bibliorinante. de hartstochtel tjke tielhebberij voor boeken.
Bibliothreari., opziener caner boekerij.
Bib iotbeek. boekverzameltng, bot,k,rtj.
Biblistiek, bijbt Ikunde.
Bicant,,,,mu, het staatsstelsel met twoe Kamen.
Bie, kletn langharig hondje, leenwtje.
Bigatme, dubbele eeht, tweewijvert4, tweemannerij.
bigarreeren, bontkleurig, veelverwtg maken.
bigot. salt ijnbeiltg, bljgeloovtg. domvroom.
Bigotterte, schurthetlighetd, vrome hutchelarij, geloofs.
bi indheld
Bijou. kleinood, kostbaarheid, jtrweel.
Bijouterte, allerlei kostbare voorwerpen tot opsehik,
galantertewaren.
bilateraal contract, een wederzijdsch verbindend vet,
di ag.
Bilboquet. vangertje, balvanger, een lund,rspeeltuig.
Biljard. Biljart, baltafel.
biljardecren, twee ballen te gel ijk vourtstooten; ookt den.
zelfden bal tweemaal in eenen stoat met de queueraken.
Billet, briefje.
Biljetteering, inlegering door middel van biljetten van
inkwartterIng.
Riljeon. slechte zilvermunt ; verwerpelijke zaak.
Bill, in Engeland een voorslag, ontwerp tot eene nie.twe
wet.
Billard, billardeeren, z. Biljard, enz..
.1
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Billet—Bloquade.

Billet, z. billet ; billet-dour, minnebriefje.
Billioen, duizendmaal duizend millioen; bij de Franschen
duizend millioen.
Binaele, kijkglas met twee oogglazen, tooneelkijker.
Biograaf, levensbeschrijver.
Biographie leverisbesehrijving.
Biologie, levensieer, levenskunde, natuurbeschrijving der
levende wezens; ook geeft men dien naam aan de onlangs zoo veel geruchtmakende, gcheimzinnige kunstbewerking op den mensch, waarbij de wilskracht en de
zintuigen van den eenen mensch, zoo 't schijnt, geheel
onder beheer gesteld worden van den verrichter dier
kunstbewerking den Biologist.
hiologizeeren, remand de genoemde kunstbewerking doen
ondergaan, hem van alle -wilskracht berooven.
big, tweemaal, nog eens.
Bisbille, geschil 7 oneenie,heid, gehaspel, gekijf.
Biscuit, besehuit, tweebak ; oak onverglaasd porselein ;
halfgare stukken bij het kalkbranden.
Bismuth, roodachtig wit, zeer bras metaal, spiegeltin.
aschtin, parelwit;
Ulster, roetbruin, tot graveeren en wasschen van teekeningen.
Bistouri, insnijdingsmes der heelmeesters.
Bivouac, nachtwacht in 'tleger onder den blooten hen,1.
bivouaqueeren, zulk eene wacht houden, zonder tenten
legeren.
bizar, zonderling, wonderlijk, grillig.
Bizarrerie, ongerijmd, zot gedrag.
blatnabel, berispenswaardig, laakbaar.
Blame, blaam, schimp, kwade naam, eerschennis.
blameeren,in kwaden naam brengen, belasteren.
Blanco krediet, zie Bianco; — in hlanco onderteekenen
geschiedt zoo, dat men eene ruimte tot latere invulling
onbeschreven laat.
Blanket of Wanquet, blanr-seing, eene oningevuldr.
volmacht.
Blasé, door overmatig zingenot uitgeput, verstompt, g eb lazee r d.
wapengchild, veldteeken; ook de wapenkunde.
Masphemeeren, God lasteren, godslasterlijk spreken.
Blasphemie, lastering, godslastering, majesteitshoon.
Blazoen, zie blason.
blesseeren, wonden, beschadigen, krenken, beleedigen.
Blessitur, woad, kwetsuur.
Blokkaile, blokkeeren, zie bloqu—.
blond, lichtkleurig, lichtgeel (van het hear).
Biondin, Blondine, een jongeling, een meisje metlichtkleur;g hoofdhaar.
Bloquade, blokkeering, insluiting van eene haven of
vesting.

Bloquê---Bonnefooi.
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Bloque, een rechtnit en met forschen stoot to maken of
gemaakte bal (op het biljard).
bloqueere.a,insluiten, de toegangen eener plants met troepen of schepen omsingelen, afsluiten ; eenen biljardbal
met forschen stoot maken of in den zak werpen.
Blouse, kiel, voermanskiel ; een rnim geplooid dameskleed ; ook de biljardzak.
Blunder, foot, domme zet, bok.
Boa, lange damespels, ook de konings- of ratelslang.
Bodemerai, voorschot op een verpand schip.
Bodemerki-brief, het schriftelijk verdrag omtrent eene
bodemerij gesleten.
Boekanier, tie BoneanCer.
Boernoes, Boernoe, arabische mantel van witte wollen stof met eene kap ; soort van nieuwerwetsche vrouwemantel.
Bohea of Bohea-thee. theeboei, zwarte thee.
Bojaar, adellijk grondbezitter, vrijheer in vele slavontsche landen.
Bokaal, groote drinkbeker, hanseheker.
boksen, Bokser, z. Boaen, enz.
Bolero, spaansche volksdans, met castagnetten begeleid.
Bolus, lemnische garde, zegelaarde; artsenijballetje,slikbrok.
hombardeeren, met bommen schieten ; bij iemand onstuimig aandringen.
Bomhardement, beschieting met bommen of holle v er pkogels.
Bombardier, bommenwerper, kanonnier.
Bombast, vvoordenpraal, brommende uitdrukkin gen, hoog
-drsven,mazilgordcht.
bon, goed;
een bon, aanwijzing op betaling, bew;js
van ontvang; van levering, enz. ; jour goeden
dag ! goeden morKen ! — bon stair! goeden avond ^
goede rein!
—bonvyage!
Bona, goederen, vermogen, bezitting; bona, fade, to gotder tronw.
Bonbon, vuikergoed, snoepgoed, lekkers.
Win gre m6.1 gre, goeds- of kwaadskritiks, willens of onwillens.
Bonbeur, geluk ; gelukkig voorval ; buitertkansje ; par
bonheur, bij geluk.
Bonhomie, natuurlijke goedbartigheid; guile eenvoudiwheid ; onnoozelheid.
Bonlfieátie, vergoeding.
bonifieeeren vergoeden.
Boniteit, goedheid, deugdelijkheid.
Bonnie:at, geestige act, kwinkslag.
Bonne, kindertoezienster, gouvernante, die niet met het
onderwijs der kinderen belast is.
Bonnefooi, verbastering van bonne foi. goede trouw ;
op de bonnefooi, in goed vertronwen, op goed gel IA af.
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Bonsens---brageeren.

Bonsans, gezond menschenverstand.
Boman, de goede, beschaafde gezelschapstoon, de wereldtoon.
Bon-vivant, vrolijke broeder, losbol, doorbrenger.
Bonze, 3apanseh priester.
Border), hues der ontitcht, hoerhuis.
Bordereau, Borderei,spectebriefjejust der geldsoorten,
waarmede men betaalt op handelsplaatsen, alwaar verschtllende vreemde munten gangbaar zijn.
bordiscen.bloem- ufloofwerk in een weefsel naayen,stikken.
borneeren, begrenLen, beperken.
Boruseomanie. overdreven zueht, blinde voorliefde moor
al wat pruissiseh is,
bosseeren, uit gips, was, of andere weeke stof verheven
tIguren vervaardigen.
bosseleeren, gedreven werk in Food, zilver, enz. makers.
Boston, een naar het whist gelijkend kaartspel.
botainisch, plantkundig, kruidkundig; botanische tuin,
plantentuin, kruidtutn.
Botame, plantkunde, kruidkunde.
Botanist. plantkenner, kruidkundige.
botanicerren, planten of kruiden zoeken; de plantenkunde
beoefenen.
boucaneeren, vleesch naar Hamburgsche manier rooken.
Rouranier, amerikaansche wilddiet, rootjager.
boudeeren, pruilen, grijnen , mompelen, pruttelen.
Boudoir, vertrekje of kabinetje tot bijzonder gebruik van
dames.
Bouffante, pofkleed, bolstaand bleed, doek, das, enz.
Bouffon, windbutl, nar, grappemaker, komiek.
Bougre, ( een hoogst onwelvoegehjk woord schoft,rekel4
Bouillon, vleeschnat, kraehtig vleeschaftreksel.
Boulevard, bolwerk, walweg, als wandelplaats aangelegd.
bouleverseeren. het onderste boven keeren.
Bouquet., bloemruiker ; krindige geur van den wijn.
Bouquiniet, boekenkramer, kooper en verkooper van
oude boeken.
Bourdon, de brombas, diepste bassnaar; het 16- of 32voets
orgelregister.
Bourgeoisie, de burgerij, in tegenoverstelling van den ad el.
Bournous, z. Boernoes.
snelle, wonderlijke inval.
Boutade, vreemde
Bouteille, fetich, bottel.
Boutique, winkel, kraam.
Bowl, born, drinkschaal.
vuistveebten op de engelsche wijze.
Boxer, engelseh vuistvecbter.
BrabancOnne, het belgisch patriotttsch lied van 1830.
Braceletten, armban den.
braconneeren, wilddievenj plegen, stroopen, op verboden
grond jagen.
brageoren, den pronker langs straat apelen.

Brahminen -brunet.
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Brahmmen, priesters der Ilindoes (naarhunnen oppergod
Brahma).
brailleeren, luidruchtig,veel en ten onpas spreken, sehreeuWen.

Bramarbas, grootspreker, windbuil, snoever.
Brandpiquet, soldaten, met de handhaving der orde bij
brand belast.
bras-desons, bras (lessons. arm in arm, gearmd.
BrassAetten, hetzelfde alt Braceletten.
Br:A.0E11e, opgehlazenbeid, snorkerij,snoevende nttdaging
braveeren, trotseeren , hoonen.
Bravo, dapper, moetlig strijder; gehuurd sluipmoordenaar
in Italie.
bravo! brae', brawl...Arno! opperbest.
Brawoure, dappetin id, onversehrokkenhetd.
Bravonr-aria, meesterzang.
Bretailleur, snoeshaan, opsuijder, vechtersbaas.
Breve, pauselijk schrijven ass vorsten of staten.
Brevet, open gesebrift, waarbij remand eene gunat, een
tittl, een pensioen, enz. words toegestaan ; uttvintlingspatent, octrooi.
breveteeren„ zulk een oetrooi verleenen.
Brevier of breviarium, latijnseh gebedenboek derr.katholieke geesteltikheid.
Breviatnur, verkorting, kort begrip.
brevi mann, kort en goed, zonder omatandigheden.
BricOle, terugsprong, terugstuittng van den bal tegen den
band op het biljard.
bricoleeren, door afstuiting San den band eenen bal maken ; °nit, slinksehe v even loan, oneerlijk handelen.
Origade, lecerafdeeling nit eenige regtmenten.
Brigadier, de aanvoerder van zulk eene legerafdeeling.
Brigannjn, galeivormir schip met (nag boord.
brigeeren, door kuipertjen, door gunat of medewerkilia
van anderen zoeken te verkrijgen ; najagen, 'net drift
naar lets staan.
rillant, geslepen edel2esteente,de diarnaut, inz. als deze
zoodanig is geslepen, dat zijn boverideel een vlak (tafel)
heeft, dat door vele vlakken is omringd.
brillánt, sehitterend, voortt effeltjk, ' t is brillant, 't is heerlijk, sehttterend, uitmuntend.
brilieeren. blinker;, prijken, nitmunten.
Brit, bewoner van Engeland, Engelsehman.
rocade., Brocaat, zijden good- of zilverstof,
Broehe, borstnaald der dames.
brocheeren, innaayen (van boeken).
Brochure, vlugsehrift, gele genheidsgesehrtft van weinig
omvang.
Brouhaha, woest gesehreeuw, wild gejuieh.
brouilleeren.oneenig maken,verwarrert,onlust verwekken.
rouillOn, ontwerp to y een opstel, klad, planteekeining.
brunet, bruinharig, donkerhartg.
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Brunet —Ctr.

Brunet, Brunette, iernand met bruine, donkere harm].
brusk, norsch, barach, oploopend.
brusqueeren, onheusch bejegenen, toesnaauwen.
Brusquerie, norsche, barsche bejegening; beleediging.
brutaal, beestachtig, onbeschoft, onbeschaamd.
Brutaliteit, lump gedrag, woeste drifi, vlegelwerk, verregaande lompheid.
brutalizeeren, onbeschoft bejegenen.
briito. briitto, ruw; 't gewicht der handelswaar met Naar
inpaksel zamen ; bruto-bedrag, het beloop, zonclOr aftrek
der onkosten.
Bueephaal, lievelingspaard; staatsiepaard; eigenlijk het
paard van Alexander den Groote.
Widget, staats- of stadsrekening, raining der waarschijnlijke ontvangsten en uitgaven.
Buffet, schenktafel, aanrechttafel, tafelkas.
Bull, domme streek of zet; John Bull, een Engelschman.
Billie, pauselijk mandaat of voorschrift, wet.
Bulletin, dagbericht, legerbericht.
Bureau, schrijftafel; schrijfvertrek, kamer your de ambtsbezigheden, kantoor.
Bureaukratie, willekeurige heerschappij van ministers en
beambten.
Bureaulast, beambte, schrijver op een bureau
Bureel, kantoor of bureau van administratie.
burlesk, koddig, kluchtig, belachelijk.
Buste, borstbeeld (hoofd, schouders en burst:.
But, doel, oogmerk, voornemen.
Byzantijners, geschiedschrijvers en ook munten van het
foyzantki ns6he (grieksche) keizerrijk.

C.
C. als rom. getalmerk beteekent loo.
c. a. beteekent tuna anneals, met het bijbehoorende.
ca. beteekent circa, ongeveer, omtrent ; rondom
c. a. d. beteekent c' est a dire, dat is te zeggen, dat
wil zeggen; dat is.
Co. of Comp., bet. compagnie (me dat woord).
c. a. bet. cues suis. met de ztjnen.
Ct. bet. courant (zie dat woord), ook cent en centime
(nederl. en fransche munt.)
Ctr, bet. centenaar (100 pond).
*) Om menigvuldige verwijzingen te voorkomen, zij hi,
aangemerkt,dat men de woordefi, die niet under deze letter
to vinden mjn, under K. moet zoeken.
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Cabaal, geheim verbond, zamenspanning, geheime aanleg
tegen iemand.
cabaleeren , arglistige, bedekte aanslagen of plannen
waken, zamenspannen.
Cabana, hut, stulp scheepskooi.
Cabe., biezen vijgenkorfje ; platte biezen vrouwetasch.
Cabetage, kustvaart, kusthandel.
caboteeren, kusthandel drijven.
Cabriolet, licht rijtuig met den paard en twee wielen ,
voorste Litplaats in diligences.
cache houden , vercache , geheim , verborgen ;
bergen.
eacheeren,,erbergen, verhelen.
Cachelot, potvisch, kazelot, de walvisch, in wiens kop
inzonderheid het zoogenaamde walschot (sp e r m a c et i)
g-evonden wordt.
Cache-nez, eigenluk: neusbedekker, neusverberger, hooge
winterdas of halsdoek, die 't beneden-gelaat bedekt.
Cachet, zegelstempel ; briefsluiter, signet.
cacheteeren, verzegelen.
Cachet, diepe, duistere kerker.
Cachoterie, geheime zamenspraali otter minbeduidende
dingen.
Cachotte, tabakapijp zonder hieltje.
Cachou, japanache aarde, een zamentrekkend, maagsterkend aftreksel uit de pinang-noot, katsjoe.
Cacique, stamhoofd bij de indiaansche volkeren in Z.
Amerika.
Cadaver, lijk, dood lichaam ; kreng.
Cadavereits, lijkachtig.
Cadeau, geschenkje, kleine vriendschapsgedachtenia.
Cadence, de gelijke gang of maat in het dansen, zingen,
de nette, juiste stemval bu het redevoeren.
cadenceeren, eenen volzinafronden of welluidend maken.
Cadet, jongere coon ; jong mensch, die voor den krijgsmansstand wordt opgeleid op eene cadettenschool.
Cadre, lijst, omgevende rand, het plan van een werk, bij
de militairen; de stam der regementen.
cadreeren, vierkant maken ; passers, voegen.
endue, bouwvallig, vervallen, broos, onbruikbaar, vergankelijk.
Caduciteit, vervallen toestand, bouwvalligheid ; de vervalbaarheid van eene erfenis of een legaat.
Caosuur, verssnede, steinrust bij het opzeggen van een
vera na een zeker getal lettergrepen.
Cahier, achrijfboekje, boekje papier.
ca iris! dat zal gaan!
Caismin, kistwagen, legerkist, proviandwagen ; kruidwagen; kistje onder den bok van een rutuig.
cajoleeren, liefkoozen, flikflooyen.
Calamiteit, algemeene flood, ellende, ongeluk, ongemak,
landplaag.

o calamiteus— Cameralia.
calamitetio. ellrnd . g. rampspnedig.
Ciabinde. r. mangt1; korerworm.
calaudrecren. rnangelen, glanzen, glad maken.
Caraimge. boete, aanhaling van smokkelwaren.
ealaHgeerrn. beboet.n, aanhalen.
Ctitc;flátie, vetkalkirg.
caleineeren. vetkalken; gloeyen, door gloeying met de
znurstuf vet binden of oxydeeren.
Calcui of CaOctilâtie, berekening, overslag.
cafeas ! eerco, her• lc, nen.
Caliche. re Kali...
Calderari. ketellappers, naam van ern geheim politick
gennotschap ,n Italie, dAt zijnen zetel te Nape's had.
calflieHrren. alletlet aan de hand htbben.
Caletvitctor. karnerstoker; verwarming.toestel ter bereiding van spijan, ter verwarming van baden, enz.; ook :
een out blazer.
Calembourg. geestige wood- of naamspeling.
Catlicôt. katotndock, gedrukt katnen.
calim. eren, l'etkoozen; vertroetelen.
csOnte..r.o.
b-viedigen.
Cabo di
te knit op het vereischte gewicht.
Calorifcry. vaunt, g+ ]eider, groote kacIn I, die door bnion de warmte in v• le deflen van een gebouw brengt.
Calorimeter. warmtemeter
CalOit... priestermn t sje, kardinaalswaard ; gheid; het deksel
over de unrest van ^ en horlogie.
Calostinokratve. priester-, papenbeerschappij.
cottleeren. doom ektntn, natiekken, b. v. door middel
van ten met °lie doortrokken papier.
Calumet. vredepijp hij de amerikaansche wilden.
Calftmoic, laster, achtetklap.
calonsinir,rco. valsch besehuldigen, smaden, lasteren.
calumni g o, lasteriijk, eetroovtnd.
Cabin,-mu., het geloof der Gereformeerden, gewijzigd
/mar de les r van Cal. ijn.
Cal i
bdijder der 'err van Calvijn, gereformeerde.
Camtiche-dien.t. kii,je...sditnst in vredestijd.
Cornikehvn. knoop- of oveIkousen, slobkousen.
CamnevIla. in de monarchlen : elke vereeniging of klub
, van hovelingen,die invloed op de staatszaken en den wit
der vorsten uitoefent.
Can,htaal recht. wissulreeht.
iranshi gerpo. witpulzak,n dtijren.
Canshio. wissel. wisselbtief.
Canibrai of Csimbriek. kamerdoek.
Comic. gesnt den edelgesteente, waarvan het verheven
wetk eene andere kleur heeft dan de grond.
Camelot. stof uit de haren der kameelgeit.
heldere kamer ; c. ob.
Camera. kamer; — c.
ocUra. donkere kamer, optisch werktnig tot teekenen.
Camerelia , leer van de etaathuiehoudkunde; weten-
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schappen, die over het boheer der vorstelkike inkomsten
handelen.
Cameral..t. staathnishondkundige.
Camer.li.ciek. staathnishoudkunde, inzonderheid wat
het fimmtie-wezen aangnat.
Cami.21.1e, onverhoedsche aanval des nachts of des ochtends tree vroeg.
Camp, Kamp, legerplants, het veld of de grond, die
door een leger met zijne testes, enz. btslagen worth.
Campágne. landgoed, veldtocht; zie ook Kampanje.
Campement. stelling van een tiger ; oefenin,skamp.
eampeeren, te veld Dagen, het kamp betrekken.
Canai l le. gemeen yolk, gepeuptl, janhagel, graauw, J anrap en zijn mast.
Canaille., schelmachtig, nietswaardig.
Canape, large lPnningzetel, rtiststoel, knssenbank.
Canard, eigenlijk eend ; foppei ij, knol, Bien men voor een'
citroen verkoopt.
CanAftter of K.Aster.beste soort van rooktabak; ook het
zakvormig, nit dierenimiden vervaardigd good ter inpakking van waren in Indie; ook wel de tonnekist, waarin
de thee nit Ch na verzond n Nem cit.
Candelaher. arm- of ktoonitichter, kroonkandelaar.
ramleeren, met sulker 0, erstrooyen.
Candig tat, ambtzeeker; ieder, fte zijn examen heeft at'
gelegd en bevo4ed is naar eene aansto Ring te dingen.
Canrcon, vestvormige halsdmk der vronwtn.
Ctineva, geruit duck, netvormig geweven hjnwaad, eecSte ontwerp van cen werk.
eanneleeren, groeven, met groeven, gootjes of ribbetjes
voorzien.
Cannel.ren, gootsgenljze grcefjes op znilen, pilasters.
CannibAlen, menscheneters; wilde, wreedaardige menschen.
Cam°, scbuitje van boomschors, indiaansch bootje.
Canon, i egrl, wet, ricbtsnoer; litanie der heiligen in de
bath. mis; kettingzang, die door versche:dene personen
na elkander aangevangen en in boor bij herhaling gezongen words.
Cam...aide, het beseltieten met kanon.
eanonirk, wettelijk, volgens ketkelnke wetter;; geloofwaardig, geopenbaArd, — canoniek recht, kath. kerkrecht.
Canon: y..1;e, heiligspreking.
eanonizeeren, heiligspreken, iemand in den canon der
betligen opnemen.
Cantstloep, de knobbel- of wratmeloen.
Cantsite. godsdienstig 7anggedieht.
Cantharlden, spaansche vltegen.
Camine. bier- of wijnhuis in vestingen, tapperij in werk•
en verbeterhuizen.
Cantina, landstreek, kreits, oord, district.
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Cantonnement—Capueijnen

Cantonnement, inlegerms,verdeeling van het krijgavolk
in onderscheidene plaatsen.
cantonneeren, in een' bepaalden omtrek inkwartieren,
of daar ingekwartierd zijn.
Cantor, zanger, voorzanger.
Caoutcholic, veerkrachttge gom of hare, gom-elastiek.
capaibel, bekwaam, in staat tot lets, vatbaar, geschikt.
Capaciteit, inhoudsgrootte; vatbaarheid, gesehiktheid,
bekwaamheid.
eapillaire buizen, haarbuizen; capillair-stelsel, haarvaatstelsel.
Capillariteit,haarbuiskracht,aantrekking op haarbuizen'afstand.
Capitaine, hoofdman, kapitein, bevelhebber van eene
compagnie, ook van een schip.
Capitatie, hoofdschattmg, aanslag naar het aantal hoofden in elk gezin, personeel.
Capitioliuni, citadel in het oude Rome ; ook schertsenderwijs voor: breinkast, hoofd.
Capittel, hoofdstuk.
Capitulatie,vergelijk,verdrag,overeenkomst tusschen de belegeraars en de bezettmg eener plaats wegens de overgave.
capituleeren, een verdrag aangaan, omtrent de overgave
eener plaats handelen, ztch op verdrag overgeven.
capores gaan, verderven, to gronde gaan.
CapOt,regenmantel met eene kap ; soldaten-overjas; mijnwerkerskap.
capOt, aan stukken; verslagen, ontsteld, dood ; capot
maken, in het kaartspel: alle slagen halen.
Capote, vrouweregenmantel ; zekere dLepe dameshoed.
Capote anglaise, foedraal of scheede tegen de venerisehe
besmetting.
luim, eigenzinnigheid.
Caprice,
capricious, eigenzinnig, vol lumen, koppig.
Capriolen„ bokkesprongen, gekkestreken, luchtsprongeii.
het
bejagen van een oogmerk, inzonderheid
Captatie,
door sluwe middelen ; eaptatio benevolentiae, bede
om een toegevend gehoor, om eene gunstige beoordeeling,
gunstbejag.
Coptic, verstrikkmg ; tegenstribbeling ; captie maken,
tegenstribbelen, aaumerkingen maken, nitvluchten, geschil zoekeu.
captief, gevangen, krijgsgevangen en tot slaaf gemaakt.
captious, slow, arglistig, verstrikkend.
captiveeren, gevangen nemen, de guest winnen, boeyen.
Captiviteit, g evangenschap.
Captuur, vangst, buit.
Capuchon, kap, mantelkap ; karpoetsmuts.
Capucine, tabakspijp zonder hieltje.
C.isucijnen of Capueijners, kapmonniken, franciskaner monniken van den strengsten ordesregel; ook eene
zekere Boort van erwten.

Capudan-pasj a—Carmelieten.
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Capudan-pasja, groot-admiraal der turksche Moot.
Caput, hoofd;—eaput-mOrtuunz, doodekop; wat bij het
destilleren als dood oversehot op den grond blijft.
Caqsat.t, geanap, gewawel, gekakel.
caquetteeren, snappen, kakelen.
Carabas [Markies wan], remand, die door de blinde
fortuin groote rijkdommen heeft verworven en daarop
Lich veel laat Noorstaan.
Caracole, incite zwenking van eenen ruiter, omdraaying
van een paard in heele of halve kringen.
Carafe, karat, kraf, kristalfleseh, tafelflesch.
Carambolage, het raken van meer dan eenen bal met
den speelbal.
Carambole, de roode hal op het biljard; bet spel met
e'en' rooden en twee -.itte ballen.
caramboleeren, meer dan eenen bal met den speelbal
raken.
Carantboline, de gele bajartbal; oak: bet spel met 5
ballen (bij verk,ttng c a r ol i ne geheeten%.
Caramel, bruine suikerkandij, gerstesuiker.
Caraville, zie Karweel.
Carbonade, geroost vleesch aan dunne sehuven.
Carbonari, kolenbranders; oak benaming der teden van een
geheim politiekgenootschap in Italie ter oprichting van
eenen vrUstaat; vurige Nrijheidsgezinden.
Carbonizatie, erkoll ng.
carbonizeeren, verkolen.
Careasse, geraamte, romp van een sehip; met zijde ontwooden koperdraad, k ark a s.
cardinaal, (in zamenstellingen) het voornaamsle, eeratt
in zijne soort.
Cardinaal, de voornaamste geesteluke persona na den
pans , ook zekere drank uit wtjn,oranjeappelen en sulker.
earessant, liefkoozend, streelend.
Caresse, liefkoozing,
caresseeren. ltefkoozen, troetelen, Nleyen.
Carga, tie Cargaision.
Cargadoor of Cargo, scheepsmakelaar ; scheepsbevrachter ; koopman op een koopvaarduschip, die den verkoop
der goederen bezorgt ; — Supercargo, de oppersteonder
sneer zulke cargadoors.
Cargaison, ook Carga, scheepslading, vracht-, verkoopgoederen; ook de factuur der lading.
Cargo, tie eargadoor.
Caricatuur, apotprent, lachwekkende everdrijving in de
afbeelding.
Carillon, klokkespel.
earhsten, aanhangers van Don Carlos in Spanje;ook Ian
Karel X. in Frankruk.
CarmagnOle, fransch patriottisch lied van 1790; volbloedjakobijn.
Carmelieten, monniken van den berg Carmel in Azle.
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Carmenade--Cassatie.

Carmenade, yerbastering van earbonade.
Carmozqn, hoogrood.
Carno ■ al, de wt ek v66r de lvdaagsche vasten; vasten- at
wintery ,rmaker, vastenavondsvreugd.
Carnun, ondettgende, lastige vroow, nude heics, Peeks
Carolirn, goudmunt ter waarde van 11 A 12 gulden.
Caroline, zie Caramboline.
Carinte„ gele peen; ook tabaksrol, die meta tot snniftabak raspt.
Carottomel. zie Carrottattel.
Carpet tr, pakdoek , los yloerkleed, karpe t.
Carre, vierkant, vierhoekige slagorde.
Carrean, ruit,schref vierkant met gelijke tajden , mutt.)
op de speelkaartt n.
earreleerrn. met vierkante tegels bevloeren.
Carrelet, vierkant liniaaltje.
Carriers., loopbaan, levertsloop. antbtsbediening ; voile
rrn van een paai d, --ziine carriereeincligen,sterven
Carrie..., pracht- of staatsiekoets.
Carron...el, ridderspel ; het ringsteken op houten paarden ; de mallemolen.
Carte, kaart, spijvkaart in /ogementen.
Carte blanche, E'en blvd papier, enkel met eene handteelulling voorzien ; ook onbepaalde volmacht.
earterren, in een' omtrek of eene t'ekening brengen.
Cartel, verdrag van uitlevering, vergelijk ; uitdaging tot
eenen wedstrijd.
Carlini, bot d papier, modelblad voor schaders. tapijtwerken.
enz.; lichte band am een boek.
eartonerren in boidpapier biuden.
Cartottelte, schn tpatroon, kal does ; gaauvvdief.
Car,ataden. lastdragt rs, vrouwelijke beelden als school.znilen of pilasters.
Ca.aque. korte rein- of rijrok; -- Caaaqusn, korte
overjas, hnisjas.
Ca.teade. kletne waterval.
Casco. scheepsromp ; bij het kaartspel : het koopen der
noodige kaarten, wanneer de speler, de beide zwarte
azen hebbende, mit op een bloat toeval verlaat.
Cascinat, bomvrij gewelf of huis, kanonkelder.
Cafterne, kazerne, groot soldatenhuis, groot openhaai
gebouw als woning van een grout aantal soldaten.
canrrneeren. in kaaernen hnisvesten.
Ca.imitr. ligte gekeperde wollen stof, soort van half Laken.
Ca.tno. besloten gt zelschap, wave men tegen eene jaarlijksehe bijdrage in geld vereadertom te lezen,te praten,
te spelen, enz. ; de vergaderplaats daarvan.
Cart.quiet, ijzeren helm, storrnhoed; pet, muts , hij tweet:.
op zijn ca•tquet. hij kreeg klappen, slaag. .
Ca...a, gereede geldvoorraad van een handelshuts; — per
catota, tegen gereed geld.
Canstiatie. vernietiging, uitdelging; dienstontzetting.
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Causâtie-hof, oppergerechtshof,dat de uitspraak van een
lager kan vernietigen.
Casso.ve, brood van den wortel des manioks
easseeren, vernietigen, voor ongeldtg verklaren, uit eenen
post zetten; eenen soldaat casseeren, hem afdanken
en wegjagen ;dock in (learn zin wordt het wooed in
Frankrkjk niet mter gebrulkt).
Casserolle. kook- of stoofpan zonder voet, kaslrol.
Cassette, kistje, koffettje, geldlustje.
Cassonatle. k,ukenstuker.
Castagnetten, handklappers, klaphouten, duimklepper.
Caste. volksatdeeling, et felkjke familiestam in India.
Castel, burg, vesting; voor- en achterd, k op een sehip
Casten:tan, burevoogd, kastelein.
Castigatie, tuchtiging, — castigeeren, tuchtigett.
Castor, bever, een brkend zoogd;er.
Castoorhoed, hoed van bevtrliam.
Castraat, ontmande, gesnedene, italiaansehe sopraanzanger.
Castratie, ontmanning.
castreeren. ontmannen, verminken.
treurtooneel, katafalk your vorstelijke
Citstrum
persons n.
Casualtst, wie het stelsol van een bluot toeval ale outsprong en regeling van tine dawn aanneemt.
easueeI, toevallig, bij gelegenheid ; onzeker.
Casuist, beslisser van gewetenszaken.
Casuistiek, de leer of kunst no gewetensvragen op te
loosen, gewetensleer.
Carus. geval, naamval.
Catacomben. onderaardsche gewelfde begraafplaatsen; bcwaarplaats der doodsbeenderen te Parrs.
eateeren, dock persen, het den persglans geven
Cauca, grond, oorzaak ; rechtszaak.
causaal, oorzakelijk, redegevend.
Cause celebre, beroemd rechtsgeding, veel gernelitmakende zaak.
Canserte, gepraat, gekeuvel, gekout.
Cautie, borgtocht, onderpand.
cautioneeren, borg blsjven, zich tot borg stellen.
Cavalcade, staatsterit, prachtlge optocht te paard;
terende rutteroptocht ; pleizierrit rn gezelschap.
Cmalier, ruiter; bcgele;der eener vrouw, (in den vesttngbouw) eene kat, katbatterij.
Cavalerte, ruiterii
cavalerast, soldaat te paard.
Cavent, burg, gotdspreker.
op
eaveeren, borg blijven, goedspreken; zich caveert
zijne hoede ziju.
eaviteit, holte, holllgheid.
cedeeren, afstaan, overlaten; zwichten.
Cedent, afstanddoener.
Cedille, teeken in den vorm eener omgekeerde C, dat onder
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Ceintuur- --Centrum.

de c gezet wordt (g), om die v66r a, o en a als eene
scherpe s to doen uitspreken.
Ceintuur, garde)" iendeband ; lijst, insluiting.
Celehratie, viering.
celebreeren, vieren, plechtig gedenken.
Celebriteit, vermaardheid, feestelijkheid;beroemde Imam.
Celeriteit, snelheid, vlugheid, spoed.
Celibaat, ongehuwde staat.
Celibatair, ongehuwd levend man, nude vrijer.
celfulair, in cellen, vakken, kamertjes afgedeeld; cellulaire
gevangenis, zulk eene, waarin de gevangenen elk afzonderlijk in eene eel of een klein vertrek warden opgesloten.
Cement, bindmiddel, metselkalk, mortel, tras.
cementeeren, door metselkalk verbinden ; gloeyen, branden louteren.
Cenobiet, kloosterbroeder.
Cenotiiphium, grafteeken, praalgraf.
censeeren, beoordeelen, onderzoeken, berispen.
Censor. beoordeelaar, recensent.
censureeren, nadeelig beoordeelen, berispen, wraken.
Census, cijns, belasting, volkstelling; vermogen-opgave ;
het verbinden der werkzame bemoeying eens burgers met
de belangen van den Staat aan een zeker fortuin of vermogen, aan eene zekere belastingsom, achatting naar
inkomst of vermogen.
Censunr. meening of oordeel over eene zaak, inz. over
boeken, boekengericht van wege den Staat : ook, de toestemming tot uitgave door de drukpers.
Cent, Centum, honderd ; Cent, het honderdste gedeelte
van den nederl. gulden, ook van den amerikaanschen dollar ; pro cent, of per cent, ten honderd.
Centaurus. een fabelachtig monster, half mensch half
paard.
Conti, (ala voorvoegsel bij namen van maten en gewichten), het honderdste deel, b. v. centimeter, honderdste
deel der el, nederlandsche duim.
Centime, het honderdste gedeelte van den frank.
centraal, tot het middelpunt of het midden behoorende ,
van daar b. v. centraal-Amerika Midden-Amerika;
centraal bestuur, het van den middelpunt uitgaande
bestuur ; centraal punt, middelpunt.
Centralizittie, zamentrekking in 66n punt, vereeniging van
de macht der regeering in een middelpunt, in eene hoofdstad, enz.
eentralizecren, in den middelpunt vereenigen, zamentrekken.
centrifugaal, middelpuntschuwend.
Centrum, middelpunt, punt van vereeniging; in politiekeu
zin het midden van de vergaderzaal der gedeputeerden ,
alwaar gewoonlijk de aanhangers der regeering en de ministers hunne plaatsen hebben; ook de gematigde partib

centupleeren- changeeren.
die het midden houdt tusschen de linker- of de oppozitiepartij en de rechter-partij of die der regeering,des kabinets.
eentupleeren, verhonderdvoudigen, met honderd vermenig'vulchgen.
Cerberus, naam van den driehoofdigen bond, die den
inrang van den tartarus of de hel bewaakte; norschr
portier of deurwachter.
Cereal:en, gewassen met melig zaad, eranen.
Ceremonie, gebruik van wellevendheid, hof- of kerk g ebruik ; plechtigheid.
Ceremonieel, het bepaald gebruik of gevorderde bij pled,
tigheden2 feesten, enz.
CeremOnienteester, regelaar der ceremonien ten hove, hii
maaltijden, enz.
ceremoniens, vol plichtplggingen, lastig beleefd.
Ceres, godin des landbouws en der veldvruchten ; oak eene
planeet , Ceres en Bacchus, het koren en den wijn.
cerneeren, insluiten,omringen; b. v. eene belegerde stad
door krijgstroepen.
Certe-partie, zie Cherte-partij.
Certificaat, getutgschrift.
certificeeren, verzekeren, bevestigen, getuigschrift geven.
Cerve/aat, sterk gekruide en gekookte vleescbworst ,
somtbds ook : zult, hoofdkaas, hoofdvleesch.
cesseeren, ophouden, een einde nemen.
Cessie, afstand, overlating van een recht of eene zaak aan
een ander.
eeteres paribus, voor 't overige alles gehjk staande,
onder overigens gelijke omstandigheden.
Chagrin, verdriet, kommer,leed ; ook voor sagriin, vi,tchhuid of haayevel ; sagruntaf,
chagrineeren, bedroeven, kwellen, krenken.
Chains, keten in de danskonst,kettingdans ; raj, h. v. van
uitgezette posten.
Chaise, Mee., licht rtjtuig met twee widen.
Chalcographie, plaatsnijkonst, graveerkonst.
Chaleureus, beet, vurig van card, vol your, gloed of levee.
Chambre, kamer ; — Chambre ardente heette in Frankrijk het gercchtshof, waar ketters en giftmengers gevonmud werden en dat gewoonlijk den vuurdood tegen hen
nitsprak ; Chambre garme, gemeubeleerde Ramer,
Chameleon, zie kameleon.
Champetre, landelijk, wat tot het land behoort. Bat
cham&tre. landelijk bal, danspartij hi een' tuin, in de
open lucht. Garde champeAre. zie onder Garde.
ChampignOn, kampernoelje, paddestoel , ook : remand, die
snel en onverwachts fortuin maakt.
Chance, kans, mogelijkheid van gelukkert of mislukken.
Change, ruil, verwisseling.
changeant, veranderlijk ; met een' weerschijn
changeeren, veranderen, verwiasnlen ; verschieten (Win
kleuren).

is Chanson --chausseeren.
Chantas, liedje, zangstukje; praatje, sprookje. Chaumont*: praatjes voor den vaak I
Chimps. warrel of mengaklomp, bajert; een warboel.
Chapeau, hoed, damesgeletd r (in Frankrijk is doze laat
ste beteekenis niet gildig; nu n zegt daarvoor ca v a1 i er), — chapeau ham, den hoed onder den arm,
bloutshoofds.
chaperoneeren , ehaproneeren , eenejonge dame tot
geletd. r en besehermer strekken.
Chapitre. hoofdstuk; ondervveip des gespreks.
Char-a-banem, open bankwagen, met zitplaatsen langs de
ztjden.
Character. enz., zie karakter, enz
Charade. lettergreep•raadsel.
Charge, eerepost,ambt, last, vracht ; aanval, losbranding.
Charge d'alfairem, zaakgelastigde.
chargeeren, belasten, beladen, gilasten.
charitable. lit fderijk, milddadig, weldoend.
Charite, liefdadtghetd, ziekenverpleg.ng; een hospitaal,
ztekenhuis.
Charitinnen. bevalligheden, gratien.
Charhari, ketil- of kattenmuziek, getier, geschreenw.
standje.
Charlatan, kwakzalver, windbuii.
Charlatanerse, k"akzalverij, pocherij, windbrekerij.
charm ant, bekourlijk, tnnemend.
charmeeren, verrukken, betooveren.
Charoum-boot, de cloud, overgang tot een ander leven,
Charple. pluksel, uttgerafeld ltnntn.
Cliare.t•makuna, de groote ourkonde of vrijheidsoorkonde,
eene merkwaardige grondwet der Engelschen, die nog
tegenwo rd . g door lien als het palladium hunner natio
nale vrijheid vereerd wordt.
Charte-partte, tie Charte-partij.
Charter of Charte. oorkonde,grondwet of constitutie.
Charttsten, naam van de medeleden der vulkspartij in
Engeland, die een algemein kiesrecht, ultsluiting der
ledeu van het !Age] h u is van alle staatsambten,jaarlijksche
nienw e verkiezingen, afschaffing van den census, enz.
zoeken door to driven.
Charyb idis, gevaarlijke draaikolk tusschen Calabrie en
Sictiie; re Scylla.
Chaste, jt.icht ; In de muziek .. een klein jachtstuk.
Chassi, njwaartsehe pas, waarmede eene colonn e op
en neer gedanst words.
ehamseeren, voortdrijven, wegjagen; de colonne op en
neer dansen.
Chasseur, Jager
Chatouille, geldkist, privaatkast van den vorst.
Chausmee. straatweg, steenweg, kunststraat.
chatasseeren (aieh), itch schoeyen, zijne kousen en schoe•
nen, zijne schoenen of laarzen aantrekken.
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Chaussure, schoeisel, kousen en schoenen of laarzen.
Cheek, kassiersboekje, aanwijzing op de kas ter betaling.
Chef, opperhoofd, aanvoerder, overste.
Chet -d'aeu re, meesterstuk.
Chem.e. Cho rase, scheikunde, leer van de bestanddeelen
der lichamen.
scheikundig.
Chensisette. halfhemd, kraagltemdie , Chemiset-speld,
dock- of borstspeld.
Chemist. scheikundige.
Cher, waard, lief, mon cher,' ma ehere, mitt waaide,
mune bemtnde.
Chersonnesun, sehiereiland.
Cherte-partij, vrachtbrief, acte van overeenkomst tusschen den vervrachter en de bevrachters opgemaakt.
Cherub, hemelgeest van den f.'den i ang, vuur- of vlambode.
Cheval, paard ; Clieval de bataille, strudpaard , ook
iemands ltevelingsonderwerp.
Chevalier, ridden, Chevalier d'inthistrie, fortuinzoeker,
doorslepen bedrieger.
Chic, gemakkelijke, vlugge en krachtige behandeling van
't penseel ; geschiktheid, slag, kneep.
Chicane, rechtsverdraaying, haarkloveru.
chicaneeren, rechtsverdraayingen gebruiken ; vitten, het
iemand lastig maken.
Chicaneur, pleitztek mensal, haarklover.
ehiffouneeren, kreuken, frommelen, verfomfaayen , outplagen ; onbetamelijk aantasten ( eene vroww ).
Chiffonier°, ladekas, hooge latafel.
Chiffre, schriftteeken, cijfer ; willekeurig teeken in plums .
van den naam, geheimschrift.
Chiliaile, duizendeal.
Chimaera of Chimere, inbeelding, bersenschtm.
eh ineeren , vlammig weven; bevverken ; gechineerde stoilen, gevlamde, met vlammige patronen geweeidestotren.
Chivologie, handenspraak, vingerspraak.
Chiromantle, waarzeggerij nit do lijnen der hand.
Chirurgle, wondheelkunst.
Chirurgus, ehirurgijn, wondheeler, heelmeester.
Chloor, zoutzuurgas ; — chloorkalk, verbinding van de
chloor met kalk , — ehlorolerm, eene ehloorverbindnig,
die het gevoel geheel verdooft en den hider bij de smartclukste operation voor jnjn bewaart.
eliohisseeren, kiezen, uitkiczen, uttzoeken.
Cholera of Cholera morhus, aziatische braakloop , —
eholerme, eene goedaardige snort van cholera.
eholeriek, eholeriseh. galzuchtig, driftig.
Cholerine, zie onder Cholera.
ehoquant, aanstootelijk, hinderlijk, beleedigend, in 't oog
loopend.
choqueeren, aanstootelijk zijn, tegen di- Borst stititen.
Chorograaf, landschapteekenaar.
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Chorographie- circa.
Chorographie, beschrijving van landenri oorden
Chose, zaak, ding; grap.
Chouans, aanhangers der Bourbons in 's webten van
Frankrijk, ten tijde der teaneche revolutte van 1789.
Chrestomathie, uittreksel tit vele boeken, bloemlezing
nit proza-schrrivers.
Chrontatiek, kunst der kleurrnenging.
ehrontatisch, tn verschillende op elkander volgende lialv,tonen op en aidalend
Chroneque scandal*? vtse handgescbiedenis, kletspraarjes tenor stad,
chronisehe ziekten, langdurige sleepende Liekten.
chro,,,,,gram„ jaanalve,s, getal- of tijdspreuk, waarin de
1), C, L, X, V en I, es romeinsche talletters
letters
beschouwd, hij Lamentelling een jaartal geven.
Chronolog.le. thdreltenkunde tijdleer
C
ehronologasch, tudrekenkunitg.
hronometer, tijdrneter, zeeh-orlog,r_.
Chrymoot, eene naar good gelijkend.metaalmengsel.
ehut titi1! rwnjg!
Chy".aus. Chip; het rnelksap, cen yacht, dat gedurende de
spusvertering door de melk gaten der darmen wordt
geslorpt
Chymie, zie Chemie.
Chy'mus, Chijm, spijspap, de brig to de maag., utt
gebruikte spijzen bereid.
Ciberium, drinkvat, bitj de It. Kath. de hostiekas, hos
Cicero, naam enter snort van drukletter.
Cicerone, wegwijzei of leidsrnau der vreerndelnr'en.
Ciehorei, surrogaat of plaatsveevangend middel van de
koffie, verbasterd in sulk er
Cieliaheo, damesgeleider, vertrouwde vriend en gezeiscliapbonder enter gehuwde italiaansche viouw.
Cid, beer, op perhoofd, Injnaam van den spaanschen krijg sheld der Ilde crow Don Rodrigo Diaz, graaf van Bins;
Cider. appeldrank, ooftwijn.
ci-devant, eertijds, wijlen; de ci-devanta to Frankrijk,
de personen uit voormaals adellijke en vorstelijke fam tl len.
Cigar, Cigárro, tabaksrolletje om cc rooken , -- Cigarrito * , papiercigaren, tabaksrolletjes in fijn njststroopapier.
getalmerk,schriftteeken. schrift, dat inzonderheid
door diplomat:ische agenten in de berichten aan honor
hoven, en orogek erd, gebruikt wordt.
Qin*, schattring, belasting.
Cimhaal, zie CyCinders, afgezwavelde atrenkolen, coke.
chug premier*, in 't rtmherspel: de 5 eeiste slagen tan
den speleu
Cipher, gevang,nbewaarder.
circa, omtrent. ongeveer, rondom.

Cireassienne— &meek. si
Circa...Jenne, fijn gekeperde wollen stof.
Circe, eene verletdeliike boeleerster,
cireulair. kringvormig, rondacht,g.
Circulaire, ron(tgaande brief., of tietzeltde berieht aan
ieder der belanghebbenden gezonden.
Circulatie,krtnglonp, b. v. van het bloed, van het geld, enz
circuleeren, in o.nloop zijn
Circumferentie, omvang, omtrek.
Circumlocutie, omschruving met woorden.
Cireumscriptie, omsehrijving, inslurcingbinnen bepaalde
grenzen , oinschrijving met woorden ; ronding der rede.
Ciretimspectie, omzichtigherd.
Circurnsiantie. omstandqhetd.
Circus, rood 4 schouwplaats, strucl., renbaan.
Cirkel, vicar, door c ene r, grlmatigkrsmrne lun ingesloten.
Cirque olynrtpique, rubaan voor kunstniders, paardespel.
cis. aan deze Lucie.
eisalpijnsch, aan deze zijdo der Alpert. (met betrekklng
tot Rome).
eiseleeren, met de graveerstift werken.
Cisterns, waterbak, regenput.
Cheat, aangehaalde plaats uit een geschrift.
Citadel, burcht, kleine vesting bij eenestad,stadsvesting.
Citatie, aanhaltng, zie Citaat ; dagvaarding voor 'tgerecht.
eiteeren. aanhaltn b. v. een boek, eene schrifuurplaats ,
dagvaarden.
voor het ger, cht n,
Cither, snarenspeeltuig der nude Grieken.
citisaime,
.to, met spoed ,
Citto,,en. burger.
City, stad, inzonderheid de oude stad van Lund..
Ciudad. stad in Spanjt ), inz. stad van den eersten rang
(in teg,ensteiltng met villa).
chief. burgerluk, den burger of burgerstand betreffend;
burgerluk, in tegenoverstelltng met militair; beleefd;
billrjk in prijs; chicle de hofhouchngskosten
of behoeften, de soon, die de regent nit de staatsinkomsten voor ztch, zijn gezin en zijn hof trekt.
welgemanterdheid, beschaafde rnanieren.
Civilizatie, bt-schaving, verfijning der zeden.
eivilizeeren, beschaven, verltchten.
elabaudeeren, keffen, blaffen, kijven, geweld.maken over
klein gluden.
Ciairet, een liehte bleekroode wljn, bleekercl.
elair-loyant, helderziend.
clandestien, hetmelijk, naar de wet verboden.
Claqneur, gebnurde toejuicher in schouwburgen.
Clarinettist, de klarinetblazer.
Clarinet, schelfitut ;
clas..eeren, in klassen verdeelen.
elassicaal, volgens klassen, in klassen verdeeld.
classiek, classisch voorbeeltIg, tot model dienende
voortreffelijk ; classieke schrilvers, modelschrijvers
[to

se

Classifleatie—Codex.

Classificalie, rangschikking in Idassen.
elassificeeren, afdeelen, in klassen ordenen, splitsen.
Clausa, eel, Idols, wooing eens kluizenaars.
Clauaule, toevocgsel tot een voorschritt, een contract,
trizonderheid zulk een, waardoor bijzondere punten
perkt of uitgebreid worden.
toetsen, klavieren van eeu snaren-instrument.
Clay iatuur, het geheel der toetsen, toetsenbord.
CIA%
sleutel ; notensleutel, bet teeken, dat den toon der
noten aanduidt.
ciementic, zachtmoedigheid, goedertierenheid.
Clere.e, Clerus, de geestelijkheid ; de bisschoppelijke
clerezie, de cud-roomscire geestelijkheid, de zoKenaamde Jansenisten.
Ciericus, de geestelijke.
clicheeren, afkloppen, afgieten, afstampen (ecre vorm
of matrtjs in gesmolten en afgekoeld metaal, om er zoo
den afdruk van to krijgen) ; — de langs dezen weg verkregen afdruk heet cliche.
beschermeling., hij, die eenen pleitb2zorger heeit
aangenomen.
klimaat, aard-, of luchtstreek, luchtgesteidheid,
temperatuur.
Clinquamt, klatergoud.
Clique, zamenheuling, spitsbroederschap, verb:nding tot
een slecht oogmerk.
Cloak, mantel.
Clown, hansworst, grappemaker.
Club, besloten gezelschap.
CluhInst, lid eener club.
Coactic, dwang, gewelddadige aanranding.
coactief, dwingend, gewelddedig.
coadjutor, helper, ambtshelper en toelromstig opvolger.
coaguleeren, stollen, stremmen.
Cook of Coke, verkoolde of ontzwavelde steenkolen.
Co:Artie, verbond, vereeniging van velen tot verwering of
aantasting van eenen derde ; zij onderscheidt zich van al.liantIe, doordat zij eigenlijk de verbinding van twee
tot dtisverre tegenovergestelde partijen beoogt.
•coalizeeren, vefbinden, vereenigen.
Cocagne, klimmast, klauterboom.
Cocárde, hoed of rnutsstrik, band, lint, of roos van bepaalde kleur als partij- of nattonaal-teeken.
Cochenille, amerikaansche schildluis, die eene scharlakenverf oplevert ; die scharlakenverf zelve.
(Inchon, zwijn, varken; hoogst
mensch.
Cochounerxe, zwijnerij ; voile taal.
Cocron, het tonnetje of de pop des ziideworms
Coen, horendrager, man eener ontrouwe vrouw.
Code, COdex, wetboek, oud handschrift; code Napoleon, het door Napoleon I. tot stand gebrachte
bo .k, het b2rocaulite en volkomenste van all,.

Codicil—eollectief.
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Codicil, aanhangsel of toevoegsel tot een testament.
Coddle, dubbele inzet of boete bij het omberspel, wanneer de speltr minder slagen haalt don de tegenspelers,
ook wel voor bedorven, geruineerd.
coerceerentle middelen, dwangmtddelen.
coi>rcitief, bedwingend.
Coeur, hart; harten op de speelkaarten.
Cognac, eene soort van franschen brandewijn.
Cognition, aanverwanten door vrouwelijke afstamming.
Cognitie, kennisneming, onderzoek.
Cognossement, Cormossement, ook Connaissemknt,
zeevrachtbrief, ladtngs- of vrachtbrief des schippers.
ColiverOntie, Kracht van coluo'zie, zamenhang,lcracht,
waardoor de zamenstellende deeltj es der lichamen •orden
bijeengehouden.
Cohier, schattinglijst, schattingboek.
Golairte, kingsbende, schaar, rot.
coiffeeren, kappen ; — Coiffeur, kipper; Coiffure,
kapsel.
coiionneeren, smadelijk bejegenen (verbasterd tot k oejonneeren).
Coke, cie Coak.
Col, hols ; strop- of gespdas.
Col dp barbe, board onder de kin.
Colêro, toorn, gramschap.
coleriek, oploopend, haastig, driftig.
Coliseum of Colosseum, Colisco, benaming van groote
prachtgebouwen tot openbaar vermaak in groote steden.
Collaborator, medebeweiker.
collaborecren, gemeenschappelijk werken, mede-arbeiden.
collateraal, zijdelings ; — collaterale erfgenamen, ervende zoverwanten ; — collaterale succOssie, erfenia,
die aan een' zijverwant des gestorvenen overgaat.
Collatie, vergelijking van geschriften ; ook het rccht om
eenen post, inzonderheid eene predikants- of schoolmeestersplaats, to begeven.
Collation, ververschings-, verfrisschingsmaal ; — maaltijd
van koud vleesch, fruit, gehak, enz.
collationneeren, boeken, schrtften, rekeningen, enz. met
elkander vergelijken.
dicht tegen den hand liggend (in 't biljardspc1).
Collectaneum, schrifteluke verzameling van verecheidene
oaken.
Collectant, inzameloar van giften.
van gtften, helastingen, enz., het
Collects, inzameltt
ingezamelde geld /t if.
collecteeren, nuamPien, ophalen voor de semen of noodlijdenden.
Collecteur, de door het rtjk aangestelde verkooper van
loterijloten.
Collectie, verzamelin g, aantal.
collectief, verzamelenul; ,;emeenschappeltjk,
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Collega —Comitaat.

Collega, ambtgenoot, medeleeraar.
College, gezelschap of vereeniging van ambtgenooten; elk
tot een bepaald doel vereenigd gezelschap; ook de vergaderplaats zelve ; de lessen der professoren aan de akademicn en atheneen.
Collet, rijbuia, ruttervest, kolder.
COM, verzendIngsgereedschappen, als kisten, va t en, fusten.
balers, enz.
eollideeren. zamentreffeu, tegen elkander werken, botsen.
Collizie, botsing, het tegen-elkander-druisen van wetten,
plichten, enz ; beklemdheid, nood.
Collier, halqsnoer.
Collodion, Collodium, chirurgische kleefstof, door oploosing van 't schietkatoen verkregen; zij wordt ook to
de photographic gebruikt.
Colloquium, zamenspraak, mondeling voorloopig onderzock van de protestantsche geestel;jken. •
colombien, datvenhalskleurig, uit danker rood en blaau w
gemengd.
Colonade, zuilenreeks of -rij, op sullen rustend gebouw.
Colonel, aanvoerder eener coionne; opperofficter, die een
regement aanvoert.
coloniale waren, waren uit de volkplantingen, b. v.
koffie, sulker, rust, katoen, ens.
Colonie„ volkplanting, nederzetting.
Colonizatie, aanlegging, vestigtng eener kolonie; nedersetting in een ander oord.
colonizeeren, eene kolonie of volkplanting aanleggen.
Colonist, planter.
pilaar, kolom , lange strijdbende
Colenne,
ColophOnium. vioolhars, sptegelhars.
eoloreeren, kleuren, met verwen dekken.
Coloriet, kleurgeving, kleurmenging.
Colorist, kleurgever, kleurmenger.
Colts., Coltman.. Colomaaal, zie Kol--.
colporteeren, waren langs de deur veuten.
Colporteur, marskramer, straatkoopman, rondventer.
Combattanten. sti Uders, vechtt nde partijen.
Combinatie. verband ng, zamenstelling in gedachten, gedachten-verbinding, berekt-ning; — Combinatie-leer,
de wetenschap van de wetten der zamenste liing van
eenige gegeven dingen ; — Combinatie-slot, kunstigslot, dat alleen kan geopend worden door zekere bewege_
lijke deelen met elkander in verband to brengen.
eombineeren, vere, nig, n, zamenvoeg n.
eombleeren, vullen, ow:laden; opeenhoopen.
Comblistie. verbranding, brandschade.
Comedic, blijspel; ook wet schoun burg.
Comfort. gernak, welbehagen, tevredenheid.
comfortable, behagelojk, gennegehjk, gernakkelijk.
comique, sic komiek.
Comitaat, geleide, gevolg; kreita in Hongarije

Comite commit t Oereu.
Comite. verzameling van besaacislagende perAmon of g
commit t cord en; vereeniging van eenige leden nit eeni
vergackrinc tot onderzoek van eeno of :Indere zaak.
Commandant, bevelhebberinz.
etsid of vesting
eommandeeren, bevel.; 1) vi voeren.
Commandement, bevel, geb d, macht vats ,r,ebieden.
Commandeur, bevelhebber opperste center ridderovit ,
of ridder sit de hoogere ordekitts,en.
Commanditair. medelid van eene to no no and it e
Command/tie. bijhandel, done een bandelshias in eon
audere plaats opgericht.
Commando, beset, hoogote macht, recut am te bevelen.
eomme it faut, zoo alt 't l,ehoort, in orde, voorbeeldtg.
Contmemoratie. gedachte, bertnnerin2.
Commenitaal, dischgenoot. kostgangez.
Commentair, verklartng, uitlegging.
Commentator, uttlegger. verklaarder,
commenteeren, verklaren, van uitleggIngen ,ons men.
Commerce. zeker kaartspel
aaebij kaarten zenti/zi
worden.
otramerce, Commercie, handel„ koophandel oingang,
verkeer.
eommerceeren. handeldrijven.
commercieel, war tot den handel belsoori.
Commere, peetmoei. doophefster ; babbelaarster, klappei,
Comrnettant. lastgever, voimachtgever.
Commiea,zaakberorger; kantoorbediende, factoor, lands- of
stadsambtenaar,die tegen smokkelarij moet waken,acciinsof impostwachter; — Commies-brood, soldatenbrood.
Conamiseratie, ontferming, erbarmen, medelijden.
Commissariaat, het ambt van commissarts.
Commissitris, gelastigde, volmachtbebbende ; oak een bezorger, aanteekenaar der brieven, goederen, enz. aan de
eeren bestuurder van eene societeit, club, enr.; C. des
konings, hoofd van het btnnenlandsch bettor tenor
provincie in Nederland.
Commtssie. last, task; bestelling,boodsehap, de personen
die in last hebben, zekare zaak gemeensehappelijk nit te
voeren, te onderzoeken; oak hetgeen een koopman voor
de bezorging eener zaak aan mitten lastgever in rekesing brengt, Commissie-hoek, bestelboek, waarin
de bestellingen of commissien bij kooplteden worden opgeteekend; Commissie-goed, waren, boeken, die
een koopman een boekbandelaar voor rekening den
eigenaars verkoopt; —Commaiswie-handel, de handelstak, die voornamelijk beataat in 't bezorgen van rakes,
vote rekening van anderen tegen geevenredtgde percenten.
Commissionair, ten lasthebbende, zaakvoerder, gevolnaaehtigde, vooral in bijzondere gevalien; de persoon,
die voor een handelshuis koopt of verkoopt.
Commis-voyageur, reirend handelsbediende.
conunitteeren, last geven, aanvertrouwen,volmacht geven

Committent—Compendium.
Committent, lastgever, lasthebber, gee omm it tees d e.
Commode, latafel, ladekast.
commode, gemakkelijk.
Commoditeit, gemak, gemakkelijkheid, goede gelegenheid.
Commodities. geheim gemak, bestekamer, sekreet ; slierlei klemigheden tot gemak in een huishouden.
Commodore, hevelvoerder over een klein smaldeel of
escader.
Commoners, studeerenden van den tweeden rang op engelsche universiteiten.
Commons, medeleden van het lagerhuis in Engeland.
CommOtie, beweging, gemoedsbeweging, ontsteltenis ; bij
geneesheeren schudding b. v. van de hersenen.
gemeen, laag ; gemeenschappelijk.
Commune, gemeente.
Communicatie, mededeeling ; gemeenschap, verhinding.
communicatief, mededeelzaam, gewoon of geneigd etch
mede to deelen.
communiceeren, mededeelen ; in verband staan ; ook: ten
avondmaal gaan (communieeren).
Communie, gemeenschappelijk bezit of leven; het heilig
avondmaal ; — ectirnmuni geren, ten avondmaal gaan.
Communismus. het stelsel der gemeenschap van goederen en der afschaffing van 't eigendomsrecht.
Communist, een aanhanger van het common ism us.
Communitett, gemeenschappelijk bezit, gemeenschappelijke deelneming.
CommutAtie, verruiling, verwisseling, b. v. van straf.
compact, vast of dicht meengedrongen, in een kort hestek gebracht.
Compact, Compactum, vergelijk, verdrag, overeenkomst.
Compagnie, gezelschap, vereeniging, handelsgezelschap.
vennootschap ; afdeeling soldaten onder eenen kapitein.
CompagnOn, gezel; deelhebber, medearbeider, handels,noot.
C;mparittie, vergelijking.
comparatiel, vergelijkender wijs; ook de vergelijkende
trap (in de taalkunde).
compareeren. vergelijken; zich voor het gerecht stellen.
Comp:trent. de verschijnende partij in reehten.
Comparstie, verschijning voor het gerecht ; bijeenkomst
ter beraadslaging.
Compartimenten, regelmatig afgedeelde vakken.
Compassie, medellj den.
compatthel, vereentghaar, zamenpassend.
Compatihiliteit. gesteldheld van twee of meer dingen,
waardoor zij voor zamenvoeging vatbaar zijn, geschiktbetd tot zamenvoeging.
compelleeren, dwingen, drijven.
compendious, kort, ineengedrongen, zamengevat.
Comp 'endium, kort begrip eener wetensehap , leerboek,
handhoek, leidraad.

Compensatie— Compresse.
Compensatie, vergoeding, vereffening.
compenseeren, vereffenen; teen elkander opwegen.
Compere, peet, doopvader; vrolijke snack.
competent, bevoegd, gerechtigd, geldtg.
Competent, bevoegd mededinger naar een amht.
competeeren,rechtmati g toekomen; betamen, mededingen.
CompetCntie. bevoegdbeld ; mededinging, recht om te
sprek en ; toekom end. deel ; reehtmatig of bevoegd oordeel.
Compilatie, bet uit allerlei schrijvers bijeengebrachte,
het zamengevoegile, verzamelwerk.
Compilator, verzamelaar van stukken nit verschillende
werken tot een nieuw geheel.
compileeren, zamenbrengen, hetgeen to andere boeken
staat tot een meow geheel vereenigen.
Complaisance, getliensttgbeid, vriendelijk en voorkomend
gedrag.
complaisant, dienstvaardig, beleefd., toegevend.
Complaisant, een dienstvaardig mensch; oogemlienaar.
compleet, volledtg, voltallig, ongesehonden.
Complement, aanvulsel.
complementair, aanvullend, vol makend.
completeeren, aanvullen, tot een geheel brengen.
complexie, Itchaarnsgesteldbeid ; gemoedstoestand; gelaatskleur, nitzicht.
Complicatie,ingewikkeldheid, zamenloop van verscheidcne
dingen van versehillenden aard.
Comp/wen, medeplichtigen, medeschnlitigen.
compliceeren,verwikkelen,verwarren; cecompliceerde
misdaden, zulke, btj Welke verschillende soorten van
misdaden te gelijk gepleegd zijn, b. v. diefstal met moor&
Complieiteit, medeplichtigheld.
Compliment,beleefilheidsbetuiging, groet ; lets vleyends,
verphchtends; woordenlof, plichtpleging.
complimenteeren, begroeten, verwelkommen.
complimentens, vol eomplimenten of plichtplegingen.
Comp/ot, rot, zamenrotting, geheime verbtntenis tot eene
strafbare ond.erneming; de personen, die zulk eene zamenrotting vormen.
eotnplotteeren, zamenrotten, lets heimelijk bronwen.
componeeren, zamenstell°n, vereenigen ; een nmiekstitk
vervaardtgen.
Componist, toonzetter, toondichter.
Comportement, gedrag, leefwijze.
Compositenr, camensteller; letterzetter.
Compote, compitt, gestoofde en met sulker ingemaakte
vruchten.
Compozitie,men ging, zamenstelling; metaalmengsel; ordening eener schildenj; toonzetting; minnelijk verdrag.
Connprehensie, bevattingskracht.
eomprCs, vast, zamen,gwirukt, dicitt ineen.
ComprCese, comprCs. zamengevonwen doekje op eene
woad.

Compressie-- coucessioneeren.
Compresqie, zamendrukking. parsing. serdichting, b, v.
der lucht; Cornpreasie-pomp, perspomp.
Compressief, zamendrukkend, zamenspannend.
conaprimeeren, zamendrukken; m toom houden.
Compromia, beslissing van een handelsgesehil door zelff,,kozen seheidslieden; beroep op bet oordeel van eeneti
scheidsrecbter, of de wetteluk vergunde overeenkomat
ran twistende personen, om melt naar de uitspraak van
eenen scheidsreebter te gedragen.
eompromitteeren. iemands eer aangrij pen, verdacht makes. temand to het spel, in de beslommertng trekken.
Comptabel, verantwoordelijk, rekenplichttg.
Comptahiliteit, verantwoordelijkheld. rekenpliehtigheid,
ComptAnt. Contant, gereed, base geld.
Contptoor. kantoor, sehrijfkamer, werkvertrek ears koopmans, bankiers, enz.
Comptorrat, kantoorbediende, klerk, bneklionder.
Compülzie, aandrijving, drang, dwant.
Computatie, overslag, berekentng.
computeeren, een' overslag makeu, uitrekenen.
Comtesae, gravin.
COmte. graaf;
Comtoir, beter comptoir (zie aid.;
eon amtbre, met ltefde, lust, hartelijkheid.
coneaaf, bol, holrnnd, zooala de binneredakte can et n
horlogie-glas.
Concatenatie, aaneensehakeling.
concedeeren. toestaan, bewilligen.
concedo, ik stem toe, het zij zoo!
Coneentratie, vereentging in e6n punt ; verdiehting of Ver
sterktng van eene vloeistof ; vereeniging van al 't gezae
in handen van an' of van weinige personen.
s'oncentreeren, op het middelpunt zamenloopen , in een
brandpunt verzamelen; dichter snakes,, versterken.
eoncentriach, een gemeenschappelijk middelpunt he),
bende.
Coneêpt,sehriftelijk ontwerp ; nit zijn concept gebracht
worden, in den loop zijner gedachten gestoord worden.
Conceptie, bevatting, hegrip. gedaeh t e; korte zarnenvatting
van een gesehrift.
Concept-papier, sleeht sebrijfpapier -nor ontwcepen,
selletsen, enz.
conceeneeren, betreffen. aangaass.
Concert, toonspel. eenparig spel Nan sciselseidene muzikanten op verschillende instrumenten.
concerteeren. wedijveren ; op een concert medespelen.
Concertmeester, bestuurder van een gezelschap toonkunstenaars.
Concessie, bewilliging, verlof van de overheid om eene
burgerlijke zaak te drijven, cert.' weg pan te leggen, en,
eoncea.ioneeren, goedkeurtn, bewilligen (van wege de
regeering) ; geconcessioneerd, met vergunning der regeering voorzien, bewilligd.

Concetti -Condesce.ndentie.
Concetti, schijnhaar geestige invallen of zetten; valsehe„
overdrevene hguren. klatergoud der cede
concevabel, begrij peltik.
ConcheliZn, schaaltheren, schelpdieren.
Concierge. gevangenbewaarder, eipier.
Conciergerle, burgvoogdit ; gevangenie cipterswoning
Coneiliatie, hereentging, verzoening.
Concilie, concilium, vergadertng,
kt.r1c,ergadernag,
ook hare beslutten en de plaats, waar zti gehouden worth
concilii,•eren, verzoenen, bemiddelen.
concipitecren,opstellen, ontwerpen rnakun. ed ersehrit ven
conc., bondur. beknopt.
Concazie. bondtghetd, beknoptheld
Conclave. vergadertng to een geslots Iz ,es trek ter ‘erkie/ug van era' ntettwen pans; 71j heeft plaats in • t Vatleaan to Rome. lt! dagen na den dood van den laatsten
pans, en teen des leden ma„ bet paled verlaten, v661
een n euwe pans gekozen is.
concludecren, besluiten, eene gevo1gtiekkoo makes.
Conciuzie, beslutt, gevolgtrekking, slot.
Concordaat, verdrag, overeenkomst, Inzonderbeld van
wereldltjke vorsten met den pans, in taken van god,
tlienst en heck.
concordant, o,ereenstemmend.
Concordantie. overeenstemming, alphabetische lust der
In de hetlige Schrift vervatte wuorden en sprenken,met
aanvtijzing van de
wsar ztj stasis.
eoncordeeren, overeenatemmen.
Concordia. eendracht, overeenstemming.
Concours, zamenloop; het streven van ', g
len naar eeti
ambt, met onderzoek naar hunne geschiktheid, zamenkomst der schuldeischers ter deeling van bet vermogen
des faillteten schuldenaars.
roncreet, vereen tgd ; geronnen, gestold , ern concreet begrip is zulk een, dat de eigenschap met het voorwerp
vereentgd bevat ( in tegenstelling met abstract;; hot
concrete getal, het benoemd getal.
Concrement, zamengroeiseI, vast Itchaarn in mensch
dies, ontstaan door de stremming eener :loe;stof.
Concubine, bijwijf, bijslaap, bijztt.
coneurreeren, mededtngen, wedijveren.
Concurrent. mededinger.
Concurrentie, weduver, mededInging, In7,onderbeld hei
wedijveren van tabrtkanten, kooplit den, enz. in de bof veelheid, de hoedanighetd en den prIjs bonnet . waren.
Concussie, botsing ; geldafpersing, knevelarit.
Condemnatie, veruordeeling, afkeuring.
condernneeren„ veroordeele n ; afkeuren.
Condensator, verdichter, zeker werktuig in de names
kunde tot vereeniging der verstroolde elektrteke stofcondenseeren,verdichtert,zamendringen in kleinere ruimte
Condescendentie, inwilliging, toegeeflijkheid.•

6o Con.diseipel—Confiturier.
Condiscapel, medescholier.
Condttie, voorwaarde; toestand , voorslag ; bediening;
post, stand.
conditioneel. voorwaardelijk.
conditionecren, hedrigen; de behoorlijke ;'steldheid of
dengdilijklield ;even, .lit honk is vvel geeonditioneerd. is nog in goeden staat.
Comilla() sine qua non, de onvermijdelijke voorwaarde.
Condole antic of Condolentie, rouwbeklag.
eondoleeren, deelneming in een verlies betnigen.
Conduct. begeleiding, geleide.
Conducteur, geleider; de persoon, d'e op diligences,
stoombooten, spoorwagens, enz. voor het gemak en de
veiligheid van personen en goederen zorgt.
Conductor, geleider der elektriciteit aan elektrizee,
machines.
Comluite, gedrag; opzicht, leiding.
Confederatie, verhond, bondgenootschap van twee of
meer staten, om tegenover 6ene of meer vreemde mogendheden slechts 6inen stoat te vormen en gemeenschappelijk .1aartegen te handelen, terwijl ieder der verbondene
staten inwendig zijne onafhankelijkheid behoudt.
ronfedereeren, veibinden.
Conferentie. zamenkomst en beraadslaging over zaken.
confereeren, vergelijken; beraadslagen.
Confessie, helijdenis, hekentenis, geloofsbelijdenis; geloofspartij.
Confessionarius, hiechtvader.
confessioneel, de geloofsbelijdenis betreffende.
Conliance, vertronwen.
Confident, confie, vertrouweling, boezemvriend.
Confidentie, vertrouwelijke mededeeling.
ennfidentii:ef, vertrouwelijk,
eonfii-,ren, vertrouwen, toevertronwen.
Confinement. hills- of stalls-arrest; verbanning aan eeue
bepaalde plaats.
confineeren.aangTenzen; gevan'en zetten,huis arrest Feven.
Confirmanoins, de jonge christen, die als medelid der
chrtstelijke Kerk is aangenomen en ingezegend, vormkind.
Confirmatie. bevestiging, inwijding of opneming onder
de leden der Kerk.
eonfirmatief, hekrachtigend.
eonfirmeeren, hevestigen, bekrachtigen; het sacrament
des vormsels toedienen.
Confiseatie, verbeurdverklaring, inbeslagneming van goeileren ten voordeele van de schatktst.
confisqueeren, gerechtelijk intrekken, verbeurd verklaren,
aanhalen.
confiteor, ik beken, belijd.
ConfitUren, met sulker ingemaakte Bingen, h. v. vruchten, suikergoed, enz.
Confitnrier, hanketbakker.

Conflict —Connetable.

6I

Conflict, botsing, strud, working en tegenwetking.
Confluentie, zamenvloeving.
confOrm, overeenstemmend, in ordt.
conforineeren.gehjkvormig maken,overeenkomtn, of ei
eenstemmen.
Confarintsten,aanhangcrs der heersehende bisschoppelnke
Berk in Engeland.
Conformiteit, gelukcormighc id, overeenstenuning.
comfortable, zre contf—.
Confrater, mcdebroeder, arribtgenoot.
Confrontatie, tegenelkander- of tegenoverstelling,
confronteeren, vergelnken, de uitspraak van twee peisonen your de reehtbank vergeluken, hen uederznds
verhooren ter uttvorselung der waarhccd.
confundeeren, verwisselcn, vein arren.
Coufutatie, wederIcgging.
eonfuteeren, wederleggen.
conflaus, verward, verkgen, verbluft.
Conftizie, verwarring ; beschaamdheid.
Conge, ontslag, afscheid.
Congedieren, afscheid geven, wegzenden.
Congestie, aandtang, tegennatuurlijke ophooping, b 1.
van het bleed naar het hoofd.
Conglonseraat, zamenhooping van verschillcnde bestanddeelen.
Congratullatie, gt luk wenscb ,
eongratuleeren, gelukwenschen.
Congregatie, vcrzarneling, inzonderhtid geestehjkc vereenig
eongregeeren, Nerzamclen, verbroederen.
('ongres, zamenkomst,vereentgtng tot gemeenschappelnke
beraadslag;ng (tusschen vorsten of bonne gezanten).
congruent, overeens.temmend, gelnkvormig.
Congruentie, overecnstemming, gelnk- en geltjkvermt:;held.
Congruiteit, oveteensternuung, volkomene t„relnkheid.
coniseh, kegelvormig.
conjectnreeren. vermoeden, laden.
conjugaitl. echteltjk.
Conjugatie, vcrvoeging der werkwooldtn.
eonjugeeren, vervoegen, tijdvoegeu.
Conjunetie, vereeniging, verbindutg, zamenstand van
sterren
Conjunetutus, aamocgende wits der werkwoouden.
Conjuncture.. .mean effende omstandigheden, die grootere levendigheid of ook eenc stremmirg in d, zaktn
weer brengen, ook wcl de tudsomstandtglieden.
('onjuratie, zamenzwering.
eonjureeren, zatnenzwPeren, eene‘zamenzweering ;Waken
Connaissentent. zie Cognossenient.
Connetetble, weleer deopperrijksniaarschalk en Nclditeet
der kroon in Frankrijk.
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Connexie -consistent.

Connexie, zarnenhang, verbinding; Connexion, verbindungen ; invloedrijke kennissen of betrekkingen.
conniveeren, door de vingers zien, ooglutken.
Conniventie. oogluiking, toegevendheld, medeplichtighetd door toelating van een kwaad, dat men kon beletten
Connossement. zie Cognossement
Conquest, Conqucte, verovering.
Conrector, tweede leeraar op de httiptsette scholen en
gymnasiums.
Conscientie, gem eteu, bewitstztjn.
conscientWus, naauwgezet, gernoedelkik.
conscribeeren.opsebriiven,liebten voor de krijgsdienst
Conscript. d , enstpliehtige, loteling.
Conscriptie, opschrijving, loting tot de krugsdienst.
Conscrit, zie Conscript.
Conseeratie. inzegentng, intend rheid van het brood en
den wijn bij het he,lig avondmaal, bij het misoffer.
consecreereu, wijden, inzegenen.
consectitief, naar den tijd op elkauder volgend; rousecutieve werking, nawerking, latere werking ale gevolg der voorgaande.
Conseil. raad, raadsvergadering.
Consent, toestemming ; vergunningsbriefje
conwenteeren. toesternmen, goedkeuren.
Consentement, consenteering, toestemming, goedkeuring,
Con..equentie, gevolgtrekking, het getronvvbliiven Han
Aline beginselen.
ConsCrl, krurdensulker,geneesmiddel van met suiker toebereide saprijke planten en kruiden , met sulker ingemaakte vruchten.
Conservatie, bewaring, behoud.
Conservatieven, stijfhoordtge aanitangers van het Dude
conserveeren, bewaren, in acht nernen, beschutten.
considerahel, aanmerkeltik, gewichtig,
Considerans, beweegreden, inleidende opinerkingen, the
een besluit, eene wet, enz. voorafgaan.
Consideratie, overweging ; inschikkelijkhe.d hoogachting, aanzien.
considereeren, overwegen, behartigen hoogachten.
Consignat ie • toezend.tn o. eener hoe veelheid koopwai en tot
verkoop veer rekening 'des toezenders.
Consigne, loswoord, parool ; aanteekenbcek der vrachtgoederen en geleidbrteven.
consigneeren. waren ten verkoop toezenden ; een'
ivacht consigneeren, hem het voorschrift van zijneii
post mededeelen soldaten in de kazerne consignee'
ren. hun verbieden
de kazerne to verlaten.
consilWeren, beraadslagen raadgeven, rate "n.
Consilium, rand, raadsvergadt ring.
consisteeren bestaan, stil of vast staan.
consistent, dicht, vast, duurzaana.

Cons]stentie consulair. 6 3
Consistentie. luvigheid van cloesstoffen , vastbeid van
zarnenhang, dichtheld.
Consistorie.kerkeraad,hoogere geestelijke overheid ; ook
wel de kerkekamer.
Consolatie, troost, vertroosting.
Console, wand- of pilaartafeltje, splegeltafeltye.
consoleeren, troosten, opbeuren.
consolideeren, vast en duurzaam make,. , l'ondsen asnwiizen om de betalint h. v. vats openbare fondsen of
renten to dekken.
ec onsol id, er de schulden of fondseu,gedekte
of belegde schulden, en de staatspapieren die betreffende
Consommatie, ale Consummatie.
Consomme, krachttg vleescbnat, sterke bouillon.
eonsommeeren, voltooyen voleinden.
consonant, een,ternmig, eensluidend.
Consonant, us edekunker.
ConsOrten, rnedeslanders, deelnerne,
kwaden esni
Conspiratie, ,arnenzwering.
eonspireeren, zamenzweren
Constabel, gerechtelsjk politie-thenaar en ruatbewaarder
in Engetand.
constant, bestendsg, volhardend , erkend, heerschend ,
zeker, newts.
Constantie, standvasugheld.
constateeren, vas ts. t ellen, Maar b,vri en, sta yers, bekrach tzgen.
; sterrebeeld.
Constellatie, Aaineostel
Consternatie, ontsteltenls, verslagenbeid.
eonsterneeren, duels ontstellen, verbaasd staan.
constipeeren. rei MoppeD, geeonstipeerd, verstopt, hardvig.
Constipatie, v c,topping, hardhjvighesd.
constitueeren, va,ts tellen, verordenen; de vergadering
heeft Avila geeonstitueerd, heeft nth vow, wettig en
voltalltg verklaard.
Constitutie, vastst sn.;. , verordening , staatsregeling,
grondwet.
constitutioneel, grundwettelsik.
constringent, eonstringeerend, zamentrekkend.
Constructenr, bout, ms ester, inc. scheepsbouwmeester.
Constructie, zamenstelling, bouworde , woordschikkingeousstrueeren, oprtchten, zamenstellen, vervaardtgen; opbouwen , in de taalkunde . de woordvoeging ontwikkelen.
Constupratie, verkrachting, onteering, schending.
conatupreeren, verkrachten, onteeren.
Consul, agent. gevol macb.tigde eerier regeeri ug aan eerie bustenlandsche handelsplaats, die met de waarneming en
handhaving van de handelsbelangen zuner natie is belast.
Cousulaat, ambt en waardigheid Bens consuls.
consulair, den consul bctreffende ; consulaire waardigheid, waardigheid van consul.
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consuleeren—Contorsie.

consulecren, om raad vragen.
Cons Wilt, raadgever.
Conseil!, Consultatie, beraadslaging, raadpleging.
Consultant, raadgever; — raadvragcr.
Consultatie, zie Consult.
consulteeren, overleggen, beraadslagen.
Consultum, besluit, raadsbeslutt.
Consument, verbrutker, verteerder.
consumeercn, verteren, veibruiken.
Consumatie. verbruik, zie Consumtie.
Consumtie, Consunaptic,verbrulk van de noodwendtgheden des levens.
consumptieve middelen, belastingen op de levensbehoefteu.
Contact, aanraking, zamcnkomst van twee ltehamt n.
Coutagie, besmetting, pest.
contagious, beam. ttelijk.
contant, zie Comptant.
Contanten, gereed geld.
ContemplAtie, besehouwing, besptegeling
contemplatief, besehouwend, bespiegelend.
contemporair. gelijktijdig.
Contenance, houding ; bedaardheid van great.
content, tevreden, vergenoegd.
Contentement, tevredenheid, voldoening, voldaanheid.
Contenten, in zeestedm : de lijsten der met de schepen
aangekomen waren.
contenteeren, bevredigen, tevreden stencil, vergenoegeu,
betalen.
contentious, strudzuchtig, twtstziek, kijfaehtig.
conterfeiten, afbeelden, uitschilderen.
Conterfeitsel, afbeeldsel, portret.
Coutestatie, twist, oneenigheid, gekuf.
contesteeren, bestrijden, betwistep.
Context, redeverbinding, zamenhang der gedachten.
Continent, vasteland.
continentaal, wat tot bet vasteland behoort ; continentaal stelsel, afsluiting van het vasteland door Napoleon.
Continentie. matiging, onthouding.
Contingent, verschuldigd aandeel in troepen, in ooilogslasten, enz.
Continuatie, voortdaring, voortzetting.
continueel, voortdurend, onophoudelijk.
continueeren,voortzetten, voortduren.
Continuiteit, zamenhang der deelen, onafgebroken duur.
Conto, rekentng ; a conto, op rekening ; conto is ook
de ruimte, die de rekening van eenen handelavriend
het grootboek beslaat ; canto eorrente, rekening-courant of loopende rekening ; canto hut°, gefingeerde rt kening ; conto a meta, voor halve rekening.
Contorsie, verdraas mg, geweldige onwillekeurige beweging der 'leden.

contra --uontremarque.

G

contra, tegen.
CCntraboek, tegenboek, het boek, waarin tie eontrble
der rekeningen wordt gehouden; dat waarin tie tiitgetrokken loten der staatsloterki staan opgeteekend.
Contract, verdrag, verbintenis, speelmerk.
contract, zamengetrokken, verlamd, lam.
contractecren, een verdrag aangaan, ook moved MO e outraheeren
Contractie, zamentrekking.
contradeceeren, tegenspreken.
ContradicCnt tegenspreker. weerpartij.
Contradnetie, tegenspraak, tegenstrijdigheid.
Contrafnct, narnaaksel, nadruk.
contrahrercn, zamentrrkken, vereenigen
Contra- indicatie, tegenaan w zing en.
Contrainte, dwang.
contraire,contrarie,tegengesceld, ongunstig, stapipoetegendeel.
dig ; au contraire,
contrari'6eren, dwarsboomen.
Contra-Agnatunr, mede-onderteekening.
eontrasigneeren, mede-onderteekenen. In Staten, wear
verantwoordelijke ministers zijn, moeten alle door den
vorst in 's lands aangelegenheden uitgevaardigde beveleu
en verordeningen door den minister, tot wrens departement of werkltring zsj 'behooren, gecontrasigueerd
worden).
Contrast, tegenstelling, verschtliendheid van tegenover
elkatIr gestelde voorwerpen, afstek.
contrasteeren, tegen elkander afsteken.
contravenieren, atrijdig met wet of gedrag handelen,
overtreden.
Contravenientie, Contraventie, overtredtng, inbreuk,
vergrijp.
Contra-vii.ite, tegenbezoek i NB. De Franschengebrniken
dit woord in dezen clot niet; zij zeggen daarvoor visite
rdeiproqu e).
contre, tegen.
evenwicbt hosiden
contre-balanceecen. opwegen
COntrebande, smokkelwaar, slaikgoederez, welke men
contra b annum,
tegen een verbd, of met ant.
duiking der daarop gelegde tollen, in- of uitvoert
Contrehandier, sl nikhandelaar.
Contrebas, groote basviool.
Contrehassiot, bespeltr van de gtoote bass ,00l.
COntrebillet, tegeabriefje, tegenbewijs.
contrecarrecren. trgenwerken.
Contre-coeur (a), met tegenzin, ongaarne.
Contre-coup, tegenstoot, terugalag; ongeink, ramp, tegenspoed.
Contredans. void- of rijduus met 4-8 paren.
contremandeeren, tegenbevel geven, afzeggen
Contresnarque, tegenteeken, tweede kaartje in sehouw5
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Con tremarsch- converseeren.

burgen, eriz.,dat men na afgifte van het perste ontvangt
om weder binnen gelaten te warden.
Contremarsch, rugwaartsche tocht.
contremineeren. tegenwerken, pogen te verijdelen, tegenlist gebruiken.
Contre-ordre, tegenbevel.
Contre-revollitie, tegenomwenteling, ornverwerping eener
uienwe constitutie ter herstelling van de nude.
COntrescarp, tegenvoorwal, uiterste grachtmuur.
contre-signeeren, ambtsbalve mede-onderteekenen.
Contretemps, ontijdig voorval, wederwaardigheid,onverwach te verb in dering.
contrevenieeren, overtreden.
eontre-vi gite, tegenbezoek, z. Contra-visite.
rontribuahel, schatplichtig, belastingschuldig.
contrihneeren, bijdragen, medewerken.
Contribuent, bijdrager, schatplichtige.
Contribittie, gemeenschappelijke bijdrage; oorlogslasten,
brandsehatting.
Contrifole, opzicht ; tegenrekening, dubbelregistcr.
contróleeren, tegenrekening of toezicht houden.
Contreleur,toeziener, ambtenaar belast met het toezicht,
het houden van het tegenboek van de belastingkantoren,
enz.; tegenspreker.
Controverse, geleerde strijd, twist zaak, inzonderheid over
bet punt van godsdienst.
controvergeeren. striiden, twisten, twistschriften wisselen.
Contnbernalen, zamenwoners, kan.ergenooten.
Contumr,Acie. weerspannigheid,ongehoorzaamheid aan gerechtelijke bevelen; ook de proeftijd wegens aanstekelijke
ziekten, gezondheidsproef; in contumaciant veroordcelen, wegens niet verschijnen your 'tgerecht of hi.]
verstek veroordeelen.
eontumax. weerspannig om in rechten to verschijnen.
Convaie geent, een genezende, herstellende, iemand, die
aan de beterhand is.
eonvenalael. passend, weivoegelijk, betamend.
convenie,ere overeenkoMen ; aanstaan, passer, gelegen
Convegientie,Convenãnee, overeerikomst; gepa.theld.
komen ; betamen, welvoegelijk zijr.
Convent, Conventie, zamenkomst, vereadcring.
Conventie, overeenkonast, verdrag.
conventioneel. waaromtrent men overeenrekomen is,
wat muter op gewoonte en allengs plaats hebbende overeenkomst berust.
convergent, elkanderd naderend, zamenloopend ; overeenstemmend.
Conver gAtie, gesprek, omgang ; Convergatie-taal. de
taal van het dageluksch verkeer, de omgangstaal.
eonvergeeren. toenaderen, tot elkander neigen.
conve y...ere', verkeeren, onderhond met elkander hebben .

Conversie— Corporaa.1.
Conversie, omstempeling der munten, verandering van de
renten der staatsschuld ; verwisseling van de .de schuldhrieven tegen nieuwe ; ook bekeering.
convertecren, verwisselen; bekeeren.
convex. bolrond, gewelfd, als de buitenvlakte van eon
horlogie-vlas, lensvormig; convex-eonearif, bol aan de
eene en hol aan de andere zijde, convex-et-convex,
aan heide zijde bol., biconvex.
Coneictie, overtuiging.
Convive, past.
Convoeâtie, zamenroeping.
convoceeren. zamenroepen.
Convooi. begeleiding, bedekking door gewapende macht.
Conmoi-briefie. geleidbriefje.
Convooi-l .oper, afzevers der nit- en invoeibilj t. tten tt.
Amsterdam.
convo v
. eeren. begeleiden.
Convulaie. stuiptrekking, stuip.
Convidzief, stuiptrekkend, krampachtig.
Cooperator, medcwerker.
eoopereeren. mede-arbeiden.
Copie„ afschrift, nadruk; het voor de pers bestemde handschrift eens schrijvers.
Copieboek, koopmausboek, waarin de atschriften der
brieven en wissels zijn to vinden.
copiereit, afschruven, nateekenen, navormen.
Copse-reebt, het recht tot het ter-perse-leggen en Intgeven van y en boek.
copieus, rijkelnk, in menigte voorhanden.
Copioziteit, overvloedigheid, menigte; wijdloopigheid.
Copulettie. verbinding, koppeling, paring.
copulatief, vcreenigend, koppelend, verbindend.
copuleeren, verbinden, paren, koppelen.
eop'y-holders, de cijns- of erfpachters in Engeland.
coquet, behaagziek, verliefdmakend.
Coquette, eene behaagzieke vrouw, hartevangster.
Coquetterte, laakbare behaagzuch;, minnaarsjacht.
Coquin, schelm, schoft, schurk, fielt.
cordaat, hartelijk, rond, oprecht, vertrow, elffk.
cordial.", hartelijk, hartsterkend.
Cordon, silo( r, hoedeband ; grensbezetting, verweerlinie,
hetzij tot verhoeding van den sluilchandel of tot verhindering der nitbreiding van besmettelijke ziekten.
Corduaan, marokijn, spaansch leder nit geitevellen.
Comae, de leider van Pen' olifant.
Comet, vaandrig bij de ruitern ; horentje, blaasborentje
Cornettist, horenblazer.
Corniche, zie Kornis.
Corolläriuna, toevoegsel, bnvoegsel, opheldering.
COroner, kroonbeambte, lijkschouwer in Engeland.
Corporaal, rotmeester bij het voetvolk, aanvoerder van
yen rot of kleinen troop van 12 tot 15 man.
5*

Corporatie— Cortes.
Corporatie, gezamenlijke leden van een gezelschap; gild,
broederschap.
corporeel, lichamelijk, lijfelijk.
Corps, lichaam ; vereeniging van vele personen onder den
hoofd; legerafdeeling, heirbende.
Corps de garde, wachthuis, hoofdwacht.
Corps de reserve, spaarbende, noodcorps.
Corps diplomatique, de gezamenlijke gezanten aan
een hof.
corpulent. zwaarlijvig, gezet.
Corpulentie, zwaarlijvigheid.
Corpus delicti, bet voorwerp, waarmede eene rnisdaad iv
begaan.
Corpus juries, het bock. waarin elle romeinsche wetten
verzameld zimn, het wetboek van het romeinsche recht,
door keizer Julianus in de 6de eeuw bijeen gebracht.
eorreale obligâtie, eene verplichting, vordering, die verscheidene personen evenzeer aangaat en nit dezelfde ourzaak voortspruit.
correct, zuiver, vrij van fouten.
Correetheid,juistheid,zuiverheid van taut, van druk, van
teekening, enz.
Correctie, verbetering, kastilding.
Cerrectie-huis, verbeterhuis.
correctioneel, wat tot verbetering moet en kart dienen,
correctioneele %traffen, straffen voor lichtere misdrijven, om den bednjver to verbeteren.
Corrector, verbeteraar, inzonderheid van drukproeven,
Corregidoor, stadsrechter, ambtenaar der politic in Span) e
in Portugal.
Correlatie, wederzijdsche of wissel-betrekking.
Correspondent, handelsvriend, die met een' anderen in
staat, een benchtg ever voor dagbladen, enz.
briefw issel
Correspondentie,briefwissellng; het van den correspondent ontvangen bericht.
correapondeeren, briefwisseling houden ; overeenkomen,
gemeenschap hebben.
Corridor, smalle bedekte gang tusschen twee rij en k antlers.
corrigeeren, verbeteren, van fouten zuiveren, herstellen,
berispen, straffen.
oplossiug door bijtmidde! en.
Corrozie,
corrozief, bijtend, iuvretend, wegvretend.
corrupt, hedorven, slecht.
Corruptie, bederf, bedorvenheid , omkooping, verleiding ;
vervalsching.
Corsaire, zeeroover, niet geprivtlegieerde, d. niet door
de regeering van eenen staat uitgezonden kaper.
Corset, rijgl;jf, keurslijf, keurs.
Corso, koers, prijs van bet geld of van de wissels , de
renbaan, al torso, near den tegenwoordigen loopenden
prija van het geld of de wissels.
Cortes, vertegenwoordigers der name in Spurge en Portugal.

Cor y-6e— Cour.
Corvee, leendienst , bij de krijgslieden zekere werkzaarnheden, die beurtelings door de manschappen eener cornpagnie verricht worden; een vrrdrietig ondankbaar week,
karwei.
Corvette, yacht, snelzeilend klein oorlogsch ip, adviesjach t ,
korvet.
Corydon, arme herder.
Coryphee. boor- of rei-aanvoerder bij de Ouden ; yolksmenner, raddrijver.
daar ; a coati, in owe stad, aan uwe markt.
costumeeren, volgens het tijdsgebruik kleeden, inrichten .
Coatuum, ambtskleeding, plechtgewaad , volksdracht ;
tooneelkleeding.
CôteltA, ribbestuk, gerooste ribbetjes.
coteeren, teekenen, merken, pagineeren.
Coterie, kransje; besloten gezelschap, babbeiklub . ; bent,
kliek.
fransche gezelschapsdans ; ook onderrok.
Cotizatie, overslag, aandeelsbepaling.
cotizeeren. schatten wat ieder zal bctalen.
eouche ! zwijg ! leg stil
coucheeren, te book schrijven, opstellen ; does
conionneeren, zit coionneeren.
coulant, vloeyend ; toegevend, gedienstig.
Coulant, kleinood tan vrouwen-halssnoeren.
Coulk, sleepende pas in het dansen.
Couleur, kleur, vcrw, troefkleur; voorwendsel ; sehijnCouleur de puce, vlookleur.
grand ;
Coulasse. beweegbare wand op het tooneel.
Coup, slag, stoot, schok, bons, hots, houw, hak, steek,
suede, schot, klap, schop, trap, veeg, worp, gooi, greep,
trek, beet, teug, enz.
Coup de main, overrompeling, verrassing.
Coup d'etat, een staatsstreek, eene buitengewone, meestal
gewelddadige handel;ng of maatregel, waartoe eerie regeering de toevlucht neemt, als zij de rust van den Staat
in gevaar meent te zijn.
Coup d'oeil, oogopslag, snel overzicht.
coupahel, schuldig, strafwaardig.
Coupe, zekere danspas ; waarbij de knit gebogen wordt,
buigpas , halfkoets, de voorste afdeeling der diligences
of de cabriolet,
coupeeren, atsnij den; kortstaarten; afnemen ( van kaarten
troef inleggen, banners.
eoupez ! bij het kaartspel : neem of !
coupleeren, paren, koppelen.
Couplet. afdeeling van een zanggedieht, strophe , lied,
spotlzed.
Coupou,rentebriefjeonterestbiljet bij de obligati./ ; ook
lap, snapper.
Cour, hof, opwachting bij vorsten ; tour waken, naar
remands gunst streven.
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Courage—Crater.

Courage, moed, dapperheid ,
courage! moed gevat !
moed gehouden !
eouragceren, moed geven, op, ekken.
courageus, moedig, manhaftig.
couramment, vaardig, vlug, vlot, met gemak.
courant, loopend, gangbaar, geldig , courante ochulden, kleine loopende schulden, zonder zekerheid of onderpand ; courante waren, ligt verkoopbare -waren ,
courant zijn, met den tijd en zijne nieuwste verschkinsels voortgaan of gelijken tred houden; den zamenhang eener zaak begrUpen.
Courant, gangbare grove zilvermunt , nieuwsblad.
Conrantier, nieuwsbladschrijver, -drukker. -uitgever.
Courbette, korte boogsprong van 't paard.
Courier. renbode, koerier; stitatsbode to paard.
Cours, loop, omloop, waarde, koers, tegenwoordige prus
van het geld of de wissels, cours houden, den rechten
weg vervolgen.
eoursabel. gangbaar, voor koers vatbaar.
coursen, den koers richten, schatten, .amen; ten uitvoer
brengen, klaren.
courseeren, in omloop of gangbaar zUn.
Court, gerechtshot
Courtage, makelaarsloon ; — courtier, makelaar.
Courtaud, paard met afgesneden ooren en ataart.
Courtin, middelwal of gordijn tusschen twee bolwerken,
waardoor de zUden of flanken vereenigd worden.
Courtisan, hoveling; — courtisane, hofdame; aanzienlijke
vrouw van ongeregelde zeden.
courtizeeren, uit haatzucht vleyen ; iemand zbn hof maken.
Caurtoisie, hoffehjkheid, beleefdheid, inzonderheid jegens
vrouwen.
courts jours, kort ztcht, korte termUn, spoedtg verschijnende vervaldag (van wissels).
Cousin, neer, broeders of zusters noon.
cotite qui collie, het koste wat het wil, tot elken prigs.
Couteline, soort van blaauwe of Witte grove katoenen
stof nit Incite.
couteus, kostbaar, duur of hoog in prUs.
Coutiime, gewoonte, hebbelukheid.
Couvkrt, brievenomslag, hulsel ; tafelgereedschap voor
couvertiire. deksel, omslag.
den' persoon ,
cracheeren, spuwen, uitwerpen.
Cranerie, dolle streek, uitzinnig gedrag.
Craniologie„ schedelleer.
Crapule, liederltjkheid, vuige zwelgertj , gepeupel, janhagel, graauw.
Craqueur, windmaker, pochhans, snorker, wtndbuil.
Crap:, dik, grof; ruw, grof-zinnelijk.
Crastinatie, het verschuiven tot morgen.
Crater, groote drinkschaal ; trechter van een' vulkaan.

Crates --Crispinade
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Crates, mtsvormd mensch.
Crawitte, halsdoek, das.
Crayon, teekenschnft, potlood,
stifthoude,.
erayonneeren, met crayon teekenen, saietsen, ant, erpeu.
Creance, schuldvordering; nitstaande schuld.
creancier, schuldvorderaar, schuldeischer.
Creatuur, schepsel , gunsteling, afhangeling of werktuig
van een' groote; gering of gemeen persoon.
Creche, klein-kinderbewaar.chool, bewaarschool voor zuigelingen, voor zeer jonge kinderen.
Credentialen, geloofsbneven.
Crediet, geloof, vertrouwen,aannen, goede naam als stipt
betaler,, gegeven tijd van betaling.
Credietbrief, brief van borgtocht, an aanbeveling.
Credit (meerv. Credtint), het to goed, de rechterzijde
het grootboek des koopmans.
crediteeren, op vertrouwen geven, borgen of leen..
Creditenr, schuldeischer.
Credo, ik geloof, de geloofsbeludems, het geloof.
Creduliteit, lichtgeloovigheid.
erei,eren, scheppen, benoemen, aanstellen.
Creme, room ; het bests van eene zaak.
Cremor tartari, Creniortart, room van wunsteen, Overwunsteenzure potasch.
creneleeren, kerven, uittauden; met schletgaten voorzien,
aan munten eenen kerfrand geven.
Creool, afstammeling der Europeanen, in Amerika geboi en.
CreosOt, bekend middel, inzonderheid tegen tandptjn.
Crepe, krip. krulfloers.
crepeeren, ellendtg omkomen; ergeren.
Crepitatie, krakiug, kuettering, knappering.
crescendo. toenemend, in sterkte van toon stugend ; allengs uit den zachten in een' sterken toon overgaande.
Cretins of Cretinen, kropmenschen, meuschen, die zich
door zwakheid van geest en wanstaltigheid des lichaams
onderscheiden, meest in Zwitserland, Savoye, Piemont.
ereleeren, bersten, spluten, scheuren.
Crimen, misdaad, in juristischen tin. elke handeling,
wsardoor iemand aan zun verrnogen of aan lijf en leven
benadeeld wordt ; eramen lael ose majestatis, misdaad
van gekwetste majestett,eene misdaad tegen den persoon
des vorsten, staatsmisdaad, hoosrverraad.
erimineel, misdadig, lijfstraffelijk; erimineel recht,
atrafrecht.
erimineeren, beschuldtgen, valsch aanklagen.
Crinoline, vrouwen-onderrokje van paardehaar of van
eene andere §tof, die door stalen vebren van onderen
trechtervormig vvijduit gehouden wordt.
Crisis, beslissende wending eener zaak, keerpunt, achesding der ziekte.
Crispatie, krttiling, kreukeling, zamenkrimping.
Crispinade, gescheesk op eens antlers kitten geditan.
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Criterium- Culpabiliteit.

Critirium, merkteeken, onderscheidingsteeken , maatstaf
ter beslissing van deze of gene zealk.
Criticester, verachtelijk recensent, muggezifter.
Criticise, kunstrecbter, boekenreebter.
Critiek, beoordeeling, toeteing, kunstbeoordeeling: kunstrechtersehap; beneden critiek, alle beoordeeling onwaard, uitgemaakt sleehteritiek, critisch, hachelijk, zorgelijk; wat tot de crittek
behoort, kunstreehtelijk.
eritizeeren, beoordeelen ; vitten.
Crock, zie grog.
Cree'sus, een zeer rijk koning van Lydte , een scha.trijk
man.
croizeeren, kruisen, overkruis plaatsen; zicheroizeeren.
elkander kruisen (van lijnen, wegen, enz.; die elkander
snijden); van twee personen, twee brieven, enz., die denzelfden weg in tegengestelde richting afieggen.
Crops, groote tabaksvaten to N.-Amerika.
Croquente, knapkoek, knaptaartje.
Croquet, donne en harde peperkoek.
Croquis vluchtig ontwerp of 9ebets, b. v. van r ene
schilderij.
Croup, vliezige keelontsteking.
Croupade, de luchtsprong (van het paard) met ingetrokken kruis en achterbeeneu.
Croupier, medestander des bankhouders liuj het faro-spel.
croyabel, geloofbaar.
Crucifix. kruisbeeld, beeld van Christus aan het kruis.
Cruditeit, raauwheid, onverteerbaarheid.
cruel. wreed, onmenschelijk.
Crusade.. portugeesche en spaansche munt: in Portugal duet
de zilveren 1 gl. 20 eta., de gouden 3 gl. 60 eta. en meer,
in Spanje geldt de gouden van 2 gl. 10 cts. tot 2 70 ets.
Crust:toein. schaaldieren.
Cuiras, zie Kuras.
Cadmic-madame, naam van eene Iangwerpige peer.
Culbiate, buiteling, val over 't hoofd.
culbuteeren, buitelen ; in 't verderf storten ; overhoop
werpen.
Cul-de-Paris, opvulsel tom de dameskleedjes van ashteren
to doen uitstaan.
Cul-de-sac, street zonder uitgang, zak.
culinair, wat tot de keuken behoort.
Culminatie, grootste hoogte, doorgang der sterren door
den meridiaan ;— Culminatie-punt, hoogste standpunt,
hoogste graad van macht, aanzien, enz.
culmineeren, de grootste hoogte bereiken.
CulOt, mart aanzetsel in 't onderste tan ten' Ian, berookten pijpekop ; laatst gebortn kind.
Culotte, broek, korte broek.
Culpa. achuld ; •ea culpa, mijne schuld.
strafbaarheid.

culpeeren---- Czapka.
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culpecren, beschuldigen.
Cultivateur, landbouwer, boer.
cult: veeren, bouwen, aanbou wen, aankweeken, beschaven ,
oefencn, beoefenen.
Cviltus, eeredienst, uitwendige godsvereering.
Cultuur, aanbouw, veldbouw ; besehaving, veredeling,
oefening van den geest, van de vermogens van verstand
en hart.
cum, met, — cum Deo, met God.
Cumulatie, ophooping, opeenstapeling.
eumuleeren, ophoopen ; verscheidene ambten to gelnk
bekleeden en de daaraan vcrbondene voordeelen trekken.
Cunctatie, het talmen, dralen, toeven.
cupelleeren, louteren, zuiveren, in de cupel of kapel afdrijven.
Cupiditeit, begeerlijkheid; Cupido, minnegod, Anaor.
curabel, geneeslajk, heelbaar.
Curacao, likeur tut oranje-appelen.
Curateele, voogdijschap, ambt van eenen curator.
Curator, voogd, toeziener op iemand, die nine eigen cakes
wet kan beheeren; schoolvoogd.
cureeren, genezen, herstellen.
Curie (roomsclie), Ile pauselijke regeering, het hof van
den pans, alle pauselijke beambten en gerechtshoven in
kerkelijke zaken.
curiEuit, nieuwsgierig ; zeldzaam, aardig; dat curiettb !
dat is wat vreemds, wat moois!
Curioziteit, nieuwsgierigheid; merkwaardigheid.
Curbief, scheefliggende drukletter.
Curou.,loop;leergang; lessenreeks over een bepaald vak.
Ciatitos, opzichter, bewaker, koster, kerkwachter.
Cykloop, reusachtig knecht van Vulcanus, met 44n rood
oog in 't midden van 'tvoorhoofd.
cyklorama, rondomzicht, schilderij, die den aanschouwer
eenen geheelen horizon, of ook de achtervolgende gebeurtenissen van een zeker tijdvak to zien geeft.
Ceklus. kring, tijdkring, zeker aantal Jaren, na verloop
van welke dezelfde verschijnsels weder plaats hebben.
Cylinder, rol, ronde zuil, orals.
cylindritich, cylindriek, rolvormig.
Cymbaal, klankbekken, hakkebord ; orgelregister van ccmensternmende idokjes.
Cy nanthropie, hondswoede, hondsdolheid (bri menschen),
watervrees.
Cenictio, schaamteloos, zedeloos mensch.
cyi nisch, onbeschaamd, onwelvoegelijk.
Cynitimus, onwelvoegelijk of schaamteloos gedrag.
Cynoreitie, hondshongcr, wolfshonger.
Cynosure, de kleine beer, poolster ; richtsnoer, leiddraad.
Czako, hooge soldatenhoed, veldmuts.
Czapka, de vierkante mute der poolsche Uhlanen, ook
hier en elders bij sommige cavallerie-corpsen ingevoerd.
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Czar—Dandy.

Czar of Czaar, voormalige titel des russischen keizers.
Czarëvvitsch, noon des russisehen keizers, grootvorst.
Czarevvna, dochter des russischen keizers, grootvorstin.
Czechen, naam der Bohemers, een slavonische volksstam.

D.
D, romeinsch getal. = 500 ; ook afkorting van Doi,
en Dom, van Doctor (Dr.) en Dominus (Ds).
D. C. beteekent da caps, z. ald.
D. J.U. verkorting van doctor juris utriusque,doetor
in de beide rechten.
D. 0. M., verkorting van Deo optimo maximo, aan
den beaten en hoogsten God.
d'abord, eerst, aanvankelijk ; terstond, dadelijk.
da capo (d. c.), nog eens herhaald, van voren af.
dredalisch, kunstig, schrander uitgedacht; moeilijk to
ontwarren.
Daemon. geest, kwelgeest, booze geest.
dremonisch, door een' boozen geest bezeten , van geheimzinnige werking, van tooverachtige kraeht.
Daguerreotype, lichtbeeld, naar de uitvinding van Daguerre voortgebracht.
daguerreotypeeren, afbeeldsels door de enkele inwerking
van het zonnelicht op eene chemisch toebereide metaalplaat voortbrengen.
Daktyliotheek, verzameling of kabinet van gesneden steepen; verzameling van afdrukken, afgietsels van zoodanige
steenen der Ouden.
0aktylologne, vingerrekenkunst, vingerspraak.
Dalmatica, inisgewaad, priesterlijk overkleed.
damasceeren, vlammig etsen, ijzer- of staalwerk met goud
of zilver inleggen.
Dannast, zijden, wollen of linnen atof, die met bloemen
ev sieraden is doorweven.
Dame, vrouw van rang; koningin of vrouw in het schaaken kaartspel, de dam in het damspel ; dames de la
halle. parijsche vischvrouwen ; marktwijven; taal de
la halle, vischwijvetaal, gemeene taal;—dame d'hon.
new, eeredame aan het hof.
Datmokles (het zvvaard van), een altijd drelgend grout
gevaar to midden des voorspoeds.
Danaiden (het vat der) vullen. Danaliden-werk
doe,., een' vergeefsehen zwaren arbeid doen.
Dandm, onnoozel menzeh, zotakap.
Dandy, modegek, salet)onker ; spotnaam der Engelsehen
in Amerika.

dangereus—debourseeren. 7 5
dangereum, gevaarlijk.
Dante., speel- of rekenpenningen.
Data, gegevens, daadzaken.
dateeren, dagteekenemitijd en piaats van het opstel aan,,,teven.
dato, heden ; — a data en de dato, van den dag der onderteekening of der opstelling af.
Datum, tijd- en plaatsaanduiding, dag van het opstellen,
schruven en verzenden van een' brief
Dauphin, voormalige titel des kroonprinsen Nan Frank.
rijk ; — Dauphine. zijne gemalin.
deballeeren, ontpakken, uitpakken.
deballoteeren, bij stemming afkeuren.
Debandade, het wanordelijk utteenloopen der soldaten ;
a la debandade, in de grootste wanorde.
dehandeeren, verstrooyen, uit elkander loopen , ontspannen ; slap warden.
debankeeren, debanqueeren, de bank doen springen.
Debarcadere, aanlegplaats; los- en laadplaats voor de
waggons op spoorwegen.
Debardage, ontlading van een vaartuig.
debarqueeren, aanlanden , ontschepen, lossen.
debarrasseeren, losmaken t ontwarren.
debarricadeeren, de barricades of straatversperringeu
w egnemen.
Debatten, woordenwisselmg, twistrede.
debatteeren, strijden met woorden, redetwisten.
Debauche, uitspatting, ongebondenheid.
Debauche. doorbrenger, wellustelmg.
debaucheeren, zwelgen, lichtmissen, liederlUk leven.
Whet (meervoud debent), de schuld, hetgeen betaold
moet worden ; de linkerzude van 't grootboek des koopmans , Debent, schuldenaar.
debiel, zwak, machteloos.
Debiet. aftrek, vertier van Nvaren.
Debiliteit, zwakte, krachteloosheid , verstandszwakte.
Debitant, warenafzetter, slijter, kramer,, verkooper Nan
loterUbrtefjes voor den collecteur.
debiteeren. afzetten, verkoopen, alleveren , nieuvvtjes,
leugens debiteeren, nteuwtjes, leugens verspreiden, nitstrooyen.
Debiteur, schuldenaar.
debloqueeren, ontzetten, de versperde toegangen openeu.
de bonne grace, vrijwillig, goedwillig, zonder tegenzin,
met bevalligheid, aardig.
debordeeren, tut de oevers treden.
debotteeren, de laarzen uittrekken.
Debouchè uttweg nit een' naauwcn pas; bu kooplteden
de weg of het middel om waren af to zetten, vertierweg.
deboucheeren, uit eene engte, eenen bergpas oprukken.
Debours, uitbetaling, voorschot, handelsonkosten.
dehourseeren, voorschieten, uitbetalen.
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debrailleeren—decimeeren.

dehrailleeren, den boezem to bloot dragen.
Debris, puinhoop, wrak overblijfsels.
debrouilleeren, ontwarren, in orde brengen, ophelderee.
debusqueeren, nit eene voordeelige stetting verdrijven( den
vijand); den voet lichten.
Debut, aanvan9-, eerste optreding van can' tooneelspeler,
eerste pleidooi eens advokaats.
Debutant, wie het eerste proefstuk zijner bekwaamheid
g-eeft.
debuteeren, aanvangen, voor 't eerst optreden of zich
laten hooren ; zijne eerste rol alstooneelspeler vervnllen.
Decadentie, decadence, trapsgewijs verval, verergering,
Decagramme, tien wichtjes, 1 nederlandsch lood.
decaleeren, in gewicht afnemen door uitdrogen, lekken, enz.
Decaliter, tien kannen of koppen, 1 schepel.
decalryueeren,een'weerdruk,omdruk of tegenafdruk maken.
Decameter, tien meters of ned. ellen, 1 roede.
decampeeren, opbreken, aftrekken, zich wegpakken.
decanteereu, afznigen ; eene bezonken vloeistof langzaam
afgieten.
Decapitatie, onthoofding.
decapiteeren, onthoofden.
deearbonizatie, ontkoling, bevrijding van koolstof.
decarbonizeeren, van koolstof ontdoen, ontkolen.
Decastere, tien kubieke meters of ellen.
decateercn, decatizeeren, aan het laken den duurzamen
persglans geven.
decedeeren. weggaan, wijken, overlijden.
decaleeren, ontdekken, openbaar maken, aan 't licht
brengen.
decent, welvoegelijk, gepast, eerbaar.
Decenzie, welvoegelukheid, zedigheid.
Deceptie, bedrog, misleiding.
decerneeren, gcrechtelvjk toekennen, besluiten.
Decessie, het aftreden.
Decharge, ontlading , ontlasting, vrijspreking van eene
sehuld ; losbranding van vuurmonden, salvo.
litschelden, uitdelgen , losdechargeeren, afiaden;
branden.
dechausseeren, de voetbekleeding afleggen, ontschoeyen.
dechiffreeren, ontcijferen, oplossen, ontraadselen.
deci- (alsvoorvoe .sel bij namen van maten en gewichten),
het tiende deel, b. v. decimeter, een tiende meter of el,
een palm.
decideeren, beslissen, eene nitspraak doen.
decimaal, tiendeelig ; decimate breuk, tiendeelige breuk.
vertiending, tiendrecht ; loting om den tienden man.
Decime, de tiende toon van den grondtoon afgerekend.
decimeeren, loten om den tienden man, zoodat van then
ben of van een grooter getal telkens de tiende man ge-

decipfderert—Decrepitude.
straft words, Letwelk bij voorkornende muiterijen en oproer van een geheel corps sorntijds plaats heeft , ook
algemeen voor het wegnemen van veh . levens, geliik
door eene pestziekte, de cholera, ens.
deeipieeren, misleiden, bedriegen.
Deetsie, beslissing, besluit, rechterlijke uitspraak.
decisief, besiissmid, stellig.
Deciamatie,kunstrede, mondelinge voordracht, de kunst
om schoon te lezen en voor te dragen.
Deelamãtor. kunstmatig spreker; ook woordenpraler.
Deelantatorium, redeoefening, kunstvoorlezing.
declameeren, kunstmatig voordragen, met smaak en nitdrukking sets mondeling voordrageri.
Deelaratie, verkiaring, bekendmaking,aangifte ,an hoopwaren of goederen aan tolkantoren, enz.; het bewijs diet
aangifte, ook noel de rekensng van ten' geneesheer aan
zsjnen patient.
tleelareeren. verklaren, min besluit openbaar maken, waren of goederen
het kantoor aangeven.
DeclinAtie, afwijking, inz. der maagneetnaald, woordbuiging (in de spraakkunst); afwrizing van een verzoek
declineeren, van de hand wrizen , een wooed verbaigen.
Decoct, afkooksel, kruidendrank.
Deco:Made, onthalzing, onthoofding.
decolieeren, onthalzen, onthoofden.
decolleteeren (sick), den halo en de schouders te vet
bloot dragen, gedecolleteerde vrouvr, te ver ontbloote vrouw.
deeoloreeren, outkleuren ; verschieten, verbleeken.
deeomponeeren, nit elkander nemen, ontleden,
mengen.
deeompteeren, aftrekken, korten, afrekesien.
deconcerteeren. verlegen waken, van 'mi n sink brengen.
Deconfiture„ volkomen ncd rlaag , voislagen onvermogen
om te betalen.
decontenanceeren, in de war brengen,bedremmeld maken.
Decorateur, tooneelsehilder, versierder.
Decoratie. versiering, tooneelversiering; ordeteeken.
decoreeren, versieren,met een ordelint neschenken men
gedecoreerde. iemand, die een ordelint,eerekruls draagt.
Decorum, het welvoegelijke, gebrutkelijke , — bet decorum bewaren,
fatsoen houden.
deeoupeeren, in stukken snijden getund Timken , von,
snijden.
decourageeren, ontmoedigen, den lust benemen.
Decourt, hurting op eene rekentng of factuur.
Deereet, besluit, verordening der overheid, rechts- of
raadsbesluit.
Deerepitatie, knettering van sommig- zouten op het your.
deerepiteeren, aaristukken knappen, met een pof ulteeit
springen (gelijk keukenzout op het vuur).
Decrepitude, afgeleefdheid, bouwvallIgheid, vernal.
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decrescendo—definigeren.

decrescendo., afnemend, allengs van den sterken tot den
zachten toon overgaande.
Deereneentie. afneming, vermindering.
Decretalen. pausellike besluiten op bisschoppelijke aanvragen.
decreteeren, gerechtelijk besluiten, voorstellen, bevelen.
elecrotteeren. reinigen, poetsen.
Decrotteur, schoenpoetser.
decupleeren. vertienvoudigen, tienmaal nemen of grooter
waken.
dedaigneeren, versmaden, niet verwaardigen.
dedaigneus„ smadelijk, hoonend, gerirtgachtend.
dedalisch, zie daedalisch.
Dedicatie. opdracht, toewijding.
Dedommagement, schadeloosstelling , vergoeding van
schade.
dedommageeren, schadeloos stellen, de schade vergoeder .
deduceeren,afleiden,bewijzen; ook verklaren, openleggen.
Dediectie, aftrekking, aftrek van eene som ; grondige niteenzctting, bewijsvoering.
de facto. werkelijk, volgens de werkelijkheid, inderdaad ,
eigenmacbtig, dadelijk, zonder verdere omstandigheder.
defecteeren, Elms gebrek, als te kort aanrekene,
defailleeren, in gebreke blijven, den gestelden termijn
verzuimen.
defameeren, liever difiameeren.
Default of Defaut, het niet verschijnen voor 't gerecht,
van daar een vonnis hij default.
defavorabel, ongunstig, afkeerig.
Defect, gebrek, feil, mangel, te kort.
defect, onvolledig, onvoltallig.
defectief, gebrekkig, beschadigd.
defendeeren. verdedigen.
Defensie, verded;ging, tegenweer,, verdedipngsscbrift.
defensief, verdedigenderwijs, boschermend; — defensie‘e
ailiantie, verbond van wederzijdsche verdediging.
Defensor, verdcdiger.
Deferent. aangever ; afvorderaar van eenen eed.
Deferentie, inschikkelijkheid, gehoorzaamheid nit achting
en ontzag.
defereeren, aangeven; toekennen , eenen eed opleggen.
Deft, uitdaging, veetebrief.
Defiance, bet mistrouwen, wantrouweu.
Deficit, te kort op eene rekening.
defiZeren, wantrouwen, mistrouwen ; tarten, uitdagen.
bet hoofd bieden.
Defiguratie, misvorming, verminking.
defigureeron„ M.V01111 ell, verminken.
Defile. naauwe pas, holle weg.
defileeren, in mane gelederen, met klein front optrei,
ken ; nit eene engte trekken.
defineeren„ defini4Peren. verklaren, naauwkeurig bepalen.

Definitie—Delator.
Definitie, bepating, duldelijke omsehrijving.
definitief, afdoend, heslissend, onherroepelijk ; — deftnitief tractaat. slotverdrag.
Deflagratie, het uitbranden, reinigen door het tutr
defteeteeren, aft ijken, inz. van luchtstralen.
Deftexie. bulging, afwijking (van de luchtstralen,.
Defloratte, ontbloeming; verkrachting, sehend yng, outMaagding,

defloreeren,onteeren, sebenden, verkraehten, ontmaag der,
deform, wanstaltig, misvormd.
deformeeren.misvormen, mismaken, verminken
Beformiteit, mismaaktheid, wanstaltigheid.
Defrandant, belastingontduiker, smokkelaar.
Vefrandatie, slu.khandel, verborgen bedrog.
defraudeeren, smokkelen, het land to kort doen door de
in- of uitgaande rechten te ontduiken.
defrayeeren.
iemands vertering of gelag betalen.
defrieheeren, ontginnen, braakland behouwbaar make.
de front, van voreu.
Dkfterdar, grootsehatmeester, minister van financien bij
de Turken.
degage, gedegageerd, vrij, ongedwongen, vrijmoedig.
degageeren, ontslaan, vrij of los maken.
degarneeren het boordsel, versiersel afneTnen, het hutsraad wegnemen.
Degeneratie„ ontaarding; verbastering.
degenereeren, ontaarden, slechter worden, verwilderen.
Degotit, walging, afkeer, tegenzin.
degoutant, walgelijk, onuitstaanbaar.
degouteeren. tegenzin, afkeer inhoezemen; walgen.
de grace, ei here, met verlof.
Degradatie, verlaging, ontzetting van eenen post.
degradeerea. verlagen, van ambt of waardigheidontzetten,
een' lageren rang genre.
deguizeeren. vermommen, verkleeden, onkenbaar maken ;
verbergen, verbloemen.
de guatihus non eat displitandum. over d‘msrnaak valt
met te twisten.
Dehors, buitenzijde; ulterlijke weivoegeliikheid.
deificeeren, vergoden.
Dei gratia, door Gods genade (v6or vorstelijke titels).
Delemu., godgeloof; redegeloof (zonder openbaring).
Deist, godbelijder,, hij, die aan Beene operbaring gelooft.
Dejeuner, dejeuni. , ontbijt; dejeuner a la fourehette.
vorkontbijt; koud-voormiddageten.
dejenneeren, ontbijten.
de jure, van recbtswege.
delabreereira. aan stukken seheuren , bederven, ontredde.
ren, onbruikbaar rri aken
Dela tie, aanbrenging bij de overhead,
Delittor, aanbrenger, verklikker.

del- -demanteleeren.
del, afkorting van delineavit (zie dat woord).
Delittie, geheime aanbrenging of aanklagt, verklikking.
del erCdere, op trouw en geloof, op krediet; borgtocht
bij verkoop van goederen, bij wisselzaken.
dele, delg deleatur, men delte tut, neme weg
(namelijk letters en woorden op drukproeven, bij verkorting dr.)
Delectatie, verlustiging, uitspanning, verkwikking.
dclecteeren, vermaken, verheugen.
Delegaat of Gedelegeerde, afgevaardigde; aangewezeu
schuldenaar.
Delegatie, afvaardiging, overwrj,ing der schuld,
delegeeren, afzenden,atvaardigen, overdragen, overwijzen
b. v. ern recht, eene schuld, Gedelegeerden, rechters,
die ter beoordeeling van eene cask bijzonder zijn aan,g ew eZ en.
deletCriseli, verwoestend, vernietigend, doodend, vergiftigend.
Deliber4tie, beraadslagtng.
ileildierepren, beraadslagen, overleggen; ad deliberain.
dun) nemen, in overweging neaten.
delicaat, teeder, weekelijk, kiesch; welsmakend ; oak bedenkelijk.
Delicatesse, teederheid; lekkermj ; vertroeteldheid.
Deuce, geneugte, vermaak, lust, wellust.
delicieus. Icostehik, hoogst aangenaam, aamallig ,
lekker.
Relict of delictum, misdrijf, euveldaad.
DelimitAtie, grenshepahng.
delimiteeren, afgrenzen, de grenzen bepalen.
Delineatie, ttekening, schets, grondteekening.
delineavit, afgekort del., hij heeft het geteekend.
Delinquent, overtreder, arme zondaar.
deliqueseCnt. vervloeyend, wegsmeltend.
Deliratie of dillrium, waanzin, geestverwarring, — delirium tremens, zuipers-waanzin, droukaardi-heroerte.
delirieren, bleu, taaskallen.
Delirium. z. Deliratie.
delivreeren, bevrijden, verlossen.
delogeeren. verdrij ven, uit de wooing verjag ell, verh utzen.
deloyaal, onredelijk, woordbreukig ,
Delta, naana van de grieksche D /1), en daarom ook
van het land aan de riviermonden, als zij ii of nicer
Armen verdeeld :n zee vallen, inzonderheid van het eiland,
door den NO aan de Mtddellandsche zee g , vormd.
ileludeeren, beapotten, voor den gek houden.
Dellizie, bespotting, misleiding.
demagOgisach, vollsleidend, volksverleidend
Dentagoog, volksleider, aanvoerder cruet volksparth ;
ook wel zooveel als optoerstoker.
oteniandeerens toevertrouwen, opdragen.
demante/eeren, de muren eener vesting slechten.

Demarce‘tie —demonteeren.
Demareatie, begrenzing, scheiding, demareatie-lijn,
grenslijn, scheidslinie ; — demareatie-troepen, grenstroepen.
Demarches, maatregelen., — dema,rchem make., steppen doen; maatregelen nemen.
demasqueeren, ontmaskeren, de mom afnem en.
Demele, kleine twist, kibbelpartij.
derneleeren, verwarde taken uiteendoen.
demembreeren, de leden van een lichaam vaneenschetden, van elkander scheuren ; verbrokkelen.
demenageeren, verhui,en.
Demenee, krankzinnigheid.
demeneeren zieh) , hevige, wilde gebaren maken.
Dement., logenstraffing, zelfwederspreking ; zilch een
dementi geven, zich, tegenspreken, zijn wooed terugnernen.
Demerent, een verdiensteliike.
demeubleeren, het huisraad wegnemen.
Demi-fortune, rijtutg met een paard, eenspan.
Derni-mesure, halve maatregel.
Demi-relief, half verheven. week.
Dem.-road. halve cirkel, halfrond.
Demissie. vriendelijkheid jegens feringeren, beseheidenheld ; ook afdanking. ontslag nit een ambt ( your dit
laatste beter Dimis.ie).
plaatsnijders ), middelklettr,
Demi-teinte,halfschaduw
halve tint ( bij schilders).
Demi-tour, halve wending, half links of half rechts.
Demi-volte, halve zwenking.
Demobilizatie, terugbrenging op den voet van vrede, on twapening.
demobilizeeren, ontwapenen, op den voet van vrede stellen ; roerende goederen vase onroerend. verklaren.
Demoiselle, j uffrouw, jonge dochter.
Demokraat, aanhanger der volksregeering, vrnbuiter.
demokratisch, vrtjburgerlijk, tot de volksregeering behoorende.
Demokriet, iemand, die de wereld van hare lachwekkende zijde beschouwt, een vriend van gezellige vreugde.
demolWeren, slechter_, sloopen, afbreken.
Demolitie, Demolizeering, slooping, omverwerping.
Demon, zie Daemon.
DemonetizAtie, het buiten-omloop-brengen van munten
of papieren.
DemonstrAtie,bewijs, betoog ; houding van aanval, dreigende bonding; het openbaren van een zeker oogmerk
of gevoelen door volkabewegingen, optochten bid fakkelkattenmuziek, adressen, en..
demonstratietaanwijzend; bewijzend,overtuigend; bondig.
demonstreeren, betoogen, voor oogen leggen.
demonteeren, nit den zadel lichten; weerloos, onbetukbaar
maken.

6

Demoralizatie—deplorabel.
Dernoral;zatie, zedenverbastering.
■-imoralizeeren, onz.edelijk makes, bederven.
de mertnis nil nisi berm, van de dooden moet men
niets dan goed spreken.
demoveeren, wegruimen, afzetten.
denationalizeeren, van den volksaard berooven.
denaturalizeeren, het burgerreeht onttrekken.
denatureeren, ontaarden, verbasteren.
Dendrologie, boomkundc, beschrtjving der boomen.
Denegatie, loochening, ontkentenis.
denegeeren, loochenen, ontkennen.
Denigratie, zwartmaktng, belastering, ,,,ehending van den
goeden, naam.
Denonsinatie, benoeming.
denomineeren, benoemen, aanstell en..
denonceeren, hetzelfde als denuneie.eren.
de noVo, op nieuw.
Densiteit, diehtheid, Nastheld.
dentttie, het tandenkrtigen.
Dentie$, tandmeester;
Denunciant, aangever, aanbrenger.
Denunciatie, aangifte, aanwijzing, verktikkenj.
dentmeieren, Inj het gerecht aaugeven, aanklagen.
deoptecren, kitten, bij eene verkiezing zijne meening nitspreken.
Departement,ambts- of werkkring, vak, bedrijf, beheer ,
bevoegdheid; de verschillende afdeelingen van de staatsAaken, onder de ministers verdeeld, zoo als departsment van oorlog, van justitie, enz.; landsafdeeling,
afdeeling van eene maatsehappij, b. v. van 't Nut van
't Mgemeen.
departementaal, wat de departementen betreft.
Departitie, verdeel ing.
depasseeren: voortnigaan,te haven gaan , to buiten t;aa ,
(b. v. zijne orders).
depecheeren, snel afvaardigen ; bespoedigen, haasten.
Depechies„ met spoed verzonden ambtsbertehten, verordentngen der regeering en berichten aan deze, staatsbrieven.
Depeetalaat. Depeenlatie, kasdiefstal, diefstal aan de
kas gepleegd.
Dependbntie, afhankelijkheid.
dependeeren, afhangen, afhankelijk
Depenst, uitgave, onkosten, verkwisting.
depeneeeren, uitgeven, verteren, verkwIsten.
depeupteeren. ontvolken.
Depilatie. ontharing, kaalheid.
gptjt, ergents, hartzeer.
deplacceren,verplaatsen ; verdnjven, afzetten, eenen post
ontnemen. ,
Deplaisir, verdriet, misnoegen.
Deplantatie, verplanting.
deptanteeren, vexplanten.
eenenswaard, jammerhik.
deplorabel. Vew

deployeeren--derogeeren.
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deployeeren, oravoitwen, utteensi atm mitwikkelen (hit de
troepen1.
deponent, a-bra arlag-grace , a ettlige
en, trerechteluii
deponeeren, nederleggen, in bewaring
getuigen.
Depopulatie, entvolking.
Deportatie, tbanning, vei voering Haar eetie strafkolonie.
deporteeren. verbannen. naar een bepaald oord als hatlingplaata brengen.
Depositair, bewaarder, vertrouwd persona, bid a-ien 'Lets
ter bewaring worth nedergelegd.
Depositum, het aanvertrouwde goed.
Depozitie, de afzetting ; nederlegging van voorwerpen
ter bewaring, ook getuigenis.
Depozvtie-bank, bewaarbank. die kapitalen tegen matige
interesten oannremt, um ze lot boogere weder nit to
geven.
Depot, het tot bewaring gee,. goed , de bow aarplaats
stapel- of cerzamelplaats van toopinansgoed, inagazun ,
bid de militairen: de aanvuilingsmansehappen bet aanvullingsmagamjn, de bewaa.rplaats van allerlei krijgsbehoeften, enc.
Depravatie, bedert, verslimmerini.
Depretiatie, enz., ate Depretiatie.
Depressie, onderdrukking, nederdrukking
Depretiatie. waardeverlaging, geringsehatting.
depretiieren, vernederen, to poring sehatten.
Depri. bij e. 1,,elastingkantoor: schriftelpke opgave der
waren, die men buitenslands verkoopt of doorvoert
deprimeeren, onderdrukken, nederdrukken.
Deprivatie. berooving, ontzetting.
.tepriveeren. berooven.
Deputdtie, afvaarding, bezending.
Deputatus of Gedeputeerde, afgevaardigde, volksvertegenwoordiger, zaakvcerder ; gedeputeerde Staten.
een staatscollegie in Nederland, door de provinciale Staten nit hun midden verkozen.
deputeeren, afcaortItgeo, afzenden.
deraeineeren, ontwortelen, ttitroeyen.
deraisonnabe I. onredelijk
deraisonneeren, onverstandig spreken
Derangement, stoornis, wanorde.
derangeeren, in wanorde brengen, —gederangeerd skin.
ontsteld van liersenen zun; in bedenkolijke fortuinsomstandigheden verkeeren.
derideeren, naiad-len, bespotten.
Derivatie, afleiding, afstamming.
deriveeren, estarnmen.
Bernie, bespotting.
derobeeren, ontvreemden, verbergen.
Derogatie, afbreuk, krenking; afschaffing.
derogeereu, afbreuk doen, benadeele9; opheffen.
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Derbute--- Desolifigeante.
Deroute, nederlaag,„ verwarde, onordelijke vlucht (der
soldaten).
Dervvisch, acme muhamedaansche monnik.
desabuzeeren, nit de dwaling helpen.
desaecordeeren, niet stemmen ; niet overeenstemmen.
desagreabel, onaangenaam.
desalliZeren (zilch). beneden inner, stand trouwen.
dessappointeeren, teleurstellen.
Desapprobatie, afkeuring.
desapprobeeren of desapprouveeren, afkeuren.
Desappropriatie, afstand van eigendom.
desartneeren, ontwapenen.
desassorteeren, zamenbehoorende clinger vaneenscheiden, allerlei ondereen mengen.
Desitster, rampspoed, slag.
desastreus, rampspoedig.
Desavantage, verhes, schade, nadeel.
desavantageus, nadeelig; ongunstig.
desavoueeren, loochenen, herroepen, met erkennen.
Deseendenten, afstammelingen in de afdalende linie.
Deseendentie, afstamming, nakomelingschap.
Descénsie nederdaling, afdaling.
Deseriptie, beschrijving.
deseriptief, beschrijvend.
Deseniballage, ontpakking, uitpakking.
desemballeeren,uitpakken,ontpakken (koopmanswaren ).
desembarqueeren, weder ontscbepen.
desennuyeeren, de verveling verdrijven, opvrolijken.
deserteeren, wegloopen, zijn vaandel verlaten, zich weg
pakken.
Deserteur, weglooper, overlooper, afvallige.
Desertie, verlating, het weg- of overloopen.
Deservieten, het loon Bens zaakvoerders of pleitbezorgefs.
Deshabille, ochtendgewaad, huisgewaad.
deshonnkt. oneerlijk, onfatsoenlijk.
Deshouneur, oneer, schande.
deshonorabel, onteerend.
deshonoreeren, onteeren.
desiderabel, begeerenswaard.
Desideratnm. desideraat, vereischte; gaping.
Designatie, beteekentng ; voorloopige benoeming.
designeeren, beteekenen, aanwijzen; iemand tot lets hi)
voorraad benoemen.
Desinfeetie, reiniging van smetstof, ontsmetting.
desinficiileren, van smetstof zuiveren.
desirabel, wenschenswaard.
desireus, begeerig.
desisteeren, afstaan, afiaten (van lets), ophouden. opgeven, laten varen, afzien.
desobidiiSeren, ongehoorzaam zijn.
desobLigeant, onvriendelijk, norsch.
Dosobligeante, smal rijtuig voor ten' person:,

desolaat—determinabel.
desolaat, verlaten, verwoest ; treurig, troosteloos.
desolant, bedroevend ; hoogst vervelend.
111016solatie, verwoesting ; groote droefheid.
Desorder, wanorde; zedeloosheid.
Desorganizktie, verwoesting, ontaarding, ontstemming.
desorganizeeren, ontbinden; in wanorde brengeb, beroeren.
deoorrenteeren. van den rechten weg afleiden ; verlegen
maken.
Despeet, verachting, smaad.
despeeteeren, verachten, gering schatten
desperaat, wanhopig, radeloos.
Deoperatie. hopeloosheid, vertwijfeling.
despereeren, wanhopen.
DespoleAtie, berooving, plundering.
Desponsatie, ondertrouw, plechtige verloving.
Despoot, willekeurig vorst, zelfheerscher, dwingeland.
Despotie, willekeurige heerschappij.
despOtisch, onbeperkt, willekeurig en eigenmachtig. tyrannisch.
Deopotionius, eigendunkelijke beerschappij.
Dessein, voornemen, oogmerk. opzet ; ontwerp, sebets.
Dessert, nagerecbt, laatste tafelgerccht.
Deoservant, waarnemend geestelijke.
Deosin, teekening, schets, ontwerp.
Destillateur,Destilleerder.brander,sterkenarankstoker.
Destillatie, het overhalen, stoken.
destilleeren, overhalen, doorzijgen, doorzijpelen.
Destinâtie, bestemming, plaats der bestemming ; lot.
noodlot.
deotineeren, bestemmen, tot iets bepalen.
deotitueeren, afzetten, van eon post of ambt ontzetten.
DestrUctie. verwoesting, vernieling.
destrue tief, vernielend.
destrueeren, vernielen, omverhalen, nederrukken.
afzetting, ontslag.
desunieeren, oneens maken, verdeelen.
Detachement, afgezonden troop of commando soldaten.
detacheeren, afzonderen en afzenden ; losmaken.
Detaithandel, kleinhandel, kramerij.
detailleeren, uiteenzetten, omstandtg vcrhalen; beschrijven; — gedetailleerd of en detail, omstandig ; bij afzonderlijke deelen.
Details, het omstandige, uitvoerige. bijzondere van eene
zaak.
Detectie, ontdekking, blootlegging.
deteneeren, terughouden, gevangen houden.
Detentie, opsluiting, hechtenis.
Detêntie-huis, gevangenhuis.
Deteriorittie, verergerde toestand eener zaak.
deterosinabel, bepaalbaar.

tieterminatie—devitieren.
Determinatie, bepaling, beschikking, besitut.
determinatief, bepalend.
determineeren, bepalen, vaststellen. begrenzen, gedet,
termineerd, besloten, bepaald; vast beraden.
Determinismus, leer der voorbesclukking.
deterreeren , opgraven, opdelve, , opsporen nitvot schen.
detestabel„ verfoeilijk, gruwelnk.
detesteeren. verfoeyen, verwenschen.
DetonAtie, het valschzinge-a; de ontploffing.
detoneeren, valsrh zingen; ontploffen.
detorqueeren, verdraayen, een' anderen, gewrongeu yin
geven; afwenaett. afwerpen (b. v. de schuld op een
ander).
Detour, oniv.eg, bocht, ultvlucht, voorwendsel.
detourneeren, atleidtn, afwijken.
Detract. 'tat er van een buttenslands gaand ratogen
wordt afgetrokken.
Detracteur, lasteraar, achterklapper.
Detractie, eerroof, laster.
dstraheeren, aftrekken; lasteren.
Detresse, nood, angst, verlegenheid.
detrimenteus, schadehjk, nadeelig.
detrompeeren, de dwaling henemen, nit den drown of
dut itelpen.
detroneeren, unarm)...
detto, (beter maar minder in gebrulk dan dito), hetzelfde,
het vroeger genoemde, of desgelifits, evenzeer.
detur, het worde gegeven.
Deus ev naàehina,letterlijk: God ui t de( tooneel- ) machine,
d. 1. de onverwa.cht gelukktge verschijning van een' persona
die aan eene ingewikkelde task erne gelukkige wending
geeft.
Deuterogamae, tweeds echt.
DeuteronOrnium, tweeds wetgeving, naam van Mazes'
ij fde boek.
devalizeeren, plunderer, aitschudden.
Devalva' tie, verlaging van de waarde eener mint, her
ongangbaar maken tense moot; ook bet versterf van een
goed of recht.
devaneeeren, vooruitgaan, voorlatistreven.
Devastatie, verwoesting, vernieling.
devasteeren. verwoesten, omkeeren.
developpeeren. ontwikkeles, ophelderen.
Developpement, ontwikkeltng.
de verbis ad verbera. van woorden tot slageu.
devesteeren, van de priesterlijke bekleeding of btsschoppelijke beleening berooven.
Devestituur, berooving, intrekking Bier waardigheid.
Deviiatie, afwijking Bens lichaams van zijne baan, afdwaling, veezeiling.
devieeren, afwijken, van den rechten weg afgaan,

Devies --Dietaten.
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Denise, devise. zinnebeeld met eene spreuk, zinspreuk,
gedenk-, lijfspreuk ; een wissel op eene buitenlandsehe
wisselplaats.
aitribevalling, overgang, versterf van ems coed
of recht.
devolveeren, op eeti andei vervallen.
vroom.
vol godsdienstige aandacht ; ook Mel fijade g oot,
vroom, schijnhellig.
devoreeren, verslinden, doorzwelgen.
Devotes, de vromen, de fijnen, overrechtztnntgen.
Devi tie. vroombeld ; schijnbetlighetd ; volkomene over as e
van zich zelven.
de.iogru.phiseh, ,an de linker- naai de reehteiband geschreven.
De%teriteit, bebendigheld, vaardtglteid.
opperrechter,litel van de beheerseliers der aft [haat,
sche roofstaten.
Diable. Diabolus, de duivel.
diaboliseh, dutvelsch. duivelachtig.
diabolizeeren, uttvaren, razen, tieren:
Diaeonie, kerkelijk armbestuur, de gezamentoke
verzorgers of dtakenen.
Diadeena, koninklijke wrong of voorhoohlsband , kruon,
zeker vrouwelijk haartooisel.
Diagnoze, de onderschelding der ziekten naar hare kenteel..men.
Diagonaal. hoekpuntsbjn; als bijvoegelijk wooed • tegenovergesteld.
Diaken, kerkelijk grmverzorger.
Dialekt. tongval, spraakmanter.
geleerde redetwister.
Dialektiek, verstandsleer, denkkunst, wetensehappeltj ke
disputeerkunst.
dialogiseh, bij wijze van zamenspraak.
dialogizeeren, in den gesprekvorm inkleeden.
Dialoog. onderhoud, zamenspraak.
Dianaant, hardste, diehtste, doorziehtigste, schitterendhte
en kostbaarste edelsteen.
Diameter, doorsnede, middellijn;
Diana. jachtgodin, maangodin; zilver.
diantre ` drommels! duivels your den dromrnel I
!Napalm, bekende zalf nit het halfglazige eerste loodoxyde, olijfolie en water bereid.
diaphaan, doorzichtie;
Diaphragma, middelrif, mtddelsehot.
Diariurn, dagboek, koopmans-kladboek.
Diarrhoea, Diarrhea, buikloop, loslijvigheid.
DiatOnische ladder of Schaal, de voor bet tuonstelse
aangegevene klankladder.
Diatribe. geleerde niteenzetttng, verhandeling; butere,
hevige erittek.
Diethten, de ter naschrtjving voorgezegde stukhen.
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Dictator—Diligentie.

Dictator. opperst regeeringspersoon in het nude Rome ,
onbepaald gezaghebber in dagen van gevaar;
dictatarisch. gebiedend, als machthebbend.
Dictatuur, de waardigheid van dictator.
dicteeren, in de pen zeggen, voorzeggen ; opleggen, toewij
-zen,b.vstraf
Dictie, bijzondere zegswijze, voordracht.
Dictionnaire, woordenboek.
dictum, factum, gezegd, gedaan.
Didaktiek, leer-, onderwljskunst.
didaktiseh, leerend, onderrichtend ; — didaktisch gedicht, leerdicht.
Dieet, levensregeling, gezondheidsverzorging, maathouding in spijs en drank.
Dieu, God ; — Dieu et mon drott, God en mijn recht.
diffamant, lasterlijk, eerroovend.
Diffamittie, eerroof; smaadrede; — Diffamator, lasteraar, eerroover.
diffameeren, belasteren, eerrooven.
Differend, strijd, geschil, oneenigheid.
different. verschillend, onderschetden.
Differentie, onderscheid, versrhil, verscheidenheid i nitferentie-handel, handel met effecten, waarbij deze
niet geleverd worden, maar alleen de gerezen of gedaalde
waarde daarvan ontvangen of vergoed wordt.
differeeren, verschillend zijn; uitstellen.
Diffessie, loochening van de echtheid van een handschrift.
difticiel, moeilijk, lastig, knorrig, wonderlijk.
Difficulteit, zwarigheid, bedenkelijkheid.
difficulteeren, zwarigheid maken, bedenkingen opperen.
difform, wanstaltig, mismaakt.
difformeeren, misvormen.
Difformiteit. wanstaltigbeid, misvormdheid.
diffuus, wijdloopig, vcrstrooid.
Digamie, de tweede echt.
digereeren,verteren ( het voedsel ); verkroppen (een' hoon ).
Digestie. spijsvertering.
Digestief, middel, dat de spijsvertering bevordert.
Digitalis, het vingerhoedskruid.
Dignitaris, bezitter van een eerambt of eene geesteli)ke
waardigheid.
Digniteit, waardigheid, eerambt.
Digressie, afwijking, uitstap of omweg.
Dilapidatic , verkwisting, verspilling, onnoodige verteriug.
Dilatatie. uitzetting, uitbreiding.
Dilatie. verschuiving, uitstel, termi3n.
Dilemma. netelige toestand, kens tuaschen twee onaangename dingen ; dubbele sluitrede.
Dilettant, kunstliefhebber, kunstvriend.
Diligence, snel- of postwagen.
Diligentie, zorgvuldigheid, vlijt, opmerkzaambeid.

Dimensie- disconteerbaar.
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Dimensie, afmeting eene lichaams naar lengte, breedte
en dikte (de 3 dimension) .
climinueeren, verrninderen.

DiminUtie, vermindering, attrek van eene som
Diminutief, verkleinwoord.
Dimissie, ontslag, afdanking, afscheid ( z. ook Demissie )
dimittceren, ontslaan, afscheid geven, wegzenden.
Dinanderie, allerlei koperwaren (naar de belgische stad
D In ant zoo geheetenj.
dinatoir, zie op Dejeune.
Diner of dine, middagmaal, middageten.
dinceren. middagmalen.
Diocees, btsseboppelijk gebied,kerspel; parochle , gemeente.
Diocezaan. wie tot eene diocees beboort , bisschop of
prelaat daarvan.
DiOpter, kijkspleet aan de mathematisehe werktuigen.
Dioptriek, doorzicbtkunde.
Diorama, rond doorschijnend kunsttafereel.
Diphthong. tweeklank, b. v. ou, ui.
Diploma. oorkonde, benoemings- of aanstellingsbrief.
Diplomaat, staatsman, die de onderllngebetrekkingen en
de wederzijdsche belangen der Staten en vorsten kent.
Diplomatic, kunst der staatsonderhandelingen, gezantschapskunst.
Diplomatiek, oorkondenleer of -kennis.
diplomatisch, volgens oorkonden; tot het gezantschapswerk of de staatsonderhaudelingen behoorende.,
direct, rechttoe, rechtstreeks, oamiddelbaar - — direete
belastingen, de belastingen op den grond, het beroep,enz,
Directeur, bestuurder, eerste opzichter.
Directie, opzicht, bestuur, oppertoencht,,, regeering ; richting, strekking.
Directorium , opperst staatsbewind, inzonderheid dat,
lietwelk tijdens de fransche revolutie door de stsatsregeling van 23 Sept. 1795 ingesteld en door Bonaparte op
9 Novembar 1799 weder ontbonden werd.
Directrice, bestuurster, oppertoezienster.
dirigeeren, besturen, schikken, inrichten.
derimeeren, uiteenzetten, beslissend. eindigen.
DishOrso, voorschot, uitleg.
discaleeren, afnemen in gewicht, lichter warden.
Distant, de hoogste stem, eerste zangstem.
Disc ernement, onderscheiding, welwikkend oordeel.
discerneeren, onderscheiden, beoordeelen.
leerling, scholier.
diseiplinair, de tucht betreffende.
Discipline. tucht en orde, school- en knigstucht ; leer,
wetenschap of kunst.
disciplineeren,aan tucht en orde gewennen ;—gediseiplineerde troepen, geoefende, aan tucht gewende soldaten.
Discoloratie, de verkleuring, het verschieten.
discontabele of diseonteerbare wissels, wissels, die op

9 0 discontent—Dismembratie.
zoodanige to goeder faam staande huizen getrokken zijn,
dat men niet aan hunne behoorlijke betaling mag twijfelen.
discontent. ontevreden, misnoegd.
disconteeren. een' vvissel, die nog niet vervallen is, voOr
den vervaltijd met aftrek van zekere percenten tegen
gereede betaling koopen of verkoopen.
discontinueeren, ophouden, niet voortzetten.
DiscontinuFteit. gebrek aan verbindinw, aan zanienhang,
aftrek der renten bij betallitg van nog niet
Disc
Disciinto,
verschenen wissels.
disconveniir.eren, met overeenstemmen, \ an een ander
gevoelen zijn.
disconvenWnt. ongepast ; niet overeenstemmend.
Discordantie, wanklank, wanluidendheid ; twist.
discordeeren. oneens zijn, kwalijk bij elkander passen.
Discordia. tweespalt, tweedraeht.
discoureeren, een gesprek *oeren.
Discours, gesprek, onderhoud, redevoering, voorlezing.
Discrediet, gebrek aan krediet, kvvade naam.
discrediteerea, van achting of certrouwen berooven, in
kwaden naam brengen.
discreet, bescheiden, bedachtzaam, stilzwigend, terughoudend ; in zich zelven onderscheiden of gedeeld.
Discrepantie, versehillendheid ; mtsverstand.
Discretie. bescheidenheid, wijze terughouding , wil,goed
vinden ; grootmoedigheid, genade en ongenade; — Diecretie-dagen (r e s p ij t-d a g en) worden bij wissels
die dagen genoemd, welke na den vervaldag ems wissels
beginnen en welke eerst moeten verloopen zijn, alvorens
de houder betaling mag vorderen.
discriminabel," onderscheidbaar.
Discriminatie, onderscheiding; onderscheid.
Disculpatie, rechtvaardiging, ontschnldiging.
disculpeereu, ontschuldtgen, rechtvaardigen.
discursief, gesprekswijze, bij manier van spreken.
Discussie, uiteenzetting, rijp onderzoek ; wetenschappelijke of politieke geschilvoering.
discuteeren of diacutik;enen. naauwkeurig onderzoeken,
eene zaak door woordenwtsseling wikken en wegen.
Disfiguratie, misvorming.
Disgrace, Disgratie. ongenade.
disgraciPeren, remand zijne guest onttrekken.
disgraciCus, onaangenaam, verdrietig, leelijk.
Disharnionie, wanklank, oneenigheid twist.
niet bijeenpassen.
disharmonWeren, oneens
dishonorabel. onteerend, schandelijk.
Disbinctie, afLondering, scheiding.
disjunctief, afzonderend, scheidend ; elkander uttslut tend
Dislocatie. ontwrichting van een lid.
Diensembribtie, verbrokkeling, verdeeliug van bijeenbehoorende goederen of gronden.

dismembreeren —Dissimulatie.
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dismembreeren. to stukken deelen, vaneenrijten, ontleden.
di.parztat, ongelijkslacbtig, ongelnicsoortig, met btu elkander passend, ongerijmd.
dispendieus, kostbaar, deur, met groote ko-ten gepaard
Dispensatie, vrijsprektng, vrijstelling van het opvolgen
eens algemeenen regels of eener brjzondere verplichting.
dispenseeren, uitdeelen, vergnrintng ;even, ontbinden,
ontheffen.
dispergeeren, verstrooyen.
dimplieeeren, misvallen, mishagen.
Disponent, beschikker, gevolmachtigd zaakgelasttgde.
disponeeren, ontwerpen, indeelen ; beschikken, beheeren,
wel ot
aliikasked of slecht gedisponeerd
gehumettrd of gemutst zijn.
dimponthel, beschikbaar, ter beschikking staande
schikking,
inricbting,
plan,
beselnkking,
;eDispozatie.
bed ; lichamelijke aanleg , gemoedsstemming ,
geschtktheid; testament.
Disproportie, wanverhouding, onevenredtghetd.
Disputant ot Disputator, twistredevoerder.
Disputatie, geleerde twistrede, redestrtjd.
iii.puteeren, wetenschappelijk woordentwisten, een often boar twistgesprek houden.
Dispuut, woordenstrijd, braked, kibbelsiij.
Disquizitie, ondernoek, navorsehing.
Disrecommendatie, ungunstige getttigents, suckle saebeveling.
Disregard. geringschatting.
Disrenommee of Disreputaitie, kwade naarn, slechte
foam, oneer, schande.
Dissatisfaetie, on teN redenheid.
Disseetie, ontleding van een lichaam, lijkopening.
Disseminatie. ttzaa3, ing, verbreidtng ( van een gerecht ).
v
dissernineeren. nitzttayen, eitstrooyen, verbreiden
ten gerucht.
Dissensie, verseheldeniteid van mreningen, twist.
Dissenters. andersdenkenden; in Engeland alle Pretestanten, die niet tot de episcopale Kerk behooreu, nietconform tsten.
dissenti'eeren. van andere meening zijn, afwijken.
Dis.entiment,tegenovergesteidgevoele n strijdtge meening.
Dissertatie, geleerde verhandeling, strijdschrift.
disserteeren ofdissereeren, grondig en geleerd over lets
redeneeren.
Dissidenten, andersdenkenden, afwilkende geloofsgenooten, weleer de algemeene benaming der Lutherschen,
reformeerden en Grieken in Polen, of alle van tie roomschkath. Kerk afwijkende partijen ; somtijds ook de Duitsch
Katholieken.
ongeltikheid, ougeltjksoorttgheld
Dissinaulatie, veinzerA).
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dissimuleeren—Divizibiliteit.

dissimulleeren. veinzen, zich vermomnaen.
Dissipatie, verkwisting, dwaze vertering.
dissipeeren, verkwisten, doorbrengen.
Dissociatie, ontbin ding van een genootschap of gezelschap.
Dissolubiliteit, oplosbaarheid, szneltbaarheid.
Dissolutie, oplossing, ontbinding, ophetling.
dissolveeren, oplossen ; opheffen, doen uiteengaan.
Dissonantie, wanklank, misverstand.
dissoneeren, kwalijk luiden, niet overeenstemmen.
dissuadeeren. afraden, nit het hoofd praten.
Distantie, Distance, afstand, verte.
distilleeren. enz., z. dent--.
distinct, onderscheiden ; duidelijk, verataanbaar.
Diatinctie, onderscheidtng daor eer, aanzien, enz.
distinctief, onderscheidend, kenbaar makend.
distingeeren, onderscheiden, den voorrang geven.
distorqueeren, verdraayen, verrekken.
DigtOrsie, verdraaying, onvolkomene ontwrichting.
Distractie, afgetrokkenheid, verstrooidheid van gedachten.
distrait, verstrooid, verward, onopmerkzaarn.
distribueeren, uitdeelen, verdeelen, indeelen.
DistribUtie, verdeeling, rangschikking.
distributief, verdeelend, uitdeelend.
District. landstreek, gebied, departements-afdeeling.
Disturbatie, stoornis, verwarring.
disturbeeren, stereo, hinderen, belemmeren.
Dithyramben, verzen, liederen ter eere van Bacchus;
vurig lied in ongeregelde versmaat.
dito, zie detto,
Diurnalist of diurnist, dagloonschrijver ; dagboekhouder;
dagbladschnjver.
Divan, hoogste staatscollegie bij de ottomanache Porte,
turksche staatsraad; lage sopha mettapijten en kussens.
divergeeren, afwijken, eene verschtliende richting nemen.
uit elkander loopen.
divergent of divergeerend, uiteenloopend.
divers, onderscheiden, menigerlei.
Diversie, afleiding, andere wending.
diversiligeren, afwisselen, verschezdenheid aanbrengen.
Diversiteit, verscheidenheid, menigvuldigheid.
diverteeren, verlustigen, vermaken.
divertissant. vermakelijk, tijdkortend.
Divertissement, verlustiging, uitspanning.
Dividend, evenredig aandeel van elken belanghebbende bij
actie-maatschappijen, banken, enz.
divideeren, deelen, verdeelen.
divide et smpera, verdeel en heersch.
divan, goddelijk, overheerlajk.
Divinatie, het waarzeggen, voorgevoel.
divineeren, raden ; voorgevoelen , waarzeggen.
divizibel, deelbaar.
Divicibiliteit, deelbaarheid.

Divizie— Domes tieken.
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Divizie, deeling, indeeling.
Divorce, scheiding, echtscheiding.
divoreeeren, scheiden, het huwelijk doen ontbinden.
Divulgittie, ruchtbaarmaking.
divntgeeren, bekend waken, verbreiden, uitstrooyen.
dila, ik heb gezegd.
do, eerste toon in 't octaaf, thans veelal in plaats van ut
gebezigd.
doceeren, leeren, onderwsjzen.
Docent, leermeester.
dociel, leerzaam, vatbaar, gedwee.
Dociliteit, leerzaamheid, vatbaarheid.
Docimazue, de toetsing, inzonderheid der metal..
Doctor, leeraar, hoogste akademische graad ; inzonderheid
een geneesheer, arts (dokter).
Doctoraat, de waardigheid van doctor.
doctoreeren, doctor worden; de geneeskunst uitoefenen.
Doctrina, geleerdheid, leer, wetenschap.
Doctrinaires, politieke partij onder de laatste koningen
in Frankrijk, die het midden houdt tusschen de liberalen
en de royalisten.
Document, oorkonde, bewijsstuk.
Doge, hertog, titel van het voormalige hoofd der regeering
to Venetie en Genua.
Dogma, leerstelling, geloofsartikel.
Dogmatiek, stelselmatige kennis van de geloofsleer.
dogmatiach, leerstellig, leermatig, in den onderwijstoon.
dogmatizeeren, leerstellingen, geloofsartikelen voordragen.
Dogmatologle, leer der geloofsstellingen.
Dokter, titel,dien men inzonderheid een' gene,sheer geeft,
zie doctor.
duke, liefelijk, zoetvloeyend, zacht.
DOlce far niente. het zoete niets-doen, ledigloopen.
DoleAntie, bezwaar, klacht.
doleeren, zijne bezwaren inbrengen, inzonderheid over le
hoogen aanslag in de belastingen.
Dollar, daalder in Noord-Amerika,geldende omtrent twee
en een' halven gulden; hij is verdeeld in 100 cents.
D011man of Doliman, huzaren-wambuis.
Dolphijn, walvischachtig zoogdier,waartoeonder
,
anderen
de bruinvisch behoort.
Dollmetscher, tolk.
Dom, zie Don.
Dom, Domkerk, hoofdkerk van een' aartsbisschop, bitschop of kapittel , kerk met een koepeldak ; koepelvormig dak.
dominiaal, tot het domein behoorende.
Domein, erf-, kroon- of kamergoed, eigendom van carat
of staat.
domesticeeren, verhuiselijken, tot huisdier makers.
Domeetiekere, dienstboden, hulAbedienden.

94 Domicilie—doueement.
Donsic,lie, woning of verblufplaats , laeaen,
plaats en wooing aanwrjzen, waar men te bespreken, te
dagvaarden is.
dontieiliZeren. woonachtig eenen wissel domieilieeren, eenen wissel, die betaalbaar is op eene plaats,
waar geen wisselhandel is of waar de acceptant gdene
fondsen heeft, ter betaling op eene wrsselplaats aanwrjLen; de wissel zelt heet dan gedomiciliPerde wi-eel.
dominant- heer'ehend, de overhand hebbende.
Dominatie, heersehappij, overmacht, geweld.
Domine, Mijnheer, titel, waarmede men in Nederland de
p otestantsche geestelijken aanspreekt.
domineeren, beheerschen, gebieden.
Dominion, vrije e i gendona, heerschP.oprj.
Dominoterie„ handel in gemarmerd en ander gekleurd
papier, in behangsel, ens.
Dominus, heer, hoofd des hulses predikantstitel.
Don (spaansch ), Dom (portugeesch), heer, eeretltel der
manner', steeds gevolgd door den voornaam.
Dona ( spaanscb 1, Donna ( pertus), eerentel der vrouwen.
Donateur, Donatruce, hrj of zij, die sehenkt, vermaakt
of vrijw,'lige bijdragen tot instandhouding van een henootschap geeft.
Donatie, schenking, overgave.
Don gratuit, vinjwillige gift of ophrengst.
Donna, sic Dona.
Don Quichote, dolend ridder, sot avonturier.
Dongmehotismus, malle nicht naar avonturen.
Donum, gave, gift, geschenk.
doreeren, vergulden ; bemantelen, vergoelkiken.
Doroloterte, allerler band- en lintwaren en frames van
garen en +ijde.
dor.aal, NA at tot den rug betrekking heeft ; dorsale
cipline, ru,ggetucbt, geeseling.
dorso, keerajde (van een' wised' ).
Dortire. verguldsel.
Dnais, gift, inz. artsenugift , sander], beeveelbeld.
doaseeren, hellend, gluoyend maken.
Doeseering, de belling, glooying van een- cal, sever, enz.
Dotatie, Doteering, begiftrging, schenking, inzonderbeld
van landerrjen of goederen.
Douairiere. aanzienhjke wednwe, besitster van een ,,edawgoed, luftecht of Douarie.
DouAne, tol; tolhuis, tolkantoor.
Douanier, tolbeambte.
doubleeren, verdubbelen , met veering voorsien • overhalen, door overhalen maken (eenen bal op het litliard).
Doubleerina, dubbe]ing, verdubbeling.
Doublet, een dubbel voorhanden stuk, St orp met dobbelsteenen, waarbij men twee azen,twce tweeen, ens. werpt.
Doublion, dubbele pistool, spaansche goudmunt.
doneentint! zoetjes ! zacht Witt hedaard aan

don ereus --Dualismus. 9 3
doiacereus. zoetachttg, ilaaun zoet ; overvrtendeluk, zoetsappig, gemaakt beleefd.
lbonceur, gesehenk, drinkgeld.
Douche, drop, sproei- of yetbad.
droevtg.
douloureus. smartelljk,
doutetm, twrjfelachttg, onzeker t men zegt eneestal
higus).
Drachme. munt der onde Grteken, ook een apotheker,gewicht, gelt)k tan 3,815 grammeR of wichtjes.
Dragoman, tolk, onderhandelaar bij de Turken.
glitragonaelt,,dwangbekeering door militair geweld,elke door
militane overrnacht nitgevoerde maatregel der regeeritig
Draisine of 'Velocipede, snellooper, loopwielen.
Drama. tooneelspel.
ft rainati e k , d rain a thiche kuost, tooneel kilns t
dramatisch, tooneelkunstig, tooneelmatig.
Dramaturgic, de leer of wetensehap van alles,wat tot di
tooneeldichtkunot en tot de tooneelspeelkunst behoort.
Dramelet, klein tooneelspel.
Drap. laken, geweven stof; Drop de dames, dameslaken, fin half-laken , Drop d'argent, oilverstof; Drop d'or. goudlaken, goudstof, ook eene appelsoort.
drapeeren. met laken of dock behangen, met draperie of
rulm geplooide kleeding omhangen.
Draperie, Drapeering. voorstelling van de kleeding der
gesehilderde of gebeitel de figuren , plooying der gewaden,
der stoffen, waarmede led.ekanten, glasrarr en, enz. versierd en hekleed zijn.
drastisch, snel en krachtig weekend, hevig ingetipend ,
drastische middelen, Drastika, sterk afvoerende middelen of medteijnen.
Drawing-room. gezelsehapskamer of -zaal met de nienwste lectuur.
dreoseeren, africhten, oefenen.
Dresseering, Dressunr, africhting, drilling.
Drogeman, hetzelfde als Dragoman.
Droguet, wollen stof met doorgaans garen inslag.
Dromedaris, kameel met ben' bolt.
Drogichke, licht, onbedekt rijtuig op lage wielen.
Drosometer, Drosoakoop, dauwmeter.
Brost, Drossaard, voormalig officier van justitie,hoofcloificier ; in N.Duitsehland, sehout, landvoogd (landdrool): in Hannover : amht en titel van de prezidenten
der fi landdrosteien of gouvernementen.
Druiden, priester der oude Celten in Gallic, enz.
Dryade, boom- of woudnimf in de fabelleer.
Dschamie, groot turksch bedehuis, moskee.
Dualisms.., de leer der twee be-inselen of eeuwige grondwezens, van welke al het goed en kwaad in de wereld
afkomt; ook de leer, volgens welke eenige uitverkorenen
,alig, al de overige verdoemd worden,
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dubious, twijfelachtig, onzeker.
Dubitittie, twijfeling, onzekerheid.
dubiteeren, twijfelen.
Due d'Alven, zie Dukdalven.
ductiel, rekbaar; taai, smeedbaar.
Ductiliteit, taaiheid, rekbaarheid, snieedbaarheid.
Duel, tweegevecht.
duelleeren, een tweegevecht houden.
Duellist, die een tweegevecht aangaat, vechter van beroep.
Dueiia, bej aarde opzichtster over jonge juffers.
Duet, dubbelgezang, tweespel.
Duivekater, naam van zeker tarwebrood op sommige
plaatsen, ook van een' koek, die men elkadr op feestdagen placht te zenden , kermisgift, dienstbodenfooi ; ook
de duivel, het booze wezen.
du jour z ij n, aan de orde van den dag zijn; aan de
beurt zun, met de dienstzaken van den dag belast zijn.
Dukaat, wijdverspreide goudmunt, ter innerlijke waarde
van ongeveer 5 gl. 60 et.
Dukdaven, zware aaneengeklonken palen ter vastlegging
van de schepen.
dulcificeeren, verzoeten, zoet maken.
Dulcinea, beminde, liefje.
Duo, dubbelstuk, dubbelspel, muziekstuk voor 2 personen.
duodecimaal, twaalfdeelig.
Duodecimo, boekformaat, waarbij bet vel in twaalf gedeelten verdeeld wordt en 24 bladzijden op een eel
komen (120).
Dupe, bedrogene ; bloed, sukkel.
dupeeren, bedriegen, misleiden, beet hebben.
Duperie, bedriegerij, fopperij.
Duplicaat, iets dubbels, dubbel afschrift van eene acte
eene quitantie, eenen wissel, enz.
Dupliciteit, dubbelheid ; dubbelhartigheid, onoprechtheid,
valsch heid.
tweede verweerschrift, tegenantwoord op eene
repliek.
duplieeeren, dupleeren, verdubbelen.
durabel, duurzaam, blijvend, sterk.
Durabiliteit, duurzaamheid, bestendigheid.
Duumviraat, tweemanschap, 2 te gelijk regeerenden.
Diarchie, dubbelheerschappij, regeering van twee vorsten
op denzelfden troon, zooals in 't oude Sparta.
Dynatniek, Dynamika, leer der bewegende ki achten,
krachtenleer.
Dynast, machthebber, heerscher.
Dynabtse, volgrij van regeerende vorsten nit hetzelfde
geslacht, regeerende vorsten-familie.
Dysenterte, persloop, roode loop.

E —eclateeren.
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E.
E. beteekent Eininentie, Excellentie (zie die woortien
E, M. beteekent Edelmogende, vroeger de we' dtr Geuerale- Staten.
e. o. beteekent ex officio (zie dat wooed).
Esq. beteekent Esquire (zie ald.).
etc. beteekent et cetera, en zoo voort.
Eau, water, Eau de Cologne, keulsch water, ern bekend reukwater ; Eau de lax ande, lavendelwater , Eau
de la reine, koninginnewaser (1 od ere in), Eau de
mile fleurs, duizendbloemenwater.
Ebauche, sehets, ontwerp.
ebanehceren, schetsen, vluelstig ontwerpen.
Ebentst, kunstwerker to ebbenhout, schrninwerker.
eblouisseeren, verblinden, verbazen.
ebranleeren, doen waggelen, besluiteloos makes.
Ebullitie„ opwelling, opborreling eerier vloenstof door de
hitte, het koken; uttslag van blaartjes op de buid.
Ecarte, taker kaartspel tusachen 2 personen met 32
kaarten.
ecarteeren, verwrj deren, verstrooy en ; eerie of meer kaarten
ter nide leggen, om daarvoor andere to ontvangeu.
race, ate ; race homo! re. welk een menisci' i een rear
homo, beeld des Ileilands met doornen gekroond.
Ecelesia, de Kerk ;
ecclesiastisch, kerkelijk.
echampeeren, door heist en sehaduw als van den Krona
los maken (bij schtiders).
Echangc, wissel, railing.
echangeeren, ruilen, wisselen, ustwisselen.
EchantillOn, staaltje, proef, monster.
Echappade, ontsnapte font, overijling.
echappeeren, wegloopen, ontsnappen.
Echappement, schakelrad, cilinderrad (in uurwerken ).
Echarpe, sjerp, lijfgordel, eeregordel.
echauffeeren, verhitten, toornig worden.
Echeance, vervaltml tens wissels.
Echec, schaak , stoot, slag, schade; en echec hough.,
den vuand to de klem, in werkeloosheid houden.
Echelle, toonladder ; handel- en stapelplaats its de
Levant.
echelons-gewijs, Iaddervorrnig, sportsgewijs gesteld ( vats
troepen).
Echo, a eerklank, terugkaatoing.
eclaircisseeren, helder maken, ophelderen.
Eclaireur, veldontdekker of -verkenner, scherpschut ter.
Eclat, giants, opzien, gedruisch ; —eclat make.), opzien,
opschudding baren.
eelatant. sellittorend; opmenbarend.
eclateeren, ruebtbaar warden, sass des, ckg 1i-omen.
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Eclips Egalitoit.

enz., tie Eklips, enz.
Economic. spaarzaamheid, landhni.4hondkunde.
economisch. huishoudeltjk, zutnig.
Economist. hulshoudkundtge, spaarzaam mensch.
ecorcheeren, villen, afstroopen ; een' onredelijken
vorderen, overvragen, .n9den; mishandelen, radbraken
(eene taal).
Eeossaise, schotsche dans.
ecoutez hoot tens!
ecrazeeren, verpletteren, verhrijzelen, vernietigen.
Ecritoire, scht ijfbak met inkt, pennen, lak, ouwels, enz.,
tnktkoker.
Eels, fransche daalder of kroon.
Ecumeur, schutmer, schuimlooper, pannelikker; zeeroover, vrijbuiter.
Edda. (etgenlijk stammoeder), het godsdienstboek der
oude scandinavische volken van germaansche atkomst.
E'den, paradijs, lusthof; vrevelegenot.
Edict, bevel; landsverotdening, vorstelijk bevelschrift.
edietale citatie. gerechteliike openbare dagvaarding.
Editeur, uitgever.
Editie. uitgave (van een boek); ook gerechtelrike voorlegging en mededeeling.
Educatie, opvoeding.
turksch staatsdienaar, rechtsgeleerde ; Bei. [re-isj
efendi. de turksche rijkskfInselier en minister van bintenlandsche taken.
Effect, uttwerking, gevolg; nok staatspapier, landsschuldbrief.
effaceeren, ultwisschen, uitvegen, doorhalen.
cffareeren, doen ontttellen, verblutt maken.
Effecten, goederen, vermogen, have , wtssels, staatsschuldeffectief, werkelijk, wezenhjk, waarlijk ; de effeetieve
*Iterkte van een leger, de werkelijk onder de wapens
staande of dienstdoende manschappen.
Effectiel„ werkelijk aanwezige hoeveelheid (van geld
enz., van dienstdoende manschappen).
effeetueeren. verwezerlijken, volvoeren.
Effeminatie, verweekelijking ; °rim arinelijkheid, verwtlfd
held.
effemineeren, verwijfd of weekelijk maken, verwennen.
Etticaciteit. krachtvverking, werkzaamheid, nadruk.
effleureeren, de oppervlakte licht aanraken , oppervlakkig behandeleti, licht overheen loopen.
efforeeeren rich), zich huiveren, tnspannen.
Effort. poging, inspanning.
effrayeeren, verschrikken, angst en vrees aanjagen.
Effronterie, onbeschaamdheicl.
egaal, gelijk, eenerlei, onverschillig.
egaleeren, gelijken, passen.
Egaliteit, Egatite, gelijkheid.

Egalizatie Elektro-.
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Egalizatie. vereffening, gehjkmaking.
egalizeeren. vereffenen, gelijk makers.
Egard, aanzien, achting ; inschikkelijkbetd.
zelfzneht, bantznehtige denkwils.
ik ;
Egoist. zelfzuchtlge,enkel op eigen voordeel en genot bedaeht persoon,
egoistiseh, eigenbatig, eigenbelangzoekend.
eh hien! welaan welnu!
F.idograaf. heeldteekenaar (eene eopiver-reachine).
ejusdero, van dezelfde (maand, dag, enz.)
ELIektisch, uttkiezend, schtftend, onderzoekend.
Ekbps. verdnistering .n zon en rnaan en andere kernellichamen.
eklipseeren, verduisteren ; Lich uit de voeten makes.
Ekliptika, zonneweg, dterenriem.
Ekloge. herderszang, veldlied, landelijk gedicht, idyll e.
Ekstaze, geestvervoering, opgewondenheid, verrukking.
Ekstazii*-eren, verrukken, in verrnkking brengert ; geekstazWerd of en eAtase zijn, in verrukkIng, bniten
etch zelven zijn.
Elahoratie, afwerking, bearbeiding.
Elaiometer, oliemeter (werktuigl.
elanceeren. snel voorwaarts bewegen, toeschieten , geelanceerd,slank,thinhIvig (van paarden, enz.); rank en
maker, langlendig (van menschen); hong en dunstammtg
an boomen).
Elasticiteit, veérkracht, span- of springkracbt.
elastiek, elastisch. veerkrachtig.
Eldorado, tabelachtig goudland, lullekkerland.
Electie. keus, verkiezing, keur.
Elector. Electeur, kiezer, keurvorat.
Electoraat. de waardigheid van keurvorat, tan kiezer,
het keurvorstendom.
elegant, sierlijk, smaakvol, aanvallig.
Elegant. modegek, pronker.
Elegantie, sterlijklteld, netheid, aanvalligheid.
Elegae, klaaglted, treurdtcht.
elegisch, treurig, klagend, weemoedig.
Elektriciteit, barnsteenkracht, bliksem- of wrilfvumkracht, trilkracht.
elektriek, elektrisch,elektriciteit bezittende, bliksemend.
elektrizeeren, elektriciteit opwekken of mededeelen, ook
onverwaehts achokken, vrolijk verrassen, aanvuren.
Elektrizeermachine. wrijtvuurwerktnig ter opwekkIng
en mededeeling van elektriciteit.
Elektro-magnetische telegraaL eene uitvinding van
onzen tied, door welke langs metaaldraad op eene verbazend snelle wijze bertchten worden overgebracht.
Elektro-ma;nettsmus, de in nieuweren tijd ontdekte
zamenhan g van de elektrische en magnetische verschijnselen, en de leer van de wederzijdsche inwerking van de
elektrieiteet en bet magnetismus op elkander.
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1 o o Element —emancipeeren.
Element, hoofd- of grondstof.
elementair, grondstoffelijk ; de eerste gronden of beginselen betreffende , elementaire geholen, lagere scholen.
Elementen, In 't gemeene leven lucht, water, vuur en
aarde ; in de wetenschap : de enkelvoudige, met ontleedbare bestanddeelen derstof ; ook de eerste gronden eener
wetenschap.
Elevatie, vcrheffing, verhooging , hoogte.
Eleve, kweekeling, leerling.
eleveercn, verheffen, verhoogen ; het protest eleveeren.
een' geprotesteerden wissel met de eer,te post laten
terugloopen.
Elfen, kleine rondzwervende (goede of booze) geesten tut
de noordsche mythologie.
elideeren. uttlaten, wegwerpen, b. v. eene letter ult rev
woord.
eligeeren, uttkiezen, mtlezen.
eligibel, kiesbaar, verktesbaar.
elimineeren, uftwerpen, verbannen.
Elite, keur, kern, uitgelezen gedeelte van lets.
Elixir, aftreksel, geneesdrank, versterkingsmiddel.
Elizie, wegwerping, uitlating.
Ellaps, langwerpig rond, kegelsnede-lijn ; weglating van
een of meer woorden in eenen
elliptisch, langwerpig rond ; btu wlize van uitlattng.
Eloge, lofrede, lofspraak, lofsclirift.
Elms- of Elintisvuur (Sint-), lichtglans, elektrtsch
verschijnsel in de gedaante van vlarnmetjes aan hooge
en spitsche voorwerpen.
eloquent, welbespraakt, welsprekend.
Eloquentie, welsprekendheid.
Elucidatie, toelichting, opheldering.
eludeeren, ontwiiken; veritdelen, misleiden.
streek.
Eluzie, verijdeling , uitvlucht,
Eluzief, verudelend, ontwukend.
Elysium of elyzeische (elyzische) velden, het land
der zaligen, de hemel der Ouden , verrukkellik verblijf.
elv'zisch, bekoorluk, heerhjk, genotrijk.
EPzeviers, naam van zeer schoone voortbrengselen der
drukpers, zunde grootendeels klassteke werken.
Email, smeltglas, brandverw, glazuur.
emailleeren, met email overdekken, brandschilderen.
Emanatie, uttvloeying, onzichtbare uitstrooming , afkondiging eener verordening, openbaarmaking.
Emancipaitie, vrulating, ontslag, vruverklaring (van
slaven, lufeigenen), toekenning van geluke rechten en
aansprakeu; ontheffing van vroeger bestaande beperkingen.
emancipeeren, vrij maken van ltjfeigenseltap, enz. ontheffen, van burgerlijke of kerkeluke beperk mg en ontslaan,
zich emancipeeren, zich vat: belernmeringen
den , zich to veel veroorloven.

emaneeren ---Emouchette. 101
ennaneeren, uitvloeyen, uitgaan , afkomstig sun , doen
tiitgaan.
Emballage, Enahalleering. verpakking, onawikkeling,
-a-at tat inpakken dient, pak- of bindloon.
emballeeren, inpakken, omwikkelen.
Embareadere, aanlegplaats, hoofd, steiger; plaats, waar
de spoortreinen passagiers en goederen opnemen look
debareadere geheeten), station.
Embargo, beslag of arrest op schepen of koopmansgoed,
havenversperring
enibarilleeren, in fast of vaten pakken.
embarqueeren, inschepen, laden.
Embarquement, inseheping.
Embarras, verwarring, verlegenheid.
embarrasseeren. in verlegenheid brengen, hinderen.
Embleem. Emblema, zinnebeeld.
emblematisch. zinnebeeldig
Ermbonpoint .lijvigheid,gezetheid,gevuldheid des lichaams.
Embouchure, mond van eene rivier, ern tanon, enz.,
mondstuk, blaasgat van eene dust, ens , eene goede
embouchure hebben, een blaasinstrhment wel weten
aan te zetten en solver blazen.
embourseeren. in de boors of den zak steken, zakken.
ernbrasseeren, °mermen, otribelzen.
embrocheeren. aan 't spit steken ; aan den degen rijgen,
doorsteken.
embronilleeren, in de war brengen.
Embry'o, onrijpe lichaamsvrucht, deer- of menschenkiern.
Einendatie, verbetering, terechtbrenging, schriftverbetering.
emendeeren, verbeteren, te recht brengen.
Emeritus, uitgediend, rustend ambtenaar, rustend predikant met behoud der jaarwedde.
Emeticum, een braakmiddel.
Emeute, oploop, dretgende volksbewegiag.
Emigrant, Emigre, uitgewekene, zijn vaderland ontvluchtend of oritvlucht persoon.
lEmigrAtie, uitwijking, verlating van het vaderland.
emigreeren, het land verlaten, uitwijken.
eminent, uitstekend, voortreffelijk.
Eminentie. verbevenheid, titel der kardinalen.
E'mir, arabisch vorst, krijgsbevelhebber en stadhouder.
Entissaire, zendeling, kondschapper, spion.
Emmagasinage, berging, bewaring in een pakhuis of
magazijn.
emmagazineeren, in een magazijn of pakhuis breincen ,
opzolderen.
emmeubleeren, van huisraad of meubelen voorzien.
Emmeublement„ huisraad.
Emolument, gewin, bsjinkomsten, buitenkansjes.
Enuitie, gemoedsbeweging ; ook volksgisting.
Emouchette, vliegenet over paarden.
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empaleeren.-----en depot.

empaleeren, spietsen, eenen paal insteken.
empaqueteeren„ inpakken, omwikkelen.
Empechement, verhindering, hindernis, beletsel.
emphatiach, nadrukkeink, krachtvol.
Emphaze, nadruk in lezen en spreken.
Emptricus, ervaringsman, geleerde, inzondeiheid een
arts, die zijne kennis alleen aan de ondez vending ontleent.
Empiric, ervaringsleer.
enapirische wetenachappen, zulke, die hoofdzakelijk
op waarneming berusten, zooals geschiedenis, natuurkunde, enz.
Empirtmmus„ eene enkel op ondervinding gegronde kenins, het nemen van de ervaring tot eenig riehtsnuer.
Emplétte, troop, inkoop van min belangrijke voorwerpen ),
Emplettes maken, inkoopen.
Emploi, ambt, dienst, aanstelling..
employeeren, aanwenden, aanstellen, verzorgen ; Gensployeerde, Employe, aangestelde, beambte, ambtenaar.
cmplumeeren, van vederen of pennen vourzien (b. N.
een klavierj.
emporteeren (Lich), zich driftig maken, uitvaren.
empresseeren (zich), zich beuveren, haasten.
Emprunt, leening ; Enaprunt force, ,dwongen leen ni g .
werkzaamheid,'dienstuver, bedrijEmpreseansent,
vigheid.
emp, raseh. hemelsch.
Empyreum, verhlijfplaats der zaligen.
Emulatie, naiiver, wedijver.
plantenmelk, zaadmelk, amandelmelk, enz.
Enaks-kinderen, menschen van reusachtige gestalte,
reuzen.
en avant! voorwaarts!
eneadreeren, in eene lijst zetten ; insluiten.
encanailleeren (rich), tick met verachtelijke menschen
gemeenzaam maken.
enchaineeren, met elkander verbinden.
enehanteeren, betooveren, verrnkken.
Enclave, door vreemd gebied ingesloten land, omsloten
grond.
Encombrement, versperring door pul p , belernmering,
verhindering.
en eomparaison, in vergelijking.
encore! nog ems, nogmaals !
en corps, gezamenlijk.
Encouragement, aanmoediging, opwekking.
eneourageeren, aanmoedigen, aanwakkeren.
Encyklopedie, kort begrip van kunsten en wetenschappen,
zaakwoordenboek.
eneyklopedisch algezneen wetenschappelijk.
Endemic, heersChende yolks- of landsziekte.
elude/nisch, inheemseh, plitatselijk, inn, van ziekten.
en depot, in bewaring.

en deshabille -en roturier. 10
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en deshabille. in huisgewaad, in ochtendkleeding
en detail, in 't klein (verkoopen); in buzonderheden t vet halen
Endossant. Indossant, de overdrager van een' wissel op
een ander.
Endorsement, ook Indossentent of Indosso. het overdragen van een' wissel op een ander, door then wissel
aan de keerzijde over to teekenen.
endosseeren. indosseeren, eenen wissel door een opschrift aan mine keernide aan een ander overdragen of
afstaan.
en echelon. in kletne op-envolgende afdeelingen (als zoo
vele sporten eener ladder, opmareheeren), laddersgewtis.
Energte. hooge graad van werkkraeht, nadruk, klem.
energimala, krachtvol, rung.
ener■ eeren, ontzenuwen, verzwakken, uttmergelen.
en face, tegenover, van voren.
en lamille. in den bring des huisgezins.
Enfants perdus, vooropgeplaatste, aan het grootste gevaar blootgestelde mansehappen ; waaghalzen.
enfileeren. eenen draad insteken ; aanrijgen (b. v. koralen I;
verstrtkken, inwikkelen , overlangs met kanon bestriiken.
enlin. eindeltik, ten slotte, in 't kort.
enforceeren, versterken, sterker maken.
en front. van voren, op den voorgrond.
engageeren. verplichtend maken, in dienst nemen ; overreden , zteh tot lets verbinden ; mine hand toeheggen.
Engagement, verbintents , dienst, aangenomen plieht.
verlovIng.
en gala, in feestgewaad, in 't beste pak.
en grande tonne, to 't beste pak, to feestgewaad,
parade-uniform, in groot tentt.
enigmatisch. raadselaehtig, dubbelzuinig.
Enkaustiel, sehaderwerk met inbrandlng der kleureu.
enlumineerest, met kleuren afzetten of dekkeu.
en miniature, in bet kletn.
ennuyant, vervelend
ennuneeren. vervelen; lastig worden.
en ordre, in orde.
enorm, overmattg, ongehoord, afschuwelijk.
Enormiteit. buttenmatigheid, gedrochtelijke grootte.
en partieulier. in 't bijzonder.
en passant, in 't voorbijg,aan.
en peine. in verlegenhetd.
en prohl. van ter zijde gezien.
Enquete, gerechtelrik onderzoek in hurgerliike oaken.
enrageeren, razend worden, vertoornen.
en regard, ten opziehte; nit achttng , ook op de nevensstaande bladmde, er naast.
enrOleeren. op de rol schniven, aanwerven
EnrOleering. insehrtiving tot de krijgsdienst.
en roturier, burgerliik, gemeen.

Io

Ensemble---Epakten.

Ensemble, het gezamenluke, alles bueen; het geheel.
en suite, achter elkander.
Entablement,rollaag en architraaf,fries en kornis to zamen.
entameeren, aanvangen, op de bean brengen, b. v. eene
omit rhandeling.
entasseeren, opeenhooren.
Entente, verstandhouding ; Entente cordiale, hartel ijke,
goede verstandhouding (inzonderhe'd in de staatkunde).
ent*teeren (tick), zich in 't hoofd zetten, eigenzinncg
op lets staan.
enthusiasmeeren, ontvlammen, in gloed zetten.
Enthusiasmus, geestverrukking, ontvlamde verbeelding,
dweperij.
Enthusiast, een hartstochtelijk bewonderaar ; bruisend
hoofd.
Entomologie, insc etenkunde, kerfdierenleer.
entoureeren, omgeven, omringen, insluiten.
en tout. in alles, alles zamengenomen.
En-tout-eas (antocka), groote parasol, die des noods
ook als paraplute kan dienst doen.
en train, in gang, in vollen gang.
entraineeren, medesleepen, wegvoeren.
Entre-deux, middelstuk ; tusschenwand, ook als buwoord:
tussehenbeide, middelmatig.
Entree, ingang, toegang ; intreègeld; voorgerecht.
Entree-biljkt, toegangkaartje.
Entremets, tusschengerecht, tussehenschotel.
entre nous, tusschen ons, in vertrouwen.
EntrepOt, pakhuis, magazijn, stapelplaats.
entrepreneeren, ondernemen.
Entrepreneur, ondernemer; aannemer.
Entreprise, onderneming.
entreteneeren, onderhouden, verzorgen, onderhoud verschaffen.
Entretenue, bijztt, gekamerd meisje.
Entrevtie, zamenkomst, bijeenkomst, gesprek.
Entree! treed binnen, ga voor
Entameratie, optelling, opsomming.
enumereeren, opsommen, stuk voor stuk opnoemen ;
berekenen.
entineeeven, enuncieeren, uitdrukken, verkleren, verkond igen.
Enuneiatie, rtitdrukking, uitspraak ; verklaring-, beliendmaking.
EnvelOppe, omslag, hulsel.
enveloppeeren, omwikkelen, omhullen.
Envirs, keerzijde, verkeerde zijde.
Environs, omstreken, emgelegen land.
en vogue, in zwang, in de mode, in trek.
Envoye, afFevaardigde, gezant van den tweeden rang.
Epakten, tnlaschdagen ; maansondtrdom bij 't begin des
agars.

Epargne- Ereetie.

Io

Epargne.
spaarpenntng.
Epaulement, verschansing van opgeworpen aside, zandzakken, schanskorven, enz.
Epaulet, schouderbelegsel eens krugsmans.
ophetneer, ephemerisch, tFt,ndaags , kortstondtg, voorbrigaand.
Ephemertden, astronomische jaarboeken of tafels, dagbladen, tudschriften.
Epicier, kruidenier, specerij-koopman.
Epidemie, lands- of stadsziekte; ook eene van batten
aangekomene, voor een' zekeren tud heerschende, aan
het land niet eigene ziekte.
epidemiseh, heersehend, rondgaand (van ziekten).
Epigram, psntdicht, kort hekeldlcht.
epigrammatiseh, op de wijze van een epigram, kort en
scherp, stekelig.
Epikurtst, zinnelijk mensch, wellusteling.
Epikurtsmus, de neiging tot zinnelukheid en mellust.
Epilepste, vallende ziekte.
Epiloog, naredc, slotrede, nawoord; naspel.
epineus,
netelig.
episeh, tot het heldendicht behoorende; episehe poC7ie,
heldenpoezie, de verhalende diehtsoort.
episkopaal, bisschoppellik.
Episkopaat, bisdom, waardigheid eens hisschops.
Episkopalen, aanhangers der bisschoppeliike Kerk in
Engel and.
Episkophohte, vrees voor de invoering der btssehoppen.
Episode, tusschenrede, ingelascht aerhaal, tusselienzang.
Epistel, brief, zendbrief, strafpredikatie.
Epitaphium, grafschrift; grafsteen, tombe.
Epitheet, bijvoegelkik woord, toenaam.
Epitome. kort uittreksel of begrip.
Epopee, hetzelfde als Epos.
Epoque. tudstip, tudsnede, gulenktml; Epoque make.,
zich zelven of zijnen ttld inerkwaardig maben, front
opzien verwekken.
E'pos, heldendicht.
epouvantahel, ontzettend, verschrikkelijk.
eprouaeeren. op de proef stellen; ervaren, ondervinden.
Epuratie, reiniging, zuivering, loutering.
epureeren, reinigen, zuiveren, louteren.
Equilthre. evenwicht (zie voorts
Equipage, reistoestel of bedienden, paarden, rutitigen, eve.
krijgsuitrusting van eels' offieler , scheepsbemanning.
Equipement, uttrusting, inzonderheid van een schip.
equipeeren, uitrusten, toerusten, bemannen.
Equitatie, bet paardrkiden.
equivoque, dubbelzinnig, voor meer dan Pone ttitlegging
vatbaar.
E'rebus, onderwereld, doodenrijk, hel.
Erectie, oprichting, het overeindstaan , opbouwing,honw,
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Eremiet. zie Heremiet.
ergo. gevolgelkjk, dus, derhaive.
erigeeren. oprichten, grondvesten, stichten.
Erinny'en. wraakgodtnnen,
E'ris, twist, de twistgodin.
Eristiek, strkjd- of twistkuttat.
empanel' , de liefde betreffende ; — erotischr getliehten,
ltefdegedichten, ininnedichten.
errare humanum est, dwalen is menschelnk.
Erratum, lout, zetfout (meerv. Errata).
Erreur, dwaling.
Eructatie. oprisping I der maag).
erueteeren, oprispen.
Eruditie, geleerdheid.
Eruptie. uttbarsttng, b. v. van een' vulkaan.
Eseadre. Eskader. vlootafdeeling, smaldeel.
Eseadron, ruiterschaar, compagmte ruitenj.
esealadeeren, met stormladders beklimmen
eseamoteeren, goochelkunstjes doen , uit den zak calico,
wegmoffelen, kapen.
Escapade. valsche sprong van een paard, onoverlegde,
moedvvillige streek, valsche kuur.
Esearpins, lichte schoenen, dansschoenen.
Escorte, bedekking, geleide. g;evolg.
eseorteeren, begeletden, onder bedekking of bescherming,
uitgeletde doen.
Eneouade. rot soldaten onder eenen korporaal.
Escroquerie. fieltPrii, aftroggeltng.
Eneulaap, de god der geneeskuust , geneesbeer.
Eseuriaal. spaansch koninklijk lustslot bij Madrid.
E'sito-waren. uitvoerwaren.
Eskader, zie Eseadre.
esoterisch. coke! voor ingewtjden , wetenschappeliik.
Espadon, houwdegen ; tweesntjdend slagzwaard.
espadonneeren, met den houvvdegen vechten.
Espagnole. spaansche dans ; spaansche vrouw.
Espagnolette,fijne wollen stof ; fijn sattj n, spanjole t.
Espalier, lank erk of staketsel ; leiboom, waayerboom.
Esplanade. vrue, vlakke plaats v66r groote gebouwea en
vestingen, wandel-, exerceerplein.
Espra. g'est,vernutt, scherpzinnigheid, verstand, wezenhjkst bestanddeel, fijnst product der destillatte; algemeene denkwijze, volksgeest.
lb:squire. schilddrager, tttel van een' engelsch' ed4man ,
ook van een' aanzienlijk' burger, Weledel heer (doorgaans
neuter den naam door E.hq. uttgedrukt).
Essai. proef, steal, verhandeltng.
ee.a,eeren, beproeven, toetsen (het gehalte).
Essa,eur, beproever. toetser.
Essentie. het wezen, de kracht, het geestruke tat vruch
ten, kruiden, enz.„ geest, swans.
esseutieel„ vvezenluk, volatiekt nuodzakrItik.
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Estafette, njdende postbode, koener.
Estainentos, de belde Kamers der volksvertegenwoordtging in Spanje.
Efttami.met, herberg, gelagkamer, rookvertrek.
Estimatie, schatting, twilling.
Estinne, hoogachtmg, waardeerzng.
estimeeren, hoogachten, sehatten.
est modus in rebus, er is rn alles eene maat, wiles
heeft nine maat en wrens.
Estrade, verhoogde plaats, spired, hoogte voor een praalbed, troo p , enz., tutstek.
estroiireren. verminken.
Etahlissement, yes-lig= van een haudelshuis, ens., g randlegg ing , geslicht , nedet setting.
etahlisseeren, grondvesten, oprichten ; zich etahlisseeren, zich nederzetten, vesligen.
Etage, verdwping van een gebouw ; le bet etage. de
verdteping onmiddelltik boven dv wooing gelijkvluers,
de eerste venlieping.
Etagere, een nieuwerwetsch stuk luusraad,bestaancle uit
boven elkander geplaatste, hortzoutale plankjes, orn
&tamp voorwerpen van dagelnksch gebrtuk to zetteu.
Etalage, het uitkramen van waren; tentoonstelling ; Nertoonmaktng , uagestalde waren.
etaleeren, uiteenleggen, uitsprelden , ten toss stellen.
Etape. stapelplaats; provtandmagazun , nachtkwartier.
Etat, staat, gesteldhetd; hist; overzwitt; Etat-inajOe„
generale staf.
et cetera, en zoo voort.
eternizeeren, vereeuwtgen.
Ether, bovenlucht ; Sine doorzichtige Aloctstof van stirken reuk en smack.
etherisih, tot den atther behoorend; itemelsch.
Ethiek, E'thica, zedeleer, deugdenleer.
Ethnographic, volkenbeschnj Nang.
Etiquette,aanhechtbriefie, prijsbrtefje,aangehechtstrookje
papter ; hotgebrtuk ; voorschrtft der wehoegelljkiteld ,
zeden, gewoonten en gebruiken can hoven.
Etourderie, onbezonnenheul, doutme streek.
Etourdt, onbezonnea knaap of mensch, wadzang
Etude, studte, oefeningstuk.
Etiai, koker, foedraal, scheede.
Etymologie. woordvorschtng, woordatielcitng.
Etymoloog, Etymologist, vvoordafletdkundtge.
Eucharistic, heti tg avondmaal, nachtmaal.
Euergeet, weldoener.
Eunieniden, plaaggeesten, wraakgodinnen, turten.
eumorphisch, welgevormd.
Eunuch. gesnedette, ontrnande- Inzonderitetd als VI061wenopmener to een' harem.
Euphemism... verzachtende,verschoonende uttdrukktug
eupheinistisch, verschooneud, verzachteud, verbloemend.
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Euphonic, It ellutdendhetd.
euphOniseh, welklinkend , verzachtend.
Eutopia, vaak verkeerdelijk gebrulkt voor Utopia ( zie ald.
Evacuatie, ontruiming, ontlediging. outlasting.
evaeueeren, ontrutmen, ledigen, ontlasting.
evageeren, uttweiden, afdwalen.
evaineeren, schatten, waardeeren.
Evalvatie. schatting, waarde of koers van munten, enz.;
aanslag.
lEvangelie, blude tiding, het nieuwe Testament.
evangeliseb, met Jezus' leer overeenstemmend, christelfjk.
evaporeeren, uttdampen, uitwasemen ; een geevaporeerd mensch, remand vol wonderlijke grillen en inbeeldingen.
Evazie, ontwijking, uitvlucht, voorwendsel.
Evenement, atioop ; gewichtige gebeurtenis.
Eventualiteit, het gebeuren van een mogeluk geval.
eventueei, in voorkmrend geval, mogelijk, gebeurlijk.
Ev r eriast (Everlasting), ltchte maar zeer sterke wollestof.
evertueeren (zilch), groote pogingen doen, allekrachten
te werk stellen, zijn best doen.
Evictie, borgtocht; schadevergoeding.
evident, oogenschijnlijk, zonneklaar.
Evidentie, handtasteltikheid, klaarbbjkelijkheid.
eviteeren, vermijden.
Evolfitie, ontwikkeling ; zwenking , bewegingen ecner
vloot op zee.
ex, uit. Bij naamwoorden, die daarmede zamengesteld
zijn, beteekent het gewoonlijk: gewezen, voormalig,b. v.
ex-minister, voormalig minister.
ex ahrupto, plotseltng, onverwacht.
exact, stipt. naauwkeurig, volkomen.
Exactitude, naa.uwkeurighetd, stiptheid.
Exageratie. Exaggeratie, overdrtivIng. vergrooting.
exagereeren, exaggereeren, overdrijven, vergrooten.
Exaltados. naam der uiterste linkerzijde of de bepaaldste
path.) des vooruttgangs in Spanje.
Exaltatie. gemoeds-, geestvervoertng, overspanning.
exalteeren, overprikkelcn, verrukken.
Examen, onderzoek, ondervraging.
Examinator. onderzoeker, ondervrager.
examineeren, onderzoeken; naauwkeurig beschonwen.
exammeeren, ontzielen, ontmoedtgen, beangstigen.
ex animo, van harte; met opzet.
Exarticulatie, ontwrichting.
Exasperatie, verbit tering.
Examii, naam van den zondag,the het pinksterfeest voorafgaat.
e ‘ eapite. sit het hoofd.
ex cathedra, op meesterachtigen goon.
exceileeren, overschruden, te ver gaan.
excellent, voortreffelijk, heerlijk.
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Excellentie, voortreffelukheid , titel van ministers en
andere hooge staatsbeambten.
exeelleeren, intmunten, zich onderscheiden.
Eveentriciteit. afwukIng van het rniddelpunt, di eperu,
eigenzinnigheid.
eweentrisch, uitmiddelpuntnr, van de baan afe ukend,
dwepend, overspannen.
Exemptie, uitzondering , in rechten . tegenwerping, tegenspraak, Nerwering, verweerschrift des beklaagden
exceptioneel, eene uitzonderin g bevattende.
excerpeeren, ruttrekken (nit geschritten)•
Excerpt, uittreksel (rut een gesehrift).
Execs, overmaat, buitensporigheid, gewelddadigheid
excipii;eren, uitzonderen, tegenwerpingen make,
Excitatie, opwekking, aansporing.
exciteeren, opwekken, gaande maker, aanprik kelt, , doen
ontstaan.
Exclamatie, uitroep, uitroeping, geschreeaw.
exclameeren, introepen, een ' uitroep doen.
excludeeren, uitsluiten, afzonderen.
Excluzie,
excluzief, uitslnitenderwus.
Excommunicatie, kerkban, uttsluiting van de kerkgemeente.
excommtaniceeren, in den kerkban doen.
Excrement, afgang, stoelgang, ontlasting.
excudit, hij heeft bet gegraveerd.
Exenlpatie, ontschuldiging, vruspreking.
exculpeercn, buiten schuld stellen.
Excursie, uitstapje, pleiziertoehtje
Encuus, Excuse, verontsehuldiging, uitvluelit.
excuzahel, verschoonbaar.
Excuzatie, hetzelfde als Excuus (etc ald.).
excuzeeren, verontschuldigen, versehoonen.
execrahel, afschuwelijk, Nloekwaardig, afgruseluk.
Executant, uitvoerder.
exek,utteeren,uitvoeren,voltrekken, door reel] tsdwang noodtaken , to recht stellen.
Executeur,uitvoerder van een vonnis, van een' laatsten NV 11
Executie, uitvoering, voltrekking van een Nonrits, openhare terechtstelling van eenen misdadiger, get echteluke
uitwinning van eenen schuldenaar.
executief. voltrekkend, nutvoerend.
Exegeet, sehrtftverklaarder.
Exegeze, verklaring, bijbelverklariug.
Exempel, voorbeeld, voorschrift, model.
Exemplaar, afdruk, leder enkel gelukvorrnig tub sail
gelijksoortige voorwerpen.
exemplair, voorbeeldig, waarseliuwend.
Exemtie of Exemptie, Nrijstelling, ontbetling vau eon
bezwaar, van een' algemeenen plicht.
Exeqnatur, voltrekkinobevel, vorsteluke bekraelitiging

I t o exerceeren experimert taal.
eener panseliike hulle; erkenning van een' handelseonsul door de regeering des lands.
exerceeren, oefenen, inzonderheid in de krtigsdienst.
xercntie, oefening. wapenoefening.
Exertie, inspanninir, paging.
Exhalittie, iiitdamping, uitwaseming.
xhihitie, aanwijzing, openlegging.
Exhortatie. vermaning.
Exigentie. behoefte, dringend geval; naar exigentie van
taken, naar de gang van zaken vorderen .1.
exigeeren, vorderen, eischen.
Exiguiteit. geringhiid, onbednidendbeid, armhartighrid.
Exil. EN:Ilium. verbanning, verbanningsplaats.
exileeren. verbannen.
eximeeren. bevrijden, vrijstellen.
Existent:, bestaan, werkelijkheid.
existeeren. bestaan, min , kunnen levee.
exit. hij gaat heen, treedt of (van het tooneel).
Exmvssie. gerechteluke uitzetting, ultdruving.
Ex'odus, uttgang, uittocht, naam van Mozes' tweede boek.
ex officio. nit plicht, van ambtswege.
exorbitant. buttenmattg, overdreven.
Exorcismus. duivelbez \venlig.
Exorcist, duivelbezweerder, geestenbanner.
Exordium, begin, inleiding eener rede.
exoterisch. your oningewijden; under de algemeene bevatting vallend, volksmatig.
exotisch, buitenlandsch, uitheemsch, zooals exotische
planten.
Expansibiliteit. nitzetbaarbeid.
Expansie, uitzetting, vcrwijding.
expansieve kracht. uitzettend vermogen.
expatrieeren Web), uitlandig gaan.
Expectant. een wachtende, nitziende (beter ware Exspectant).
Expectoratie, ontboezeming, gemoedsuitstorting.
expectoreeren, ',tin hart uitstorten, ontlasten.
expedieeren, vercenden ; van karat maken.
expeditief, expediet, spoedig, voortvarend.
Expedient, Expeditionnair. afzender , uitvaardiger ,
hulpschrijver.
Expeditenr. goederenverzender, nevrachter, vraehtondernemer.
Expeditie, afzending van waren; refs-, krtjgatoeht: gerechteliike nitvaardiging of bet afsehrift van eene rechtchandeling.
expendeeren. uitbetalen, bekostigen.
Expensen, uitgaven, inzonderheid rechtskosten.
expensief. dour, met zware uitgaven verbonden.
Experientie, ervaring, ondervinding.
Experiment, proefneming, kunstproef.
experiirnentaal, proefondervindeltik•

experimenteeren ex profess°. l t I
experimenteeren. heproPven, de prnef nettlen.
Expert. plakkundige , gezwcrene.
F. ‘ pert.se. het ondeizoek door zankkundige petmonen.
ENpiátie. verzoeolng, hoete, genoegdoentng.
exp.6eren, boeten, verzoenen.
E ‘ Olatie, berooving,vervreernding von stnkken Pener nolatenschap.
Expirátie, nitademing, dood, termitnsverloop, vervaltiid.
expsreeren. sterven , vervalfen, ten omit.. loopen.
Explanutie. nitlegging, opheldertng.
expl.neeren. uttleggen, vetklaren.
expleeereo, aanvitilen, volledig molten.
ENOetie, aanvulling.
expletief, aanvullend, veilmakend.
Expletivum„ a.anvultingswoord; stopwoord (meet, Espletuvu).
explicabel, voor uitlegging vatbaar, verklaarbaar.
Explicatie. ttitleggtng, verklartng.
expliceeren of expliqueeren. ontvonwen, uiteenzetten.
Exploit. Exploot. daad, beldendaad, dagvaarding.
Exploitatie. ontginning, bebouwing, opdelving , tennutte-making.
exploi4eren, ontginnen (b. v. eene mum), dagvaarden ,
ongeoorloofde voordeelen trekken, etch op met betameIiike wtize to nutti- maken (b. v. eene bettenin g , eenen
post, de onnoozelheid of nienwsgierigheid des y olks, en, )
Exploiteur, ontginner, voordeelbejager denrwaarder.
Exploot. z Exploit.
Exploratie, uttvorsehing, uitpluizing.
rxploreeren. tutvorschen, naati, keurig onderzneken.
Explozie. nit- of losbarsting, knal, schok.
exponeeren. uttleggen, ophelderen , zieh exponeereo,
etch blootstellen.
ii.xponent, aanwtjzer, machtsaanwitzer.
Exportatie. uttvoer, goederennitvoer.
Exporten, nitgaande waren.
Expose. uiteenzetting, openlegging.
postnleeren. vorderen, eisch en; min bekiag doe n ,
w,
ren inbrengen; ter verantwoording oproepen.
expozeeren. ten toon stellen, vertoonen; op eene tentoonstelling zenden.
Expozitie. tentoonstelling, uiteenzetting.
express, ultdrukkeltjk, met opzet.
Expresso. bilzondere bode, opzettelilk gczonden hoodsenapper.
Expressie, nitdrukking.
expressiei, vol uitdrukking, nadrukkelijk
exprimeeren. nitdrukken, beschriiven.
Exprobratie. verw‘jt, berisping, wraking.
excprobreeren, verwij ten, scherp. berispen, doorbalen, voor
de voeten werpen, in 't aangezicht smiltcn.
ox profe.mo. beroepshalve, van ambtswege.
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Expropriatie, onteigening. uitkoop.
exproprieeren, ontetgenen, nit het bezit zetten.
Expugnatie, verovering, bestorming.
expugneeren. b ,vechten, veroveren, door strt i d of bettorrning W11113ell.
ExpUlzie, gewelddadige nitdrnving.
exquts, exquiziet, uitgelezen, voortreffeiijk.
exspecteeren, exspireeren, tie op exit—.
Exspohiatie, plundering, berooving.
exspolieren, uitplunderen, berooven.
Exatirpatie, uitroeying, nitdelging ; bij ehlrargijns: utt_ pellen ; uitsmiden.
exstirpeeren, mtroeyen, verdelgen, ontwortelen , mtpellen , uitsmjden.
Extase, zie Ecstase.
ex tCmpore, voor de vuist, onvoorbereid.
extemporeeren, voor de vuist of onvoorbereid spreken,
dichten, zingen, spelen, enz.
extenueeren, uttbreiden, uttstrekken.
ExtCnsie, ultbreiding, omvang.
extensief, volgens de uitgestrektheid; omvattend.
Extenuatie, verdunning, kr.achtvermindering , afneming ;
verzachting, verschooning.
extenueeren, verdunnen; uitmergelen, krachteloos maken; verschoonen, verzachten.
Exterieur, uiterlijk, buitenzijde, uttwendige.
Extermtnatie, ultdrijving, uitroeying.
extermineeren, uitdruven; verdelgen, verntelen.
Externen, met in 't gesticht of de school gehuisveste
leerlingen, buitenwonende scholieren.
exterritoriaal, buiten 't gebied van een land gelegen.
Extinctie, aublussching, uitdelging , het uttsterven (van
een geslacht); afkoeling van heete steenen met bond
water.
extenueeren, uitblussclien, verdelgen, vermetigen, afschaffen, opheffen.
Extirpatie, enz., zie Exatirpatie, enz.
extorqueeren, afpersen, afdwingen.
Extorsie, afpersing, verkrijging door gewelddadigheid.
extra, buiten, buttengewoon, bij zonder ; —extra-fijn, zeer
fijn , — Extra-blad, bijblad , — Extra-post, buitengewane of eigen post.
Extract, uittreksel (uit boeken, krviden, enz.)
Extractie, marekking ; afkomst, man a an extractie,
iemand van goede afkomst.
extraheeren, uittrekken , een uittreksel maken ; halter',
b. v, een vonnis.
extraordinair, buitengeivoon, ongewoon.
extravagant, buitensporig, overdreven, gek.
Extravattatat, ttitgetreden blued of lichaamsvocht.
111,1xtravazatie,uittreding van lv t blued of andore voelites
tut Itonne vaten.
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extravazeeren, uit de eigen vaten vloey en, uittreden.
Extreme, het utterstc, hoogste , d, top, hoogste graad.
Extremes. overdrijvingen , twee tegenovergestclde oaken
of begrIppen extremenAe touehent, de uttersten
rakon elkander, de strijdigste dingen gaan moms gepaard
Extremiteit, utterste etude, etndpunt, uiterste verlegenheld , laatste toevlucht; Extreiniteiten, de uiterste
ledematen.
Extuberatie, geawel, bull ; uitwas.
extubereeren, opzwellen. oploopen.
extumeseeeren„ opzwellen.
Extumescentie, opzwelling, opzetting k b.v.. van een been ).
weelderig.
exuberant. overvloedig,
ExuberOntie, onnoodtge overvloed, overtolligheid I b. v.
van woorden.
Exultatie, vreugd.egehuppel, gejuich.
ungue lennem, aan den klaauw kent men den cents .
ex voto, naar wensch ; ten gevolge eener gelofte.

F.
f. beteekent fan, maak , of factum, gedaan, of fiat, het
gesehiede, toegestaan.
f. of fee. beteekent fecit, hij heeft het gemaakt.
f. of II. beteekent florins, florenen, glildetts.
f. of fol. of fo. beteekent ffilium, folio, blad.
f°r°, beteekent folio recto, op de rechter- of voorbladziy de.
f°,70, beteekent folio verso, op de keerzijde van 't blad.
beteekent feeerunt, zij hebben het gemaakt, (of in de
muziek ) fortissimo, zeer sterk, zoo sterk mogeltlk
(ook iffy.
ir. beteekent franc I s 1, of franco. zie die woorden.
FOhel, verdiehte vertelling ; sprookje , leugen.
Fabricaat, de vervaardtgde waar, het kunstvoortbrengsel.
Fahricage, stadsbouwmeesterschap.
FabricAtie, vervaardiging ; bewerktng der waren.
fabriceeren, vervaardtgen, tnaken, voorthrengen.
Fabriek, werkplaats, werkinrichting, waarin arbeldeis
tot hetzelfde doel, bij geregelde verdeeling des arbelds
en onder gebrulk van machines, werkzaam Olin, (vergelijk Manufactuur); ook voor Fabricage.
Fabrikant, bezater, bestuurder eener fabnek ; vervaardiger in 't groot van voorwerpen, die door fabrteken geieverd worden.
fabuleus, fabelachttg.
Facade, voorzijde, Bevel van een gebouw.

Face -Fakir.
Face. gezieht, voorzijde; — face make., de spits bieden,
stand houden, — en face, van voren.
Fayette, ruitswijs geslepen vlakken aan edelsteenen,enz.
facheus. verdriettg, spijtig, ergerlijk , droevig.
faciaal, het gezicht of gelaat betreffende.
faciel, gemakkelijk, gethensttg, inschikkelijk.
Faculteit, gemakkelijkheid, inschikkelijkbeid, to groote
toegevendheid.
Facit, som, bedrag, tutkomst.
Facôn. matner; vorm, fatsoen , maakloon, tacos, de
peeler, manier van zeggen, aegsmanier , sans favons,
zonder complimenten , cen sans-facon, een plompert.
lompert, vlegel.
faconneeren, vorrnen, de vereischte gedaante seven.
Facons, plichtplegIngen, omslag (zie Facon).
Fac-sinsile, schrift-evenbeeld, handschriftafdrnk.
facia, daadzaken, het gebeurde (enkelvond Factum).
Facile, partij, aanbang, kuiperij, kabaal, zamenrotting.
factius, oproerig, muitziek, onrustig.
Factionnaire, de schildwacht, de wachthoudende, dienstdoende persoon.
factisch, feitellik, werkeluk, waar, door feiten bewezen.
Factor y, opzichtee, zaakvoerder, boekhonder ; brievinbesteller ; vermenigvoldtger.
Factorie, Faetorij. post en waning van een' factoor
nederlandsch handelskantoor in een vreemd werelddeel ;
Factorie-handel, corn m issie. handel ( z . al d. ).
alit, in alles, the alles doet.
Factotum, een
Factum, voorval, felt, het gebeurde.
Factuur, hoop-, inkoop- en verkooprekening, warenrekentng.
facultatiel, bevoegd makend, bevoegdheid gevend.
Faculteit. natuurgave, gesebiktheid; eene der hoofdafdeelingen van de gezamenlijite hoofdwetenschapp en (god,
geleerdheid, geneeskunde,.rechtsgeleerdheid,wijsbegeerte
en letteren) ; de gezamenlUke tot eene tiler hoofdwetenschappen behoorencle hoogleeraar', b. v. de medieche
faculteit.
Fadaise, beuzelarn, nietigheid, wtsjewasje, laffe
beuzelpraat.
fade, laf, amakeloos, onbevallig.
Faces, Feces. droesem, heffe,moe'r; drek, uitwerpselen.
ragot, hoaten blaasinstrument met diepen toon, bassos.
Fagottist, fagotbespeler, bassonblazer.
tainceren, failliet zijn, zich buiten stoat rot betaling
verklaren.
Faillissement, Fallible, betalingsonmacht, niet-bedriegelijk bankroet.
Fait, gebeurde zaak, voorval, feit; au fait zijn, naauwkeurtg verstaan, scel kennen, op de hoogte zijn Fait
accompli, volbrachte daad, gedane zaak.
Fakir. een arme; in Turkije een boetedoend klutzenaar,
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even

the van de aalinoeLen der menschen leeft en zich
kastijdt.
Faktor, Faktorij, tire. Lie Faktoor. en/.
rnim g. eplooni boordsel aan vrouwekleederen,
11,
aan gordunen, enz.
Falcona, veldslang, snort van voormaltg grof geschut •
Falconet, kleine veldslang.
Fallacies. bedrog , bedriegellike sluitrede , Fallacia optics. geLichtsbediog, oogmrsleiding.
Fal.a, vervalschingen, inz. schriftvervalschingen.
Faleari g . Faisarins, vervalscher, inz sehriftveivalscher.
Falset. Fausset, de alt- of discantstem, die de vroowestem nabootst en door de perstng der luehtpup wordt
voortgebracht, fau,set-stem.
Falowitist, FaugooetttAt, wie met Lull: eene stem rings.
FaNiteit. valsehhetd, onwaarheid.
Fal g um. opzetteliik hedrog.
Fama.god in des roems, gerucht, mare, goede of kw ade iaam.
tamely., vermaard, wereldkund . g, berucht , uitstekend, in
't oog vallend.
gemeenLaam, vertrouweliik.
famillarireeren (zach). zich gemeeniaam maken , Lich
to reel vroheid veroorloven.
Fam t liariteit, vertronwelukheid, gemeenLarne omgang.
Famtlie. verwantschap ; scam, geslaeht, germ, afkomst
Fanarioten, grieksche, meestal rijke familien to Constantinopel.
Fanaticus. Fanatic!, dweper, geestdruver.
fanatiek, dweepziek, vol zotte inbeeldingen.
Fanattsmna, dweperij, inzonderheid geloofsdweperu.
Fan.-" inbeelding; ,oval, lutrn ; Faues •artikelen, modewaren, w, elde-voorwerpen.
Fandango. suaansehe vollisdans in 3, 4 moat, ni et cartagnetten.
Fanfare, aompetstuk, vrolijk jachtstuk , trompetgeschal
bra 't init., en der ruiterij.
Fantaron, r indhuil. pother.
Fanfaronnadc, Fanfaronnerse. poeherii, ,9,rootspraak.
Fanfreluche. strikken en kwikken, snorrepijperij, benzelingen.
lantazeeren. vvillekeurigoiaarzijn gevoel en zune irivallen
voor de vuist spelen (zie nob phantazeeren).
1Fantazie. willekeur , lurmrg spec voor c e 'mist (Lie ook
Phantazie).
Farce. ,alsel voor spijzen) , klitehtspel ; grappig nastnkje , klucht, snakerij.
farceeren, met vulsel stoppen, gelarceerde (met u-4-foreeeirde) snuck, met vulsel toebereide snook.
fardeereo, blanketten. bemantelen.
Faribolen, sprookjes, zotheden, praatjes moor den soak.
Farien. Farien•muiker„ meel- of poeder-sniker, keukensulker.
L

8*

116

far niente—Fax et, tuba.

far niente, het ntets-doen, het left-ann.
Faro. Faro-bier, krachtig brusselsch bier, a. Pharao.
Faseina.tie, betoovering, verblindtng, misleading.
faseineeren, betooveren, verbltnden.
Fasesnen, rijshout, takkebossen bij water y, erket,, bit
vestm gerachten, en/.
Fad et netas, recht en ontecitt
Fashion, mode; goede Coon.
Fashionable, naar de mode, naardt wer gild, tatsoettink,
een man naar de wereld , mod.gek,
Fasti, jaarboeken, feestkalender.
fastidieus, langwkiitg, verdriettg.
fastueus. pralend, pronkend; hoogdravend
Fat, intebeelde not, gek;e, proikertje.
fat. fattig, fatterig, gek, ingebeeld, iaf
fataal, noodlotttg, e rdet felijk, hetlioos.
Fatabsinus. noodloWeer, het geloof aatt dr leer van een
onvermudelnk noodlot , leer der onbepaalde vow besehtkking; Fatalist. aanhattg, er van dat geloof. via die Leer
Fataliteit. onvermudelijk noodle; ; rampspoed.
Fata-morgana, 1 ticht,ipt,gel in g ^ nekt r gen. teh tsbedi og ).
fatigant. vermoeyend , langwnitg, vervelend.
fatigeeren. vermoeyen , lastig vallee.
Fatigue. vermoeyen s, aftnattIng.
Fatuiteit, lafheid, ongertjmdbeld, dls gewi g van verivaandhetd.
Falum, noodlot ; lot, bestemmmg
Fa.ubourg, soot-011d.
faulileeren, met zeer wijde steken naayen, ingen , kept.,
sen aanknopen.
Fauna. dterenbeschrijving.
Faunen, veld- of boschgoden.
Fausse-queue, onzuivere stool op het inljard
faults. font, — faute de mien, bij gebrek van beret.
Fauteuil, armstoel, leuningstoel.
faux. valseb, verkeerd
Faux-pas. misstap, fell, dater.
Faux-titre, de verkorte titel van een bock op het hlad,
dat den eigenlijken titel voordfgaat ( bit verbasterink
vaak franse he tt tet, in plaats van voorh and‘ehe t It el, geheetenl.
Faveur. gnnst, begunstiging; wetwillendhetd, vergeving,
— Jour* de faveur. Faveur-dagen, respijt dagen,naaicht-dagen, tssel-uttstel
favorabei. gunsttg, genegen, voordeelt,
Favoriet, gnnstiltng, ltevelmg; bijvoegelljk woord tit
Favoriet-spijs, Favoriet-ovals. enz., de lievelings-.
spijs„ gelietdste wait, enz.
Fa. orieteri. bakkebaarden.
Favorite. de gekeerde kleut der kaart, de baste.
favorixeeren. begunsttgen, genegen aiji,
Fax st tuba. fakkel en ttompet, hoofdpersoon,

Fayenee Feuilletnn.
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Fayence. half- por geletn. fijn platteel- of aardewerk.
Feces. tie Freces.
fecit, afgekort fee., hij heeft het Aemaakt.
tecnndeeren, beetnehten, vruchtbaar maken.
Fecnnditeit, vrnehtbaarheid.
federaal,het verbond betreffende.
Federalimmtas, St t bondstelsel ; zucht tot verbondslutten.
Federatie, verbond. bondgenooteehap.
Fee, tooveres en waarzegster met beperkte maebt ; toovergodin.
Felicitatie, geluko-ensch, heilwensch, zegenwenseh.
feliciteeren. geltikw,nschen.
Felloplat,tiek. tie Phelloplastiek.
Fellow. gezel, makker, ambtgenoot, medelid van Pone
akademte of collegie to Engeland.
Felock. kietn sloepvormtir snelsehip tender verdek, in de
Middellandsche zee.
Felonse. leenplichtseliending,trouwbreuk tegen de overheld , in England ,edere doodmisdaad.
Fewinanum, vrouweluk woord fernimni generic, van
het vrouweitike geslacitt.
Feriit n, vrkie dagen, rustdagen.
Ferlet. boekdrukkers- en papiermakers-werktuig in den
vorm eener T om papier op to hangen en of to nem.en,
term, vast, standvastig, mannelijk • oak : goed t opperbest •
Ferman (minder goed Firman). sebrtftelijk bevel des
sultans, verlofbrief of patent, pas; aanstelling, handeispas in 0. Incite.
Ferment. gest- of gistmiddel.
Fermentatie, gisting, volkswoeling.
fermenteeren, gisten, in tinting geraken.
Fermeteit, standvastigheid, degelijkbeid.
Ferociteit, wildheid, woestheld, onmenscli
fertiel, vrnehtbaar, winsteevend.
Fertiliteit, vruchtbaarhetd, weligheid.
fertilizeeren. vruehtbaar maken ; bevrnehten , hem.geren.
Festin, Fentijn, feest, gastmaal, eeremaal.
lestma lente, haast a langzaam.
Fentiviteit. feestelijkhetel, vreugdefeest.
Felton, loot- of lofweik van bloemeu.
festonneeren, met hloem- en loofwerk versieren.
Fete, feest, gastmaal; verjaar-, naamdag.
feteeren, feesteliik onthalen, vleyen.
Fetiche. zinneltik voorwerp van aigodische vereerine bti
de Negers, toovertniddel.
feudaal, het leenstelsel betreffende.
Fendaal-systeem. Fendallismus, het leenstelsel.
fenilleteeren, doorbladeren, nazien.
Fenilletton, blaadje ; afdeeling van eon dagbiad, aan de
kritiek der letterkundige werken, aan novcllen, enz.
gewijd.
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Fez, de roode wollen muts, die sedert 1826 in plaats van
den tulband als militaire dracht in Turkije ingevoerd is
huurkoetsier , huurkoets , tweespan.
fiat, het geschiede ! bewilligd ^ toegestaan
Fiche, speelmerk, vi s c 113 e, beentje t'als betaalm, ddel
bij 't spel).
Fichu, driehoekig vrouwenhalsdoek3e.
Fictie, verdicht , ng, vindIng ; voorwendsel, on, aarheid
Fidalgo, adellijke van lager rang in Portugal.
fideel, getrouw , opgeruimd, lustig.
FideVeommib, erfmaking, waardoor den erfgenaain alleen
he, vruchtgebruik, met het recht van vervreemdin g van
zekere goederen wordt toegestaan ; of een goed, dat niet
verkocht mag worden, maar bij eene familie moet bliiven.
Fideliteit, trouw, trouwhartigheid ; vroluke luim.
Fidihus, papierstrookie om den tabak aan te dikes.
Fiducie. vertrouwr 1; stouthartigheid.
fiCr, stout, trotsch , vermetel.
Figaro, sluw onderhandelaar en koppelaar in liefdeszaken.
Figurant. die op het tooneel of eld,s eene ,tomme rol
vervult, die enk,1 figuur niaakt.
figuratief, wat de figuur, het zinnebeeld van Leta voorstelt
figureeren. afbeelden , -figuur maken ; voor figu rant d town.
Figuur, gedaante, beeld, prentje; danstoer , voorkomen ;
Fignur inaken, eene groote rol spelen, opzien bar, a.
figuurlijk. zinnebeeldig, oneigenluk.
Filaarám, de koperen draadletters of figuren van den
papiervorm, elker afdruk in 't papier ziehtbaar is ,
watgrmerk.
fileeren, spinnen , in 't kaartspel eene kaart wegmoftelen ; de kaarten langzaam een voor een openleggen.
Fileet. metalen figuurlijntje (bij letterzetters en bockbinders ).
filiaal. kinderlijk, dochterluk , Filiaal-kerk, bukerk ,
— Filiaal-handel. bijhande/shms.
kinderWke afhankelijkheid , gehoorzaamheid dei
kloostergeesteluken aan hunne overlieid , vie ook Affiliatie.
Filigraan, Filigrain, fin, doorluchtig week van goaden zilverdraad.
Filou, listige bedrieger, schurk, felt.
Filter of Filtruni, doorzijgmiddel, zugdoelt, zugpapiei
Filtreer-machine, v erktuig tot iiivet mg, inzondet heid
van het water.
filtreeren, doorzijgen, kleinzen.
Filtruna, zie Filter.
finaal, wat om te eindigen, te sluiten thent.
Finale, einde, uitgang, slotstuk
Financier. rentmeester, verstandig geldbeiteerder , geldschieter.
finaneieel. de geldzaken betreffende.
Financier, openbare geldmiddelen, geldvtanraad

fineeren fletrisseeren.
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lineeren, scheiden, b. v. het gond van het zilver.
Finesse, sluwheid, list.
fingeeren, verdichten, voorgeven , — gefingeerde munten, niet werkeh i k bestaande munten, naar welke men
rekent, b. v. ponden vlaamsch , gefingeerde rekening, vermoedeluke, bij ranting opgemaakte rekening.
corOnat opt' , bet aide kroont het werk.
Fiat, vemzeru, streek, verschalking ; schermlist ; fijne
berst to 't spiegelglas.
Final. glazes fieseh met wijden bulk, kogelfiesch ; ook
ene soott van stormpotten met handgranaten gevuld
handelsnaam, handteekening van ern handelshuhs;
— under de firma, beteekent ook wel : under het voorwendsel, voorgeven.
Firmament. twspan,e1, sterrenhemel.
Farman, tie Ferman.
Fiscaal. openbaar aanklager, landschatbewaarder.
Frocus. ,taatsvermogen, staatskas , boetekas.
F.stel, pupzweer, etterdracht, vochtafietder.
Fitz, Pen normans^h woord, dat zoos, inzonderbeld onechte zoon beduidt en in zarnenstelling met engelsehe
woordfn voortornt, b. v. Fitz-James, Fitz-William. en,
fix, vast, bepaald, sod, gezwind, fiksch.
fixe Mee, vaststaand, overheerschend denkbeeld, dolende
inbeelding revs nelekranken.
lixeeren, vasthechten, vaststellen , strak aanzien.
Ettxum, het vaste inkomen, het taker bestaanmtddel.
Flacon, flesehje, reukfleschje.
Flagellanten. geeselmonniken, naam rener broederschap
van godsdienstdwepers.
Flagellatie, geeseltng.
Flageolet, Ain- of hoogflutt.
flagorneeren, laag en aanhortdend vleyen, fllkflooyen.
flagrant, brandend , duldelljk 't vallend. openbaar,
pas gebeurd, en flagrant delit, op heeter daad h. v.
betrapt).
flambeeren, vlammen , over de vlam zengen, bedruipen.
flaneeren, led.tg rondslenteren zonder Joel of oogmerk.
Flanel, ltchte lunwaadachtige wollen stof.
Flaneur. rondslenderaar, lanterfanter, gaper.
Flank, zude, niviakte, strukitute van een vesting week,
legervleugel.
flankeeren, van ter aide bestruken of dekken , ook toesnsajten.
Flankeur, zoo veel als Tirailleur (zte aid.).
flatteeren, vleyen ; het hot maken , ook w61staan, voordeelig doen uttkomen.
Flatterm, vleyeru.
Flegma, enz., tie Phlegma, en,
fletriseeren, doer. verwelken ; schenden, schandvlekken,
onteeren.
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Fletri.nure. boon, smaad, brandmerk.
Fleur. bloern, bloei, bloeitijd.
Fleuret. schermdegen, rapoier.
fleurig, bloeyend, gezond.
Fleurist. Florist. bloemenvriend, bloeinkv,eker , bloern schilder.
bnig7aam, gedwee; vote verbniging vatbaar.
buigzaamheid, lenigbeld.
bulging, woordbuiging
Flibustier. zeeroover, vrijbuiter.
Flora, de bloemgedin; plantbescbrijving
floreeren, bloeyen, in welsiand zijn.
Florijn, zie Floreen.
florissant. bloeyend, voorspoedig.
Florist. zie Fleurist.
flottant. drijvend, zwevend, dohberend.
flotteeren. drijven, dobberen ; onzeker zijn, weifelen.
Flottille. kleine vloot, smaldeel.
Fluctuatie, weifeling, wankelmoedigbeid.
flnctueeren. dobberen, weifelen, beslniteloos zijn.
vloeying, vloed; buikloop.
Focus.brandpunt; afgezonderde scliouwburgplaats.
firecundeeren, Feecunditeit, zi p Fec—.
enz., zie Fed—, enz.
Foedraal, scheede, koker, overtreksel.
Feetua. ligchaamsyrneht.
Foi, geloof, tronw, wooed; de bonne fox, to goeder
trouw, oprecht ; ma foi! par ma foi! op mijne eer
waarachtig
Foliánt. boek in folio, waarbij het vel slechts eens wordt
gevouwen en 4 bladzijden beeft.
Folio. dwaasheid, zotheid, zinneloosheid.
FOlium, bled! — Folio, op de bladzijde; een boek in
folio, een boek in 't formaat, waarbij bet vel papier
slechts eenrnaal wordt gevouwen en 4 bladzijden heeft ;
een gek in folio. een zeer groote gek.
folieeren. de bladen van een bock met cijfers teekenen.
Fomentátie. staving, verwarming door warme omslagen.
tomenteeren. stoven, warmen; in gisting brengen.
Fonctionnair. ambtenaar, beambte.
Fond, grond, a. fond, grondig , au fond. wel ingezien.
Fondament. fondatie. fondeeren, tie Fond—.
Fonds. grondvermo,en „;.eldvoorra ad, kapitaal ; gezamenlijke werken, waarvan een ultgever 't copierecht heeft.
Fondicen. publieke fondo.en, staatssehuldbrieven.
Fontanel, kleine kimstzweer tot afleiding van sehadeliike
vochten.
Fontange. voormalig boog dameskapsel.
Force. kracht, geweld.
forceeren, dwingen, noodzaken ; overweldigen , openbreken ; ook wel verkeerdelijk voor farceeren.
forma (pro). voor den sehijn, welstaa.balve.
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Formaat, grootte of vorm eens boeks.
Formal/1.A, een mensch, die zich geheel aan uitwendige
vormen houdt.
rormaiiteiten. zewoonten, gebruiken,uiterliike regels en
vormen.
forrnalizeeren. de uiterlijke vormen en regels in acht
nemen ; — etch formalizeeren, Olin misnoegen over
iets ititen, lets kwalijk nemen, zich beleedigd achten.
Formatie. vorming, gedaantegeving, schepping.
tormeel. vormelijk, volgens den vorm, uttdrukkelijk.
formeeren, vormen, voortbrengen ; in rij en gelid plaatsen.
formidabel, vreeseltjk, geducht
Formule, voor bijzondere gevallen voorgeschreven of door
het gebruik ingevoerde woorden, wending-en en spreekwijzen, zegswuze, uitdrukking , vaste regel , rekenvoor.
schrift.
Formulier. door 't gebruik ingevoerde regel, woordelijk
voorschrift van eenlg opstel, voorbeeld, model.
Formulist, vriend van formulen of formulieren.
Fort, Forteres. kleine vesting, schans.
Forte-piano. zwaar- en zachtklinkend speeltuig, 'lamerklavier.
Fortifieatie. vestingwerk , bevestigingskunst.
fortilieeeren, fortila,,eren, versterken, verscbansen.
Fortuna, geluk, lotgeval, v. edervaren ; veimogen.
Forum, markt, gerechtshof, rechterstoel.
lossiel, nit den grond gedolven f in, van voorwereldlijke
overblijfsels) ; versteend.
FossilWn. delfstotien , versteeningen, versteende organisghe overblijfsels sit de voorwereld.
Foudre. bliksem, bliksemstraal, donderslag.
ioudroyeeren, go, eldiz besch teten ; neerdonderen, raz en
en tieren, sell vides en vloeken.
Foulard. indiNehe bonte cutlet, stof, inionderheid zijden
,akdoek.
Foille, menigte, volkshoop, zamenloop.
Fourage, voetier, paardevoeder.
lourugeeren. voeder of levensm Iddelen opsporen en halen.
Foudre, schtirk, bedrieger, fielt.
Fourlierie. bedriegeru, schurkerij, fielteru.
Fourgun, zeker rutne.; met een' affeldissel ; ovenijzer.
Fourier. veld- of krUgsschrtjver,onderofficiel, helast met
de fourage, enz., eener compagnie.
iourmilleeren, wemelen, krioelen Calm mieren).
fourneeren, voorzien, met fijn hout beleggen of inleggen ,
zijne bijdrage betalen.
Fournissement, inlage, toelage ; aanzuivering.
Foyer, haard ; brandpunt , in schouwburgen , de verwarmingskamer, verzamelzaal tusschen en na de vertooning.
Frit, afkorting van het ital. irate. broeder, een bijnaam
voor monnIken, b. v. fra Bartolomeo.
Fraek.z. Frak.
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FrActie, break ; breking, deel eener politieke partij.
Fractuur, breuk. beenbreuk , zekere duitsche drukletter.
fragiel, breekbaar, bros , iroos, vergankeluk.
Fragiliteit, breekbaarheid, brosbeid , broosheid, bons,
valligheid.
Fragment, brok, stub , gedeeltelijk overblufsel van °ride
geschriften.
fragmentarisch, stnksgewijs, bi t fragmenten of stukken.
Frak, korte, lichte, dicht sluitende mansrok, met lange
achterpanden.
471'2 cent.
Franc, transche zilvermun
Francaise, fransche vrouw , fransche dans.
franehement, vrijmoedig, ronduit ; rondborstig, onbewimpeid.
Franchise. openhartigheid, rondborstigheid.
Franciskanen, minderbroeders, minorieten.
francizeercn. eerfranschen, tot franschman maken, een'
franschen vorm gesen (b. v. aan een xcoord) , de Franschen naapen.
Franc-macron, vrumetselaar.
vrtj., postvrij.
Frank, zie Franc ; als adj. vru, ongedwongen.
frankecren, de port vooruit betalen. vraehtvrij waken.
frappant. treffend, sprekend.
frappeeren, treffen, bevreemden, indruk waken.
Frazer, broeder, inz. orde- of kloosterbroeder.
fraternizeeren, broederschap waken, zich verbroederen
Fraterniteit, broedetschap, verbroedering.
Fraudatie, benadeeling, oplichting.
fraudeeren, bedrtegen , sluikhandel driven.
franduleus, bedriegehjk.
Fray, in 't spaansch • de ordebroedet, monink
fredonneeren, trillen of sleeper in 't
sneloeilend oorlogselilp, 'set t'An irk en
Fregait.
minder dan 65 stukken.
firer., tick, krankzinntg, razend
frequent, meingvuldig, volkrijk, sit ek betocht.
Frequentatie, y ank herhaald brooch, serkeer, °wane,.
Frequentativum, werkwoord, dat een berhaaid doen
uitdruk', herhalingowoord (b. v. hlaPpere.)•
frequenteeren. vhjtig bezoeken, vault bijv-onen.
Frequentie. menigvuldigheid. herhaalde ederl.eeeing.
levendig , al fresco sehilfresco, in de muziek:
deren, op versclien natten kalk scbilderen; Frescoschilderkunst, het schilderen op lersehen,natten balk.
,
adellijke
ongehuwde
dame.
Freule, jonkvrouw.
Friamd, lekkerbek, snoeper, smulbroer.
Friandise,lekkermj, snoeperij, 1 ekkerbeetje , snorpzucht.
Fricassee. gefruit en gestoofd Terecht van vleescb, visch,
moeskruiden, eyeren, enz.
fricasseeren, stukjes of reepen viersch opatoven, rotten ,
neèrsabelen, in de pan hakken.
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Frictie, wrijving,
FripOn, schurk, spitsboef, Ault, deugntet, bedrieger.
Friponnerie. gniterti, schurkeru, hoevestnk.
onbt duldend ,
friveole,
Frivoliteit, teuzelartj, kleingeestigheid , moedu
hiehtzinnigheid.
krullen
, het haar opmaken.
irizeeren,
Frizeur, kapper, — Friztaur, kapsel, i,aartooi
Fronde, eigenlijk slinger , van dear eene politteke partu
in Frankrijk in de l7 de eeuw, zoo geheeten, omdat Lij het
parlement had vergeleken bij kinderen, du met den stinger spelen.
Front, voorhoofd , vooriude, vow gevul, eerste gelid , iron(
maken, het hootd of de spits bieder, pal staan
Frontieren, grenzen.
Frontierplaats, grensplaats.
frotteeren, wruven, glad makes, poetsen.
iruetifiet eren, vrucht dragen.
FructuariUN, vrachtbrsiker.
frugaal, spaarzaam, eenvoudig, karig.
Frugaliteit. genocgzuamheid, spaarzaamheid
frustreeren, to lour stellen.
Fuerom, vrulieden en voorrechten van zekere sraansche
provincien. inzonderheid van de baskische.
Fulguratie. het bliksemen, vveérltchten; het blikkeren
van good en silver in den smeltkroes.
fulmineeren, uttvaren, schelden, men, vloeken.
Fumigatie, berooking, rook- of dampbad.
Funambulist, koordd.anser.
Functie, amhtaverrichting, bedtening, post.
Fundament, grondslag, Fundamenten, grondslagen,
a,mvangsgronden. eerste heginselen.
fundamentaal, wezenhjk, oorspronkeluk ; de eerste gronden aangaande: fundamental ° wetten, grondwetten.
Fundatie. grondlegging, stichting sit vermaakte fondsen.
tundeeren, gronden, stichten; gefundeerde sehuhl, eene
op bepaalde tnkomsten aangewezen staatsscbuld.
iuriest, verdertelijk, heilloos, noodlotttg.
tungeeren, arnbtsverrichtingen does, bepaalde dtensten
bewuzen, week docn, arbeiden.
tungeus. sponsachtig.
Fureur, Furor, woede, razernu , hevtge aegerrte.
Furie, wraakgodin , boosaardtg wijf, woede.
iurieus, woedend, uttzinntg, dol.
Furore waken, linden of groote_t bijsal inoogsten.
Furor, ate Fureur.
lurtief, hetmelijk, dtefachttg, steeiswus.
Fur4ellier, beter Fusilier, (zie dat woordl.
fuaileeren, doodschieten (als krugsstrafi.
Fusilier, snaphaandrager, gewoon soldaat.
Fuat, -'ustage, vaatwerk.
Fuati, aftrek soot beschadtgde waren.
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rutiel-- Galerij.

futiel, metswaardig, voddig.
Futiliteit, niettghetd, armzalighead.
Futurntn, toekomende tijd.
Flame, smelting; het gletsel ; de zamerism e!ting van parWen, van stelsels, van verschillende klassen der maatachappij.
Fusionist, hij, die het stelsel van ineensrnelting aankleeft.

G.
GI. beteekent gulden.
g. m. of gl. no. of glor mem., beteekent glioriainEe memorise, roemrijker gedachtems.
Gr.
beteekent op recepten grooao modo, v. ald.
Gabare, kletn, plat roeischip ; tot in- en uitladen); nachtschip tot bet viziteeren der in- f n uitgaande schepen ,
lichter.
Gabel, indirecte belasting, impost ; zoutpakbuis.
Gadsteel. staal voor vijlen, messen, enz.
Gagaat, zwarte barnsteen ; pekkool.
(gagie) — gage
Gage, onderpand ; dienstloon,
d'amour, liefdepand.
gagne, gewonnen.
vrolijke broeder, rare sneak.
Gala, hofstaatsie ; feestgewaad, staatsiekleed ; gala-dagen, staatsie-dagen, waarop de hovelingen txi staatstekleederen molten verschijnen.
Galaktometer, melkmeter, werktuig oni 't gehaite of de
vervalsching der melk to bepalen.
Galant, minnaar, vrijer, verltefde.
gallant, smaakvol gekleed ; aardig, hoffelijk, voorkomend ;
galante ziekle, venuskwaal.
Galanterie, boffelijk gedrag, voorkomendheid jegens vrouwen ; koopwaren tot tooi, opschik en genoegen ; ook
minnehandel, boeleering, en Om verregaand misbruik
van 't wooed) ook : venuskwaal, galante ziekte.
Galan thomme„, fijn beschaafd man, man naar de wereld ;
honime gaLant, saletjonker.
Galantine, tussehengerecht van gespekt hoendervleesch.
Galantismus, schijnkunde, oppervlakkige wetenschap,
y okel berekend op veitoonmaken.
Galeas. Galjas. gioote gales, grout zeil- en roeischip.
Galei, breed roetschip, dat genieenlijk door misdadigers
(galeislaven, galeiroeyera) wordt voortgeroetd.
Galerij ,overdekte gang in een gebouw , schildenj- of
kunstzaal ; mijngang ; de bovenste rij open plaatsen in
schouwbtirgen , de toeschouwers aldaar ; de menschen,

Galimatias —Garde.
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voor zoover ztj de daden banner medemenschen beoordeelen.
Galimattas Gallimathias, wartaal, onzin, brabbeltaal.
Gallas, zie 'Gaieas,
Gallioen, spaansch koopvaat dij - en noriorsehtp.
Gallego, een Gallicier, bewoner der provincte Galtime in
Spanje, ook de naam van den wat men onstenwtnd.
Gallieaansehe kerb. naam der r. kath. Kerk in Frankrtik.
fransch taaletaen.
Gale, het land der Gathers, Frankruk
Gallimathaas. zie Galimasias.
Gallionismus. onverschilligheul in cake van godsdienst.
Gallismus, de scheedelleer van Dr. G ill (van Weeneni.
Gal/omaan. hartstochteluk bewonderaar van al way
fransch is.
Gallomanie, overdreven zucht root al oat fransett is.
Gains, gond- of zilverbonrdsel.
galonneeren„ met gond of zAlverboordsel beleggen.
Galop, sprutgloop, sneirid.
Gaioppade, engelsche sprtngdans.
galoppeeren, met sprongen ridden of loopen, renuen
Galopin, loopjongen, boodschaplooper, keukenjongen.
Galvanism's, de door Galvant ontdekte metaalprikkel
op spteren en zenuwen, dierlijke elektriciteit of aanrakings-elektricitett.
galvanizeeren. een lichaana iii eenen galvanischen ( dietluk-elektrtschen) toestand brengen, metaalprikkels aanwenden of beproeven.
Galvano-magnetismiss, zoo reel ills E/ectro-magnetismus.
Galvanoplastiek, de door Jacobi gevonden kunst ow
metallieke afdrukken of vorm en van eetng voorwerp langs
den galvantschen weg to verkrugen.
Gamhade, luclitsprong, bokkesprong.
Gambe, knieviool, basviool, die men met de knieen vasthoudt,
Gamhiet, Gambit, in 't schaakspel een mtsleidende zet
met een' pion van den raadsheer, den Gambietlooper.
Gamin, loopjongeu, kenkenjongen, parusche straatjongen.
Gamine, de toonladder, toonschaal.
ganeeren, den slag lated loopen in 't omberspeli.
garaneeeren, met meekrap verwen, krappen.
garandeeren, zie garanteeren.
(Grant. borg, waat borg, borgstelling.
garanteeren, garandeeren. borg bluven, a•oed sp, eken.
Garivntie. waarborg, borgstelling, borgtocht, goedspreking, vrijmaring.
Garcon, knaap; ongehuwd man • oppasser, bedtende in
een kotliehuis, logement, enz., jan.
Garde. wacht, wachter; uitgelezen manschap als afzooderiiike legerafdeeling; — garde do enrps, lijfwacht„
uitgelezen corps ter persoonlijke heschutting , -- garde
champOire, veldwachter, koddebeyer,

12

6 gardeeren— geacheveerd,

nardeeren, bewaken, behoeden , behouden — prone.
garde. pas op - gardez-vous, wacht
Garde-rohe, kleederkamer, kleerkast , kleedervoorraad.
Gar, fransche naam der stations-gebouwen. op spoorwegen.
garneeren, omzoomen, beleggen, voeren, opeooyen.
Garneering, zie Gas nituur.
Garnisair, soldaat als dwanginlegeringbij achterstallige
belastingschuldtgen.
Garnisim. Garnizoen, bezettrng,
oh standplaats der
soldaten.
Garnituur, Garneering, omzetsel, versiermg ; toebehooren, volledig stel van bijeen behoorende dingen.
(trarnizoen. tie Gammon.
garrotteeren, knevelen, sterk binden.
Ga., lucht, onzichtbareblijvend veerkraelittge vioefstot.
Gascogner, grootspreker, praalhans.
Gasconnade, pralerij, erge grootspraak, snoeverij.
Gasmeter, air Gazometer.
gastrecren, gastereeren, err gastmaal geven , smulpartkj houden ; ook ;fist r ollen geven, op een vreemd
tooneel als acteur optreden.
Gastriloog, buikspreker.
Gastrilogie, buiksprekenj,
gastriseb, wat het onderiff, t'en bulk, de ruaag aaugaat.
Gastronomic, verfi;nde kookkunst; lekkerbekkerij.
Gastronoom, ittanstkok; lekkerbek.
gauche, linksch, seheef ; onkundig, ongeschikt.
Gaucherie. linkschheid, onbeholpen gedrag, lompheid.
gaudeamus! laten we vrolijk zijn
Gaudium, vreugde, verlustig:ing, pret.
gaufreereii, met een heet wer figuren o stoffen drukken, stoffen wateren.
Gavôtte, een vrolijke fransche dans , de daarb” behoorende muziek.
Ga., beter Gan.
gazeeren met gaas, doers, enmovertrekkenornsluyeren,
Gazette, dagblad,
courant.
'
Gazonseter, luchtmeter ; groote ontvanghak voor't brandbare gas in de gasfabriek; ook het kastje, door hetwelk
de hoeveelheld gebruikt gas wordt aangegeven
geahonneerd, Ingeteekend, voe-^ultbetaald 1).
geaccepteerd, aangenomen.
geaceordeerd, toegestaau; in schikking getreden.
g„-eaccrediteerd, ate onder accrediteeren.
geaccuzeerd, beschu:digd; beriche.
geacharneerd, verwoed, verbitterd; verzot, sterk gezet.
geaeheveerd. voltootd, geeindigd ; volkomen, uitmuntend in zijne snort.
1 1'1- Gin-den met bet voorvoegsel ge. die bier wet gevonden worden, voeke men op het woord zelf, b. v. gecontrasigneerd op contrasigneeren, gedeporteerd
op deporteeren. ens.

geadopteerd -geconstateerd. 1 2
geadopteerd kind. als eigen Loon of doehter aartgenomen kind.
geatieeteerd, gernaakt, gekunsteld.
Geaggregeerde. toegevoegd ambtenaar.
Gealimenteerde, iemand, di- op kostcn eerier gemeente
wordt onderhouden.
Geallierden, hot . Igenooten.
gealtereerd, ontroerd, ontstcld,
geasph,xii,p rd, door sehiindood getroffen, in door vi
t gevall en
geaspireerd, met aanademing
g-eassorteerd, voorzien van alles, v,at tot een' wtnkel,
pen' handelstak behoort.
geassureerd, tegen sehade Ivan brand, van bagel, env, )
ver,ekerd.
geautorizeerd. van volmacht v ooeais'n, gevolmachtigd
geavaneeerd. vomuitgeplaatst , gevordetd, bevorderd.
gebadineerd, gesehertst, daar iv niet mee gebadineerd, dot is g,emeend, dat is erect.
gebalanceerd, in evenwicht gehouden, wederziidsch opg ewogen, afreeloten (van eene rekeningl.
gebazeerd. gegtond, op een' of anderen grondslag rustende, tivie be q ebuldiging is niet gebazeerd, strum
op gel, gronden, is nit de lacht gegrepen.
gebtameerd, belasterd; gelasterd, onteerd„ in kwaden
naam gebraeht.
geblazeerd. ttgeDut, door overman, rigenot on tzennwd.
beleedigd.
gebles4eerd, gekwetst , geraakt, ge;
gebiolikeerd, ingesloten, omsingeld E van eene belegerde
vesting of stud).
begrensd,
beperla
,
bekrompen,
kleingeestiir.
geborneerd,
gehovoeleerd. gedreven, met ,erheven tiguren bewe:kt
van good- of zilverwerk).
gebrouilleerd„ ondereengumengd, verward; oneens,
onmin levende
geraebeerd, erborge bedekt, gels im
geealangeerd. aangebaald, beboet.
geealqueerd, doorgeteekend, nageteokken.
geeampeerd, gelegerd, tv veld liggend.
verrnkt,
geehartneerd. bet,ord., ingenomen,
betooverd.
geeiterrd. gedag vaard
Geeommitteertlen. la,hebbenden, gevolmachngden
eld.
geconaplieeerd, Ing e
g ? compromitteerd,blootgegevenaansehande,sehade, en z
geeenser yeerd„ bewaatd., onderhouden.
geenneessionneerd, bewilligd, ingeruimd, afgestaan.
toestand bewaard.
geeonditionneerd, welof kwalijk
geconfisqueerd, vcrbeurd •rklaard.
Geconsolideerden, fondsen of sehulden, voor
rentebedrag zekere staatsinkomsten zijn aangewezen.
geeonstateerd, gestaafd, bekraehtigd,

it s geconstern.eerd— gedivideerd,
geconsterneerd. ontsteld, onthutst, Nerbaasd.
geconsulteerd, 4eraadpleegd.
geconsumeerd, verteerd, opgebruikt.
geeonsummeerd, voltooid, voltrokke,
gecontinueerd, vooitgezet, vervolgd.
gecontrariZerd, gedwarsboomd, tegengewerkt.
gecorrigeerd, verbeterd.
gecostumeerd, naar den tijd gekleed of ingerteht.
gecult.veerd, aangekweekt; beschaatd.
gedebaucheerd, uitspattend, verliederliikt.
gedeeideerd, besloten, vastberaden, stout
gedeeoreerd, met een ordelint versierd.
gedeereteerd. vastgesteid, besloten.
gedegageerd. ongedwongen, los, vrrimoedig.
fr,edegradeerd, verlaagd, van am bt of waardigheid ontzet.
Gedelegeerden. afgevaardigden; aangewezen sehuldenaars; rechters, die ter beoordeeling van eene zaat bijzonder zijn aangewezen.
gedelibereerd, overwogen, in overweging genomen.
gedepeeheerd, a fgezonden.
gedeponeerd, neérgelegd ; in bewaring gegeven.
Gedeputeerde, afgevaardigde des yolks, lid eener kamer
van volksvertegenwoordtgers, gelijk die in eene bepaalde
monarchie bestaan. (Zie nob Deputatus(.
gederangeerd. in de war (van verstand, van fortuin).
gedesigneerd, voorloopig benoemd, erkend, aangewezen.
gedesilluzionneerd, tut de begoocheling gebracht, beter
ingelicht.
gedestillleerd, overgehaald; gebrouwen, gedestilleerde
waterers, sterke dranken.
gedestinesrd, bestemd.
gedetacheerd, losgemaakt, afgezonderd en uitg(zonden
(van troepen).
gedetailleerd. onistandig, brcedvoerig, iii bijzonderheden.
gedeveloppeerd, ontwikkeld.
gedevoaveerd, door 't regt van devolutie of door aanbevalling verkregen, aanbevalloa.
gedirigeerd, bestuurd, geregeld; gericht, in de richting
gebracht.
gedisciplineerd, aan goede tueht gewend.
gediscutiaerd, overwogen, naauwkeurig onderzocht, wel
gewikt en gewogen.
getlispenseerd. vrijgesteld, ontheven, verschoond.
gedisperseerd, verstrooid, verspreid.
gedisponeerd, beschikt, betrokken; 'tel of kwalijk gehumeurd.
gedisputeerd, getwist , bestreden.
gedistelleerd, beter gedestilleerd, zie ald.
gedistingeerd, onderschecden; aanzienlijk, vuornaaoi,
seer tatsoenlijk.
gediverteerd, vermaakt, verlustigd.
gedivideerd, gedeeld, verdeeld.

gedomicilieerd -gemaskerd.

129

gedomicilieerd, gehutsvest, eene bepaalde woonplaats
hebbende.
gedoteerd, begiftigd.
gedresseerd, afg,teht (van dieren) , gedrild, goed geoefend (van soldaten).
gedupeerd,bedlogen,gefopt, beet genomen, bij den neus
geleid.
ge gehappeerd, ontsnapt, ontkomen, ontgaan, ontvallen.
geechauffeerd, verhit, warm geworden, dritt,g, boos.
geniane,ipeerd, vnigelaten, vniverklaard, nit slavermj
of lufetgenschap one-lagen.
rs eCnrii,,T reerd.uirgeweken, naar een ander land verhutsd.
geemporteerd, oploopend, drtttig.
geempresseerd, haast hebbende, desk bezig.
gei;. sigageerd. vetbonthn verloofd, verzegd.
geZt ‘ aporeerd, vol grillen en tnheeldingen.
geeicalteerd, overspannen, de Geitalteerden, zij, die tot
eene overspannen politteke paittj behooren.
geexpireerd, ontzteld, afgeloopen, vervallen.
gefareeerd, opgevuld, met vulsel (farce, hakvleeselr,
krutderkj-n, enz.) volgest.opt en toebereid.
geforeeerd, gedwongen , opgevuld (in daze beteekents
deugt het wool d met; het moet zun gefareeerd).
gelormalizeeril, stkif aan vorrnen geheeht.
gefortuneerd, met vermogen begiftigd, rijk.
gegeneerd, belemmerd.
gegradueerd, met eene akademische vvaard,g1teid bekleed.
geliazardeerd, gewaagd, gevaarluk, vermetel.
gehebeteerd, geheel stompzinmg geworden, verstomp„
dom gemaakt.
Gehenna, de hel, de helsche poel.
gehonoreerd, vereerd, aangenomen en betaald.
geillimiteerd, onbepetkt, onbegrensd.
gei/lustreerd. met platen, vtgnetten. enz. voorzfen.
geimpegneerd zijn, verplicht of verantwoordelijk zijn.
ge;mplieeerd, mode in betrokken, verwikkeld.
geincenseerd, bewterookt.
geinerimineerd, voor mtsdadig of strafbaar gehouden,
het geinerimineerde artikel, woord, enz., dat, waarop d: besehuldiging van het to laste gelegde tett berust,
waartn de overtreding vervat is.
gatitligneerd, verontwaardtgd boos.
geindiseiplineerd, zonder tucht ; met geoefend.
geindisponeerd, ongenegen; ontstemd, onpasselijk.
geinteresseerd, bij betrokken , zelfzuchtig, wingterkg.
geholeerd, op 'Lich zelf staande.
Gelatine, geletstof.
Gelatinous. geletachtig.
Gelei, shjung verd,kt vocht, gestremd of gestuld sap van
titer. of plantstoffen.
gomaskeerd, bedekt, onzichtbaar.
gemaskerd, met eta mom of masker, verkleed, vermomd,
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gemeleerd— Gentleman.

gemeleerd, vermengd ; doorgeschnd ; bemoeid.
Gemmen, edelgesteenten,inzonderheid gesneden steenen,
ringsteenen.
gemodereerd, gematigd.
genant, beleminerend, bezwarend, moeilijk.
Gendarme, lardruiter, landdragonder, politie-wacht.
Gene, dwang, beler. mering.
Genealogie. geslachtrekenknnde, stamboom.
genealogisch, gesl achtrekenkundig.
Genealoog, Genealogist, gesls.chtkundige, stamboomm aim,
geneeren (zilch ), zich dwang aandoen, zich eenig ongemak
opleggen of getroosten ; zich aan den dwang der beleefdheidsvormen onderwerpen ; geneer je niet, doe of je
t' hum waart.
genegotieerd. verhandeld, omgezet.
Generaal, veldheer, heirvoerder.generaal, algemeen; in zamenstellingen : opper- of hoofd-,
enz., b. v. generaal-conto, hoofdberekening; generale
kaart, de kaart van een geheel werelddel ; generale
staf, de hooge bevelvoerende officieren van een regement.
Generalissimus. opperveldheer.
Generalileit, algemeenheid, gezamenliike heirvoerders ;
algemrene Staten.
Generalizatie. algemeenm aking.
Generaiie, teling, voortbrenging ; menschengeslacht ,
de gelijktijdig levende menschen.
genereeren. telen, verwekken, voortbrengen.
genereus, edelmoedig, grootmoedig, mild
generisch, generiek. tot het geslacht behoorende ; generisch onderscheid. geslachts-ondersebeid.
Generoziteit, edelmoedighe;d, onbaatzuchtigheid, mildheid, milddadigheid.
Genesis, ontstaan, wording, scheppingsgeschiedents.
Genet, spaansch paardje, klepper ; kleine, wel gedvenred igde h engst.
geniaal, scheppend, vindingrijk, vernuftig.
Genialiteit, oorspronkelijke geestkracht, verstandsgave ;
vindingskracht.
Genie (het), natuurlijke aanleg, aangeboren schranderheld, oorspronkelijkheid, vindingrijke, scheppende geest ;
de genie, de ingenieurs- of krijgsbauwkunst.
Genitalien, teeldeelen.
Genius, besehermgeest, schutsengel; de zeest eener zaak.
Genre. ges/acht, snort; genre-sehilderij, voorstelling
van een tooneel uit het dagelijksch leven, volkstafereel.
Gensdiirme, zie Gendarme.
gentil, aardig, lief, wellevend, hupsch.
Gentillesse, aardigheid, vriendeiijkheid,hupschheid, wellevendheid; bevalligheid.
Gentleman (meerv. gentlemen), heer, man van opvoeding of stand.

Gentry-- gereeom man.deerd. :I 1
Gentry, in Engeland de lagere of kleine adel.
genttlen, aanexboren , edit, onvervalscht, onvermen,d,
zutver,
Genteiniteit, echtheld, onvervalschthetd.
geoecupeerd. druk, met bezigheden overladen.
Geodezie, kunst der land- of veldverdeeling, aardmettng,
landmeting.
Geognost, bergkundige, aardlagenkenner.
Geognostiek, of Geognozie, bergkunde, kennis van de
zamenstelltng der vaste aardkorst.
Geograaf, aardrukskundige, aardrilksbeschrijver.
Geograpbte, aft ' driiksbe,chnjving.
geographiseh, aardrijksbeschrijvend.
Geolo7le, leer van de wording der aarde.
Geometr,e, aardmeting , meetkunde.
Georama, aardtafereel, een tafereel, dat naar alle itiden
een overzicht van de aside geeft.
georganireerd, naar eisch ingertcht, b werktuigd.
Geoskoop, aat dbeschouwer.
geparenteerd, vermaagschapt.
geparfnmeerd, geurtg, van geuren doortrokken.
geparotlieerd. op bespottelijke wi)ze nagebootst.
gepassionneerd, hoogst ingenomen, leer v,rzot.
gepetritiZerd, versteend.
gepiqueerd, gebelgd, beleedigd.
gepolitoerd, geglanst, gepolijst.
itch ternands zaak sterk
geporteerd oor iemand
aantrekken.
gepottsseerd, voortgf dreven, voortgeholpen.
gepozeerd, gezeten ; gt zet , bedawd.
gepremediteerd, to voren bedacht, opzetteluk.
gepreoccupeerd, vooringenomen.
geprescribeerd, verjaard, aanhevallen, verstorven.
gepresseerd zijn, geen' tied hebben, haast hebben.
geprolongeerd, verlengd, de betaling tot een' lateren
dag uitgesteld.
gepromoveerd, bevot derd, tot den doctorsgraad vet heven.
geproportionneerd.geevenredigd,naarjuiste verb °tiding.
geprotecteerd. beschermd, begunstigd.
geprotesteerd, wegens niet-betaltng wettig afgewezen
(van wissels) , tegen eene kwetsing of benadeeling van
zijn recht wetteluk opgekomen.
gequalificeerd. bevoegd, door de bevoegde macht aangesteld ; getinalifieerde diefstal, zulk een diefstal, die
met verzwarende omstandigheden gepaard gaat.
geraffineerd, gelouterd, verfijnd, doorkneed. doortrapt.
geramasseerd, kloek en sterk, vierkant, gespierd.
Gerant, zaakvoerder,, verantwoordelijk uttgever, eerste
redacteur van een dagblad.
gereenmmandeerd, aanbevolen ; gereeommandeerde
brief, een aanbevolen brief, van welken deafzender zich
ten ontvangbewijs door de posidirectie laat uitreiken.
9*
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gereeren Gingang.

gereeren, besturen , — Lich •e ,reeren, nett gedragen ,
zich uttgeven • oor lets.
Gereformeerden, hervormdtn, aanhangers en volgelingen der leer van Zvringltu. tti Calvijn.
geremplaeeerd, in eens andirt, plaats getreden, inzonderhetd in de krijgadtenst.
gerenornmeerd, befaamd, vermaald , berucht.
,gereserveerd, voorbehouden.
geresolveerd, besloten, koen, mot-dag, van kort beraad.
geretireerd, ingetogen, eenzaam, op zich zelven leveed.
gerefisseerd, gelukt, geslaagd.
germaanseh, van dultschen oor3prong, of stam, oudduitsch, dultsch.
Germanic, ha land der Germanen, Daitschland.
Germamsnaus, hoogduttsch taaletgiu.
Germamet, kenner en leeraar van ltet duitsche recht,
van de duitsche taal en geschteden,.
Germinntie, kieming, tittsprutting, litemtijd.
germmeeren, ontktemen, uitsprutten.
geroutineerd, geoefend, bedreven, vlug, doorkneed.
gesatineerd, als satijn bewerkt, naar satijn of atlas gelijkende.
gesignaleerd, geseiud, door teekens berucht; door pc,soonsbeschnjving kenbaar gemaakt; uitgemunt.
gesitueerd, gelegen; in een' zekeren toestand melt bevindende.
gesorteerd, in soorten bueengevuegd, van al het vereischte wel voorzten, (b. v. zulk een winkel).
gestationneerd, aangesteld ; geplaatst, gelegen.
Gesten, gebaren, lichaamshoudingen, hamlbewegingen.
Gesticulatie, handbeweging in 't algemeen, gebarenspel
bij het spreken of redevoeren.
Gèstie, verrichting, hestuur.
gestipuleerd, vastgesteld, afgesp,oken, bepaald.
gesubordineerd, ondergeschikt, onderdanig.
getie. reeerd, tot op een derdc telaggebracht.
getraineerd, getalmd; op de lange baan geschoven.
getravailleerd, afgemat,gekwel4.
getravesteerd, belachelijk ingekleed.
Gene, bedelaar, scheldnaam der Gereformeerden; kietne
vlag van de boegspriet , gieteling, prismattsche ijzermassa, gelijk die onmlddellijk nit den smelto,n in het
zand *gegoten wordt.
gevaeeineerd, in -cent met koepokstof.
geverseerd, geoefend, bedreven, ervaren.
Giaur, ongeloovige, verachtelijke benaming van alle nietMuhamedanen bij de Turken.
Gig, eenspannige open gaflelwagen met twee wielen; liebte
boot van ijzerblik.
gigantèsk, gigiantiech, reusachtig.
Gingang, Gingham, oost-indische katoenen stof, Horns
met schors gemengd.

Ginseng Glyptotheek. L
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Ginseng, wortel van kruidigen sniaak 8n zennwprikkelende kraeht (in China zeer hoog geacht).
Gits‘ itte Italia, het jonge Italie, naain van de politiek,
partij, die de eenheid van Italie beoort
Gips. waterhoudende zwavelzure kalk tot stukadoorwerk, enz.
staande arrnblaker , vuurrad bij vuurwerken.
gireeren, eenen wissel aan een ander ove,dragen.
Giro, het overdragen, endosseeren van een' wissel op een
ander.
Girobank, overschruviogs- of aanwijzingsbank,bij welke
geldsommen door enkel aan- en afschniven yin den een"
op den anderen worden overiedragen.
Girondisten, Girondijnen, aanhangers der gematigde
republikeinsche partu in de fransehe revolutie ;an 1789.
Gitaar, speeltuig met tot lo snaren, ale met de vingers
g etokkeld worden.
Gitanos. Heiden,. Boherners, Zigeunen
, kuristmatig bereid, eetbaar
Mace,
Glace-handschoenen. geglansde handschoent,
glaceeren, blinkend maken, glanzen.
Glacis, veldborstwering der buiten-vestingwerken.
Gladiator. zwaardvechter bij de oud-romeinsche schou%spelen.
glanduleus, klierachtig, klierig.
glazeeren, glazUren, verglazen, met glazuur bedekken.
Glazuur, verglasel, glasstofbedekking.
Gletscher, nsveld in de hooge alpendalen.
Glissade, uitglijding (van den voet) ; afgluding van de
degenkling (bij het schermen), sleep- of glijpas ( bit
het dansen, ook pas glisse geheeten).
globaal, over 't geheel genomen, bij wijze van oversla.:
of naming.
Globe, kogel, bol, kunstmatige aardbol.
globuleus, kogelvormig, bolvormig.
Gloria, Glorie, roem, heerltikheid; straalkrans, glories
in exce!,is Deo, eere zu God in de hoogte.
roemrijk, heerlijk; ook grootsprekend.
glorificeeren, verheerluken.
Giossarium, alphabetisch gerangschikte verzameling van
glossen.

Ggtr'veereknlatrg.,tekaivigleePt=gb,eihfoMedrITreoidetekueltelat:

aanmerking.
glosseeren, aanmerkingen, vooral afkeurende, op lets
maken.
glutineus, kleverig en lijmig.
Glyphiek, Glyptiek, steensnijkunst, beeldsuuderu.
Glyphographie, eene nieuw uitgevonden manier om koperplaten tot de beteekening en den galvanischen afdruk
voor to bereiden.
Glyptotheek, verzameling van gesneden steenen.
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Gnomon - Gnecomanie,

Gnomen, aard- of berggeesten , leer-, zinspreuken.
gnamisch, in spreuken vervat, spreukvormig.
Gnomon, zonnewijzer.
Gnosi., openbaring, dtepere kennis der christeltike leer.
Gnostieken, geheimkenners, godswijzen.
Gnostisch, geheimkundtg.
Gobehns, fransche tapijten met ingewerkte figuren.
God save the king, God behoede den kontng (woorden
van het bek,nde engelsche volkslied).
God-dam, God verdoem' mij (engelsch vloekwoord).
Goelette, klein setup van 50-100 ton, schooner.
GOjim. niet-Joden, Heidenen en Christenen.
Goliath. reus, reusachtig mensch.
Gomelastiek, veerkrachtige gom, vederhars, caoutchottc.
Gondel, plat en overdekt vaartuig in Venetie.
Gondelier, gondelsehipper.
Gong, Gonggon, snort van tam-tam of handtrommel der
Indters, die bid 't zingen met een' stole geslagen words.
Goniometrie, hoekineetkunst.
gordiaansche knoop, onoplosbare knoop, hoogst Ingewikkelde zaak, schijnbaar onoverwinnelijke zwarigheid.
Gorgonen, drie vrouwelijke monsters (nit de mythologie)
met slangenharen, ontzettende tanden en metalen klaauwen, wier aanblik deed versteenen.
gorgonisch, vreeseluk., verschrikkelijk, monsterachtig.
gothisch, den Gothen eigen, hun behoorende ; ouderwetsch,
oudvaderlijk, oudduitsch.
Gouache, het schilderen met waterverw, vtaarin een weinig gom is opgelost.
Goulu, vraat, gulzigastrd, slokop.
Goat, smaak.
gofiteeren, smaken ; mogen linden ; goedkeuren.
Gouvernante, landvoogdes; kinderopvoedster.
Gouvernement,Ittadhouderschap. landvoogdij, regeering,
staatsbeheer.
gouverneeren, besturen, beheerschen, regeeren.
Gouverneur. bestunrder eener provincie; (in Nederland
nu commissaris des konings geheeten) ; landvoogd ,
huisopvoeder en leermeester.
governo, bericht, naricht, richtsnoer , per governo, tot
naricht, tot richtsnoer hoe to handelen.
Grace, welvoegelijkheid, aardigheid , — gracile, gunst,
genade, gr at le
innemend.
graciAus, bevallig,
Gradatie, trapsgewijze opklimming.
gradeeren, louteren, veredelen, tot een' hoogeren graad
van deugdelukheid brengen.
Gradeerhuis, lekwerk of verdampingshuis.
gradueel, trapsgewijze, bid opklimming.
gradueeren. naar graden of trappen afdeelen, eene waardigheid toedeelen.
Gra,comawe, overdreven zucht coot. al wat grieksch is.

Grammaire —Griflier.
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Grammaire, GrammAtica, spraakleer, spraakkunst.
grammaticaal, de spraakleer betreffende, taalkundtg.
Grammsktiens, spraakkunstenaar.
Gramme, wichtie. gewichtseenheld in Frankrijk, dotzendste nederlandsche pond.
Granaat, gering rood edelgesteente , ook een met kruid
gevulde were- of springkogel.
Grandes, spaansche hoogadelluken.
Grand-seigneur, grout, trotsch hear , sultan.
grandieu4, grandloso, grootsch, verheven, majestueus.
Grand-taint, echte of blijvende kleuren (op lakens, enz.1,
in tegenstelltng met petit-taint, onechte, met-bluvende,
ltcht versehtetende kleuren.
Graniet, kernoteen, kerrelsteen.
Granufeer machine, werktuig ter vervaardigtng van
metaalkorrels.
Graphiek, schrUf-, teeken-, schilderkunst.
Graphiet, potlooderts, zwart teekenkrijt.
grasseeren, woeden, heerschen (van ztekten).
gratias (tibi ago)! (ik zeg u) dank 1 tk dank u 1
Gratie, genade, groat ; bevalltgbeld.
Gratien, de 3 bevalligheden ( Aglaia, Thalia, Euphrosyne ).
gratieus, zie graciAu..
Gratificatie. gunstgeschenk, vereermg, toelage.
gratiliceeren, genade schenken ; vereeren , vergoeden.
gratis, om met, kosteloos.
grattatt, vrijwilltg ; — don gratuit, onverplichte gift.
Gratuhint, gelukwenscher.
Gratulat.e, gelukwensch, hellwensch.
gratuleeren, gelukwenschen.
Gravamen, (mv. gravamina), bezwaar, zwarigheid.
Grateel, nterwee, vorming van kleine, naar zandkorrels
gelkikende steentjeo in de nteren en plswegen,
graveeren, plaatsnUder ; ook wel bezwaren.
Graleur, plaatsnijder, etser.
Gravitatie, zwaartekracht, werking van de eigene zwaarte
eens itchaams.
Graviteit, zwaarte ; deftigheid, stuve plechtstatigheid,
aangenomen waardtghetd.
Gravure, plaatsnUkunst, ets- of graveerkunst.
Gregoriaansch, door paus Gregorius XIII ingevoerd,
GregoriaanseA jaar, het jaar, zooals het in zijnen
tijdduur onder pans Gregorius verbeterd en vastgesteld
is ■ in onderscheiding van 'tjullaansche jaar) ; Gregoriaannehe kalender, de almanak, de tudrekening volgens de onder paus Gregorius XIII. ingevoerde verbeterde tijdrekening.
Grenadier, keursoldaat der infanterie.
Griep. zie Grippe.
Griffte, gerechtsschrijfkamer, bureau der rechtsacten , ter
grillie deponeeren, op de lange baan schuiven.
Griller, gerechtaschrijver, geheimschrijver.
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Grillage— Gummi.

Grillage, roosterwerk, traliewerk.
grimasseeren, gezichten trekken, grijnzen, leelijke gebaren maken.
Grimassen, leelijke gebaren, grijnzen, fratsen.
Griphen, raadsels, charaden, logogryphen en dergelijke
vernuftsspel en.
Grippe, epidemische zinkiugkoorts, griep.
Grisette, meisje van geringe afkomst en betwljfelbare zeden, coquet naatstertje of dienstmeisje te Parijs.
Grinou, ontvlambaar gas in de kolenmijnen.
Groep, zamenstelling van vele voorwerpen tot een geheel;
hoop, volksmenigte.
groepeeren, bijeenplaatsen, tot een geheel verzamelen.
Grog, drank van water, rum (of hrandewijn, jenever,
enz.) en sulker.
Gromatiek, de kunst urn eene legerplaats neder te slaan
en te bevestlgen.
Groom, bcdiende, rijknecht, palfrenier.
Gros, twaalf dozijn ; groote hoop, menigte.
Grosaventuur-contract, zeeh an delsverdrag tusschen een'
koopman en een' schipper.
Gros de Naples, zware zijden stof uit Napels.
Gros de Tours, sterke zijden stof, die veel in de fransche stad Tours gemaakt wordt.
GrOshandel„ handel in 't groat.
Grosse, eerste afschift van een oorspronkelijk stuk.
groaseeren, eene acte enz. in 't net schrijven ; ook ye,
grooten, grootspreken.
Grossier, Grossist, koopman in 't groat.
gross() modo, ten ruwste, ongeveer ; grof gestooten of
gesneden lop recepten afgekort gr. m.).
Grot, hot, kunstbol, schelpspelonk.
grotesk, wonderlijk, grIllig, zeer aventuurlijk.
GroOaken,onnatuurlijke, wonderlijke gedaanten; N ree in dsoor t 1 g beeldwerk van menschen- en dierengestalten, met
loot- en bloemwerk schijnbaar regelloos verbonden.
Guano, ook Illuano, vogelmest, mestaarde der vogelz we,
men op de Zuidzee-eilanden aan de peruaansche kust.
Gueridnii, snort van booge kandelaar, knaap.
Guerillas, spaansche licht gewapende, ongeri gelde troepen in de gebergten.
Guide, gids, wegwijzer, richtman bij het exerceeren.
guilloeheeren. met dooreengevlochten lijnen versieren.
Guillotine, valbijl, onthoofdingsweiktuig.
guillotineeren, onthcofden door de valbijl.
Guinee, Guinje, engelsche goudmunt, ruim 12 gulden.
Guipure, verbeven borduurwerk ; bestikking eener teekening met good- en zilverdraad.
Guirlande, bloemkrans, bloemslinger.
Guitar, zie Gitaar.
Gummi, plantenslijm. slijmhars ; — gummi elastieum.
elastieke gom, vederhars, caoutchouc.

Gummi-guttm—Hachê.
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Gummi-guttae, gittegom, geelhars.
Gnstus, smaak ; de gustibus non est disputandum,
over den smaak volt niet te twisten.
Gutta-percha, vcerkrachtige gom nit een' indischen boom,
van welke men tegenwoordig eene menigte voorwerpen
vervaardigt.
gatturaal, tot de keel beboorende.
Gyges (ring •' an), bet middel om zich onzichtbaar te
maken, al zljne wensehen vervuld te nen.
Gymnasium. geleei de scbool,latijnsche school, op n elke
de jongelieden tot de univers , teit voorbereid en ook in
de moderne talen onderwezen worden.
Gymnastiek, leer der licbaamsoefeningen.
gymnastiseh, lichaams- of kracbtoefenend.
G,mnopuden, barrevoeters ( monn 'ken ).
Gymnosuphtsten , indtsche wi)zen of wijsgeeren, die
sorest naakt gingen en ztch alle genoegens ontzeiden.
Gymekomaan, vrouwegek.
G3 ps, z. Gips.
Gyromantte,waarzeggerijuitgetrokken kringm of cirkeLs.
Girovaag, rondtrekkende bedelaar, landlooper.

H.
H. H., verkorting van Hare Hoogheid.
H. M.. verk. van Hare Majesteit.
HIH.
verk. van Hunne Majesteiten.
H. S., verk. van Heilige Schrift.
Habeas-corpus-acre, de engelsche grondwet of acte van
1679, volgens welke e'en in hechtenis genomen perscon
binnen 24 uren voor zijn' bevoegden\ rechter moet staan
(nu ook in andere constitutioneele en republikeinscbe
staten Ingevoerd).
habiel, bekwaam, vaardig, handig.
Habtjt, kleeding, dracht, gewaad
Habiliteit, gesclirktheid, bekwaamheid.
habiliteeren zieh), ztch geschikt, bekwaam makes , van
zijne bevoegdhetd doen bluken.
habitabel, bewoonbaar.
Habitant, bewoner, inwoner.
Habitatie, woning, wooneeeht.
habiteeren, bewonen.
Habitude, bebbelijkheid, aangenomen grwoonte.
Habitue, gewoon bezoeker, b. v. van een koffiebuts, van
een' schouwburg.
babitueel, tot gewoonte geworden, vertrouwd.
Hache, Haehis, gehakt vleesch, gehakt.

1 3 8 Heamorrhoiden

—Harpokrates.

Haemorrhosilen, aanbeyen, guldene ader.
Hmrezie, ketterij, afwijking van de kerkleer.
Hagiograaf, tevensbeschrijver der heiligen.
Hagiographie, Hagiologie, beschrijving, levensbeschrijving der heiligen, heiligenleer.
Hat.ziolatrie, vereering der heiligen.
Hakkenci, telle, telpaard, pasganger.
Hal, Halle, overdekte marktplaats voor dingen van eerste
noodzakelijkh etd , so.ntijds : won in g, zaal ; dames de la
halle. vischwij yen, marktvrouwen, uitstalsters, enz., taal
de la halite, taal van de vischmarkt, gemeene taal.
Haligraphie, beschrijving der zoutwerken.
Hallelujah, loof den Heel, geloofd zij God .
Hallucinatie. verwardheid, droomerij ; oogbedrog, geestverschij n mg.
halveeren, in 2 helften deelen, half doordoen.
Hansa, Hanse, handelsverbond der steden, die zich sedert
1241 aan Hamburg, Bremen en Lubeck aansloten, en
daatom Hansesteden genoemd worden.
hanseatisch, verbonden, tot de Hansa behoorend.
Hansebeker. groote beker of berkemeyer, die in eene
moest geledigd worden.
Happelourde, valsch edelgesteente ; voorwerp van fraai
voorkomen, maar zonder innerlijke waarde.
harangeeren, redevoeren ; plechtig aanspreken.
harasseeren, vermoeyen, afmatten, uttputten , afjagen,
afdrij ven.
hareeteeren, plagen, tergen, gedurig aan alien.
Hardiesse, stoutheid, vrijpostigheid.
hardiment, stout, vrijmoedig, onbeschaamd.
Harem, viouwewoning der Muzelmannen, inzonderheid
die der vrouwen van den Grooten-Heer.
Harlekein, potsemaker, hansworst.
Harmattan, stikwind, zeer verderfelijke heete wind, tna.
aan de afrikaansche kust.
Harmonica, welluidendheldsleer,, een door Franklin uitgevonden speeltuig, nit glasklokken op eene rol bestaande ;
bekend speeltuig, waarbij de eene hand de toetsen bespeelt, terwij1 de andere den Llaasbalg in beweging houdt,
hand-harmontc a.
Harmonic, overeenstemming, iamenklank, klankineensmelting ; eensgezindheid, overeenstemming van neiging,
wil, enz.
harmonieeren, harmonizeeren, eendrachtig, vriend•
schappelijk levet,
harinoni.ch, overeenstemmend, eendrachtig.
Harnas.metalen borst- en rugbekleeding,pantser, strijdrok.
Harpax, Harpagon, gierigaard, vrek.
Harpij, afschuwelijk vrouwspersoon, gemeen roof- en hebzuchtig wezen.
Harpoon, werpspies tot de walvischvangst.
HarpOltrates, de god der stilzwijgendheid.

Hasard—Heloten.
Hazard, zie Hazard.
Hatelitten, aan speetjes gebraden spucen.
gebraden leversebijfies.
Hati-sjerif. Hatsjorit, soon van kabinetsorder des turkschen kmzers, die onmiddellijk moet volbracht warden
Hausse, het rij zen der st aatspapieren ; a la hausse spoonleeren, handelsplannen op het rijeen der papieren maken.
Hautbois, Hobo, hongfluit.
voornaam gezelsehap.
Haute-levee.
Haut-gout, fijne, adellijke smaak , piquante of sterk gekruide spit s.
Havor ki , zeesebade, welke schepen op hunne refs beloopen
Hazard, Hazard, geval, toeval; waagstuk , par hazard,
toevallig.
hazardeeren, wagon, op bet spel zetten.
hazardous, haehelijk, p-waagd, gevaar1ijk.
Hazardopel, lions- of waagspel ( w...tarbi) met de bekwaamheid des spelers, maar ahem de fortuin kan beslissen1
hebdonaadair, wekelijks verschijnend, b. v. een meowsblad.
Hebraismus, hebreeuwsch taaleigen.
hebraizeoren, hebreenwsch studeeren.
Hedsehra, Hegira. aanvang der muliamedaansche jaartelling (15 July 622).
Hegentonte, de oiverheerschappij van een' grooten Staat
over verschetdene kleinere.
Hegira. z. Hedsehra.
Heiduk, lijftrawant, dienaat in hongaarsche uniform.
Hekationtbe, offerande van 100 dieren.
Hektare. 100 vierkante roeden.
hektiseh. teringaclitig, uitgeteerd.
hekto (als voorvoegsel van namen van maten en gewichten), honderdmaal, b. v.:
Hektogrânt, 100 wichtjes, 1 ans.
Hektolater, 100 kannen of koppen, 1 vat of mud.
Hektonteter. 100 meters of 10 roeden.
Hektostere, 100 kubieke meters.
Helikon, de woonplaats der zanggodinaen, muzenberg,
Heliographie, beschrijving der zon , ook zooveel als Phototypie,
Heliolatrte, aanbidding der zoo, zonnedienst.
Helioskoop, zonnekuke:, zonneglas.
Heliotroop, zonnebloem.
Hellebaard. strijdbul, een voormalig stoot- en houwwapen.
Helleboruz. nieswortel, nieskruid.
Hellenen, Oe d-Grieken, bewoners van Hellas of Grieken land.
Hellenist, kenner der oud-grteksche taal, voorstandet,
vriend der Grieken.
Hellespont, zeeengte der Dardanellen, tusschen Europ sell
Turloje en Azie.
Heloten, apartaansche alaven.
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Helvetia—Heziteeren.

Helvetia, witserland.
Hemiapheer, halve hol, halfrond van aarde of hemel.
Hemi4twhe, de lielft van een' alexandrunschen versregel.
HemorrhoIden, z. Hmorrhaden.
Henri-quittre, een kort kneveltje of haarbosje aan de
on derli p.
Herakliet, iemand, die het level) van zijneonvoordeelige,
betreurenswaardige zijde beschouwt, een huilehalk.
Heraldiek, wapenkunde, wapenleer.
Hermit, wapenbode, krugsgezant.
Herbarium, kruidtnhoek ; verzameling van gedroogde
planten.
herharizeeren of herborizeeren, kruiden zoeken en
verzamelen.
Hercules, oud-gneksche held; zeer sterke man.
Hercules-pilaren.twee bergen aan de straat van Gibraltar.
iteldhaftg,groot van kracht en moed, uiterst
moeil ijk.
hereditair, erfeluk.
Heremiet, kluizenaar, oudbroeder.
Herezie, zie Haerezie.
Hermandad, broederschap; Santa-Hermandad, heilige
broederschap, een inquisitie-gericht of tribunaal.
Hermaphrodiet, die beide geslachten, of liever, die eene
uiterlijke misvormlng der teeldeelen heeft; bloem met
meeldraad en stampertje.
Hermelijn, pelsm erk van de noordsche witte wezel.
Hermeneutiek, uitlegkunde, vooral des bijbels.
hermêtisch gesloten, luchtdicht, wel toegemaakt.
Hermitage, kluis ; fijne wijn van den Rhdne.
Heroen, halfgoden, vergode helden der Oudheid.
heroiNieh,herolekAeldhaftig, hooghartig, grootseh; herOische poezie, heldendicht.
Heroimmus, heldenmoed, heldhaftigheid.
Herpetologie, natuurbeschrijving der kruipende dieren
of in 't algeineen der kraakbeenderen.
Hesperia, het westeluke land (Spanje, Italie).
Hesperus, de avond, avondster.
Hetarrie, politieke verbintenis der nieuwe Grieken tegen
de Turken.
Heterarchie, de heerschappij van vreemde mogendheden
over vaderlandsche, de vreemden-heerschappij.
heterodox, dwaalleerig, onrcchtzinnig, kettersch,
heterogeen, ongeluksoortig, vreemdaardig, tegenovergesteld, uandig.
Heterograaf. invoerder van nieuwigheden in de aangenomen spelling of schrijfwijze.
Wtman, aanvoerder eener kozakkenbende.
heureka! gevonden! de zwarigheid is opgelost.
Heuristiek, uitvindingskunst.
Hexameter, zesvoetig vers.
heziteeren, aarzelen, dralen.

Hiatus - -Homceopathie.
Hiatus, wantlank door 't opeenstuiten van twee klirkers
voortgebracht ; gaping, gebrek aan zamenhang.
111:11krnia, leriand
hibtulisch sehepsel, basterd , hibridisch vtoord, mengelwourd, nit twee talen zarnengesteld, b. v. l u e h tb allon.
Hidalgo, adellijke van lager' rang in Spanje.
hiep, schertsgewijze verkort , ng van hypnehonder.
Hierarehie, priesterbeerschappij , rangorde der elkair
oridergeschikte geestellike machten , kerkelijke regeenngsvorm.
Hierogiv'ten, beeldschrift hij de Dude Egyptenareu, ook
in 't alkenieen ceder onleesbaar schrift.
zinnebeeldtg, raadselachtig.
Hierokiratte, priesterheerschappij, kerkelijke regeeringsvorm.
vroli)kheid, opgeruimdheid
Hildebrandtsmus, het g ansche pauselijke stelsel der priesterheerschappii sedert Gregorius VII. (Hildebrand).
hive ill-e lacryntae„ eigenlijk • van daar d.ie trailer' ,
daar zit de knoop, daar wringt de schoen !
Hippiaden, standbeelden van vrouwen to paard
Hipptarch, paardetemmer , stalmeester.
Hippoeras, tie Hypoeras.
Hippogryph, het gevleugelde paard der dichters.
Hippopotamus, rivierpaard, nijlpaard.
Hippokratioch gezieht, het gelaat van een' stervende.
Hippokrene, hengstebron, dichterbron.
Hispania, Spanje.
Histiodromte. scheepvaartkunst, zeiikunst.
Historieus, Historiograaf, geschiedkundige.
Historie, geschiedenis, gebeurtenis.
histOrisch, geschiedkundig, naar de gesehiedents.
Hobo, zie Hautbois.
HOeus-pOeus, goochelarij, oogmisleiding.
holographisch, eigenhandig geschreven.
Holographunt, eigenhandig geschreven oorkonde, inz.
sulk een testament.
Hodometer, wegmeter, pasteller.
Holm, klein eiland, waard , heuvel, scheepswerf.
Homeletiek, predikkunst.
Homiteet, kanselredenaar, leeraar der kerkelijke welsprekendheid
Homilte, kanselvoordracht, bijbeloefening.
Homme d'affaires, zaakwaarnemer, huishofmeester.
Homme de fortune, gelukskind, fortninlijk mensch.
Homme de Iettres, geletterde.
Hommopathze,homeeopathische methode, genees wij ze
(van Dr. Hahnemann). bestaande in 't aanweuden van
zoodanige middelen tegen eene kwaal, welke bij eenen
gezonden m, nsch joist die kwaal verwekken zouden, b. v.
purgeer-middelen tegen buikloop.
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bonlogeett-- bouri.

homogeen, ;,,elijkaardig, van eenerlei natuur.
Homologatie, gerechtelnke bekrachtiging van een stilt ;
gerechtelijke toestemming of volmacht tot voltrekking
eener handeling.
homoloog. overeenstemmend, gelijkluidend (in zin).
hornoniem, geliiknamig, gelnkluidend (in klank).
bonnet, eerluk, welvoegelnk, welwlllend.
Honneur. eer; de honneurs waarnemen, de behoorInke eer bewijztn (b v. aan zijne gasten),-honneurdagen, zooveel als respiit-dagen (tie dat woord).
honni soft qni mal y pence, wie erg denkt, vaart erg
in 't hart.
honorabel, eeivo1 , embaar, deftig.
Honorair, die den Mel van een ambt heeft, zonder bezoldtging ; — honorair lid, eerelid.
Honorarium, eereloon, betaling aan schrijvers, geneesheeren enz. voor hunne diensten.
honoreeren. eeren, bet eereloon geven; een' wisnel honoreeren, hem aannemen en op den vervaltild bepalen.
honoris causa, eershalve.
bonier... beschaam d, verlegen; —schandelijk, onbetamelijk.
Hoplotheek. wapenkamer.
flora, uur, florae, rang- en biduren in kloosters.
Haren, tijdgodinnen, uurgeleidsters.
Horizont, gezichteinder, kim ; ook verstandsbevatting,
b. v. dat gaat boven munen horizont.
horizontaal, waterpas, evenwijdig aan 't vlak des gemat teinders.
Hornepijp. doedelzak ; zekere dans.
Horoskoop. uuraanwijzer of tafel der dag- en nacht
lengten; planeetlezer, lotvoorspeller ; de voorspelling zelve.
Horreur. afsclinw, afgrijzen, gruwel.
vreeselijk, vervaarlijk.
horribel,
hors de aaiaon. ten onpas, ten ontijde.
Hors d'oeuvre, lets overtolltgs, ontbeerlijks.
tumbouw,
tuinterkunst.
Horticultuur,
Hortologie, luinkurde.
Hortoloog, tuinkm-dige, tuinvriend.
leNe,
hosiannali! of hosannah! Heer, help hem
Hospes, gast; gastheer, waard.
Hospice, z. Hospitium.
HOspitaal, ziekenbuis, gasthuis.
Hospitaliteit. gastvrnheld, herbergzaamheid.
Hospitium, Hospice, herberg, klein klooster of mdeshuts, ter herberging van doorreizenden.
Haspodar. heer,titel der vorsten in Moldavie en Wallachije.
1116.ntie, offerdter,, avondmaalsbrood, gewijde ouwel.
hostiel, vijandig.
vijandelijkheid.
Hotel, aanzienlijk logement ; groot heerenbuts.
Houri, paradijsmaagd; aanminnige vrouw.

House Trydrographie. 1 '4,3
House of commons, huffs der gemeenten, lagerhuis in
Engeland , — house of lords (peers), hoogerhuts.
Huano, zie Guano.
Hugenoten. voormalige spotnaam der Gereformeerden art
Frankrijk.
humaan, menschelkjk, menschlievend, goedwillig.
HumantOra, Humaniteitsstudi g n, humanistische
studi gn, voorafgaande studien, de schoone kunsten en
wetenschappen, die den mensch tot mensch vormen, inz.
de oude klassteke talon en de oud-grteksche en latijnsche
litteratunr, teal- of ochoolgeleerdheid.
Humaniteit, mertschdom; menseltlievendheid.
humanimeeren, menschellik maken, veredelen.
Humeur, gemoedsstemming, luim.
Humiditeit, vocht;gheid, nat.
humiliiant, vernederend.
Humiliatie, vernederinp.:, bescharning.
humili geren, vernederen, verootmoedigen.
nederigheid.
Humor, vocht; schertsende luim ; zonderlinge, luim;ge
wuze van voorstelling,
humorede pathologic, ziekteleer, waarbtj de oorzaken
van alle ziekten in de l;ehaamsvochten gezocht worden.
Hurnortst.
geestig schertsend schruver.
humoristisch,
vol humor, geestig schertsend.
Humus, mestaat de, damaarde, teelaarde.
Hunehedden of Hunnebedden. grafsteden nit rotsblokken zamengesteld en tot den heldenschen voortud behoorende.
hurluberlit, onbezonnen, plomp verloren, over hol en bol.
burrs! hussa! uitroep van vreugde, hoezee !
Hussieten, aanhang ers van den boheemschen godsdienstleeraar Johannes Huss.
Hustings, in Engeland de naam der plaats, waar de kiezero bijeenkomen, om leden van het parlement te kiezen ;
het spreekgestoelte btu parlementskeuzen.
Huzaar, cimenluk • hongaarsch ratter; itcht gewapend en
ltcht gekleed ruiter.
Hyacinth, een geelroode edelsteen; een bekend bolgewas met schoone, welriekende bloemen.
Hyaden, de regensterren; beck- of vijvernimfen.
Hyalurgte, Hyalurgica, glasmakerskunst.
ff,draat, wat2rverbinding (in de schelltunde).
Hy'depark, diergaarde en wandelplein te Londen,
11, I dra, waterslang, veelhoofdtg monster.
Hydrauliens, waterbouwkundtge.
Illydrauliek, leer van de beweging en den druk der vloetstoffen ; waterleidingskunst.
Hydriatiek, watergeneeskun de.
Hydrodynamiek, leer der waterkracht.
Hydrograaf, keener en bescbruver der wateren.
Hydrographie,waterbeschrijving naar lengte, bree4ite, out.

Hydrographip ch—ib.
hydrographisehe kaiarten, zeekaarten.
Hydrologie. wateil, 1 (in chemisch opzieht).
Hydrometer, a ate, meter, waterhata9s.
lilydrophobie. waterviees, hondsdolheid.
Hydropizie,
waterzucht.
lilydrostaiiek, leer van het evenwicbt der druipbaie
vioetstoffen.
Hydrotechniek. waterbouwkunst.
Hygiene, gezondhetdsleer.
Hygrometer, Hygroskoop, werktuig ter waarneming
van de vochtighetd der lucht.
I1 inen. de huwelijksgod , het huwelijk ; maagdevlies.
Hymenei,. , brallottsliederen, brutloftsfeesten.
Hymne, Hymnus, lofzang, feestlied.
hy r per, in zamenstelltng over, overdreven.
Hyperbole, overdrijving, bovenmat;ge voorstellIng van
lets, grootspraak.
hyperbolise!, overdrijvend, vergrootcnderwijs.
hyperbolizeeren, met overdniving spreken, overdmven.
Hyperboreen, volkeren der koude luchtstreek sn 'tnoor
den ; zonderlingen
Hypereultuur, overbeschaving.
Hyperbool, overdrijving, grootspraak.
hypoehonder, zvvaarmoecltg , vol grillen en kuren.
Hypoeliondrie, miltzucht, zwaarmoedigheid.
Hypochondrist, miltzuchtige, zwaarmoedige.
Hypokriet, huichelaar, pilaarlmjter.
Hypokrizie, hulchelarij, schunheilig,heid.
hypokritisch, hutchelachtig, geveinsd, valsch.
Hypotemize , grootste zijcle van een' rechthoekigen
lriehoek.
hypothecaire erediteuren, schuldeischers op vast pand.
ifilpotheek. kustIng, gerechtelijk beschreven onderpand
van onroerende goederen, pand- of grondbrief; pandrecht
cans schuldeischers.
hypothekeeren (verhyp--), als onderpand doen inschnjven.
hypothetisch, ondersteld, aangenomen.
Hypotheze, aangenoment telling, meening, onderstelling.
Hysteric, vrijsterztekte.
hysterische toevallen, ziekelijke toevallen, die in de
vroawelijke bewerktuiging hunnen grand hebben en met
de hypochondrische kwalen bid de mannen overeenkomen.
hysteron-prOteron, hysteroprOton, het achterste voor.

I.
ib at ibid. beteekent ibidem, z. aid.

Ietus—Ikonoklast.

1i3

ICtus, bet. Jurtsconsultus, rechtsgeleerde.
id. beteekent idem,
ald.
I. II. S.. de 3 eerste letters van 't met grteksche kapttalen gesehreven wooed J ezus, doorg-aaus verkeerdelijk
verklaard als de 3 eerste letters der woorden in hoe
salon, hierin (ligt) de zaligheid of van Jesus hominum Salvator, Jezus, de Reiland der menschen, of
van Jezus hortator Sanetorum, Jezus, de vermaner
der heiligen.
I. N. It. I. bet. Jezus Nazarenus Rex Judzeorum,
Jeans van Nazareth, koning der Joden.
p.
beteekent in partibus
z. aid.
it. bet. item, insgeluks verder, ook, nog.
Ibis, de nulreiger, bij de oude Egyptenaren als eene
godheid vereerd.
Iberie, Spanje & Portugal, het pyreneesche schiereiland.
ihidem, afgekort ib. of ibid., ter zelfder plaats.
Ichnographte, grondteekening of plan van een gebouw.
labor, wond-, bloedwater,, dunne, invretrnde etter.
Iehthvophagen, vischeters.
iei,
Ideaal, modelbeeld, voorstelling der volkomenheid , droorabeeld.
ideaal, idealiseh, enkel gedacht ; oak voorbeeldelijk, als
volkomen gedacht , ideate waarde, ingebeelde
waarde.
Idealiteit, de hoogste volkomenheid.
idealizeeren, tot hoogste voorbeeld maken, boven de wezenlukhetd verheffen, veredelen.
"de' e, voorstelling, begs ip ; gedachte, denkbeeld, ontwerp, plan.
idem, dezelfde, hetzeltde.
'demist, jabro6r.
identisch, eenerlei, gelijkgeldend , gelijk en gelukvormig.
Identiteit, eenzelvigheid, volkomen overeenstemming.
Ideologie, begripsleer, wetenschap van de gronden der
kennis.
Idioom, landspraak, tongval, spraakeigen.
Idioot, onwetende, domkop, sukkel; stompzinnige.
Idiotismus, gewesteluke ultdrukkIng ; stompzinnigheid.
idolater, afgodisch; buitenspong beminnend.
Idolatrae, afgodendtenst, beeldendienst.
IdOle, afgodsbeeld, afgod.
'dyne, landelijk gedtcht, herdersdicht.
idyElisch, landeluk, eenvoudtg en onscbul dig .
ignabel, onedel, slecht, gemeen, laag.
Ignominie, smaad, schande, beschimping.
ignominious, smadeluk, schandelijk, onteetend.
Ignorantie, onwetendheid, domheid.
ignoreeren. niet weten, niet willen weten.
lkonograaf, beeldbeschrijver; portretschild, r.
Ikonokilat, beeldverbrkjz elaar, beeldstormer.
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1 6

Illeasibel--

ilbaeszbel, onkwetsbaar, onschendbaar.
onwettelijk, onregelmatig.
Illegaliteit, onwettigheid.
onleesbaar.
onwettelnk , oneeht.
onedel, enghartig, bekrompen , onvnizinnig.
Illiberal MMUS . onvrijzinnigheid.
ongeoorloofd, verboden.
onvereffend, b. v. eerie rekening.
illudeeren, voor den gek houden, misleiden , hoonen.
feestelijke verlichtmg.
illumineeren, verlichten , kleuren.
Illustratie, opheldering. verklarine,., glans.
vuortreffelijk, uitstekend, doorluchtig.
illuatreeren, in 't licht stellen ; verbeerlijken, versieren
(h, v. boeken met platen).
Illuzie, verblinding, begoocheling ; zinsbedrog
imaginair, denkbeeldig, hersenschimmig, ingebeeld, vereend.
Imaginatie, iubeelding, verbeeldingskracht.
imagineeren, uitdenken, zich voorstellen.
Imam of Iman, turksch priester, hoofd eerier moskee.
imbeciel, stompzinnig, onnoozel.
Imbeeiliteit, verstandszwalite, onnowelheid.
imitabel. navolgbaar, namaakbaar.
Imitatie, navolging , het nagevolgde, de copse.
imiteeren, navolgen. nabootsen, naapen.
immaculabel, onbevlekkelijk.
immanent. inwonend, aanklevend, innerlijk
Immaterialiteit. onstoffelijkheid (der ziel).
immaterieel, onlichamelijk, onstoffelijk, geeatig
immatrieuleeren, inschrijven zn een register (b. v. op
hoogescholen ), inliiven.
Immaturiteit, onmpheid, ontijdige ouderdom.
immediaat, onmuldellijk, minder tusschenkomst van een'
derde.
immediatizeeren, onrniddelbaar, onafhankelijk maken.
immemorabel, ongedenkwaardig.
Immensiteit, onmeteltjkheid
immensurabel, onmeetbaar.
Immensurabiliteit, onmeetbaarheisl.
Immersie, indooping, indompeling, onder.dutking.
Immigrant. landverhuizer, met betrekking tot het land,
waar hij zich nederzet (Met betrekking tot het land,
dat hij verlaat, hei.t hij Emigrant.)
imminent, nakend, dreigend, boven 't hoofd hangend (niet
to verwisselen met eminent).
Immtssie, gerechtelijke toewijzing, inbezitstelling.
immobiel. onbewegelijk.
immobilair ei,;:endom, onroerende goederen, b. v. landerijen, gebouwen.
Immobiliteit, onbewegelijkheid.

im.moderaat imploreeren. r 4 '7
immoderaat. onmatig, overdreven.
immode gt„ oneerbaar, onwelvoegelijk.
immoraai, unzedelljk, tegen de zedewet
Ilmmoranteit, onzedelijitheld.
Immortaliteit, onwterfelijkheid.
immortalizeeren. onsterfelijk Taken.
Immortel, onsterfelijk. Immortelle, stroobloem.
Immuniteit, bevrijdtng van openbare lawten, vourrecht.,
immutabei, onverand,rlijk.
impardonnabel„ onvergeeflijk.
imparfait, zie imperfect.
ei d, verschillendheid.
Impariteit, ongel
Impartiaai. onparttjdig, rechtvaardig.
Impassibiliteit, on y atbaarheld your laden.
onverdragelijk.
isnpatthel,
Impediment. hinderpaa), belemmering.
impenetrabel, undoorgrondelijk.
impensen, onkosten, nitgaven.
imperatief, gebudrnde wijs der werkwoorden ; als
voegelijk woord : gebiedend, bevelenderwijs.
Imperátor. npperbevelhebber van een leger, veldbeer.
keizer.
imperatorioch, gebiedend ; keizerlijk.
imperceptibei. onbemerkbaar.
imperfect. itnparfait, onvoleindigd, gebrekkiu,.
Imperfectie, onvolkomenheid, gebrek.
imperforabel„ met to dcorboren.
Imperforatie. gesloto , heid van een van nature geopend
lichaamsdeel.
imperiaat papier, papier van
imperiaal, keizerlijk ,
bet grootste formaat.
Imperiale, het met zitplaatsen voorziene bovendeel van
eene reiskoets of diligence; keizerskroon (blooms.
unperMos, gebiedend, heersebzuchtig.
rheersehappij, oppermaeht.
Imperium,
impermanent. onbestendig, veranderlijk.
Itrapermaorntie, onbestendigheid, veranderlijkheid.
impermeahel, ondoordringbaar, waterdicht.
imperhoneel, onpersoonlijk.
impertinent, onvoegelijk ; onb,schaanad, onbeschoft.
Impertinemie, onbehoorlijkheid, onbeschoftheid.
imperturbahel, onverstoorbaar, gelijkmoedig.
impetrant, aanzoeker., eischer veer '0 gerecht.
impetreeren, afbidden, door aandrang bekomen.
impetaems, onstuimig, hevig.
Impetooziteit. onstuimigheid, drift.
Impieteit. goddeloosheid, snoodheid.
Implicatie, verwikkeling.
impRiceereo, verwikkelen, in cent, zaak betrekken.
impliciet, mede in betrokken, van zelf under begrepen.
Implorant, aanzoeker, hulpvrager, klager.
imploreeren, Om hulp smeeken, aanzoeken.
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1 4 8 impcenitent —improvizeeren.
impeenitent, onboetvaardig.
Impoenetentie, onboetvaardigheid.
impoli, ongeeffend, ruw , onbeleetd, ongemanierd.
Impolitesse, onwellevendheid, grofhEid.
Imponderabdif.n. onweegbare dingen.
impozeeren, opleggen, b. v. het zwijgen ; opzien wekken ,
eerbied mbeezemen.
impopulair, bu het yolk naet bemind ; te hoog voor 't yolk
Impopulariteit, volksongunst; te geleerde voordracht.
Import, invoer ; — Importen, invoerwaren.
importabel, invoerbaar, geoorloofd in te voeren.
important, gewichtig, helangrijk.
Importantie, belangrukheid, invloed, aanzten.
Importatie, goederen-invoer.
importeeren, invoeren, iets beteekenen, van belang zijn.
importuneeren, lastig vallen ; ongelegen komen.
Importuniteit, ongelegenheid, overlast.
impozeeren, opleggen ontzag inboezemen.
impossibel, onmogelijk.
Impossibiliteit, onmogelijkheid.
Impost,
belasting, warenaccuns.
imposteeren, belasten.
ImpOt, zie Impost.
impotent, onvermogend, onmachtig, lam.
Impotentie, mannelijk onvermogen ; onbevoegdheid,
zwakte.
impozant, achting of eerbied inbuezemend, nadrukkelijk
ontzagverwekkend.
impracticabel, onuitvoerbaar.
Imprecalie, verwenscheng, vloek.
Impressibiliteit, vatbaarheld voor indrukken, ontvankelukhetd.
Impressie, opdrukking ; indruk, invloed.
impressief, mdrukmakend.
imprimatur, het worde afgedrukt , het impr—, het
verlof tot den druk.
imprimeeren, indrukken, mscherpen ; drukken.
improbabel, onwaarsehunlijk.
improbant, met bewijzend.
Improbatic, misbillijkmg, afkeuring.
improbeeren, afkeuren, weaken, misbillijken.
Improbiteit, oneerlijkbetd, slechtheid.
improduetief, niet voortbrengend, onvruchtbaar.
improtitabel, onvoordeelig, met opbrengend.
Impromptu, snel opgevatte, zinrijke gedachte; iets voor
fide vuist gemaakt.
ImpropciAteit, oneigenlijkheid.
Improsidentie, gebrekk;ge voorzorg, onvoorztchttgheid.
Improvizatie, your de vuist gemaakt dichtstuk, onvoorbereide redevoering.
Improvizator. onvoorbereid, spreker, dichter.
improvizeeren, voor de vuist diahten of redevoeren.

Imprudentie— Incident.

g

linprudCntie, onvoorzichtigheid.
Impudentie, onbeNchaarndheid, schaanateloosheid.
ImpugnAtie, bestriding. aanvechting.
aandrift, drang, beweeggrond, priickel,
aansporing.
Impuniteit, straffeloosheid, uitblijven der straf.
imputabel, toerekenbaar.
Imputittie, toerekening, telastlegging.
imputeeren, toerekenen, te last leggen, toeschrijven.
Impuriteit, onzuiverheid, onreinheid.
impuur, onzuiver, onrein.
inabordabel, ontoegankelijk, ongenaakbaar.
in alvitracto, in 't algemeen; op zich zelf beschouw4
inaccesfaubel, ontoegankelijk.
inaccuraat, onnaauwkeurig, slordig.
inactief, werkeloos, ledig, in rust.
Inactiviteit, onbedrijvigheid, rust.
inadaequaat,'ongelijk, niet passend.
Inadvertentie, onachtzaamheid, verzien.
inalienabel, ortvervreemdbaar.
inalterabel, onveranderlijk, onverderfelijk.
inamovihel, onafzetbaar, onherroepelijk.
Inaniteit, nietigheid, ijdelheid.
inappellabel, onbevoegd tot, ongeschikt your hooger
beroep.
inattent, onoplettend, onachtzaam.
Inattentie, onoplettendheid, nalatigheid.
inaugurate dissertatie, geleerde verhandeling, te schrijven of geschreven door hem, die een' akademischen
grand wit verkrijgen.
Inauguratie, plechtige bevestiging in eene waardigheid,
inwijding.
InaugurAtie-geschrift, inwijdings-geschrift.
bevestigen.
inaugureeren, plechtig
in Bianco, in blânco, wit, onbeschreven, oningevuld.
, gegoed.
in bimis,
Inca, titel der oude koningen en prinsen van Peru.
incalculabel, onberekenbaar.
in calculi., in de berekening, in getal.
incapabel, onbekwaam, ongeschikt.
Incapaciteit, onbekwaamheid.
Incarceratie, inkerkering, opsluiting.
incarnaat, vleeschkleurig, hoog-rozerood.
Incitrneitie. vleesch-, menschwording van Christns.
incasseeren. onalijsten ; geld ontvangen, innen.
in cãou. in citfium, in geval.
in causes, in de rechtszaak.
Incensâtie, bewierooking in de r. kath. Kerk.
incenseeren, bewierooken.
incestueus, bloedschendig.
Incestus, bloedschande.
Incident, Incidentie, voorval, bijkomende zaak, toeval.

t 5 o Incipi8nt--Incontirtenti.
Incipient, aanN anger, beginner.
incipieeren, beginnen, ranvangen
prikkelbaarhetd.
Incitatie, aanzetting.
ineiteeren, aandrij vem
onbeleefdheid.
Insnijding, snede.
Inclinatie, neiging, helling; geneigdhetn, liefde.
inclineeren, neiging tot lets hebb-en.
includeeren, insluiten, in zicb bevatten.
Inebiaie insluiting.
incinziei of incluscse, insluitend, medegerekend.
incognito, onbekendheid, naams- of standsverberging.
Incognito, onbek, nd, onder vreemden naam.
incohaerent, onzateenhangend.
Incohaerentie, gebrek aan zarnenhang.
incotnbustibel. onverbrandbaar.
incommensurabel, onmeetbaar.
incommodeeren, lastig zun of vallen, verontrusten.
Incommoditeit, ongernak, last, ongelegenheid.
incomparabel, onvergelijkelük.
incompatthei, onvereentgbaar, niet overeen te brengen.
Incompatibiliteit, onvereenigbaarheid, niet-overeenstemming.
incompensabel, onvergoedbaar met te vere,oeden.
incompetent, onbevoegd,
Incompetentie, onbevoegdherd.
incompleet, onvoltallig.
incompressibet. onzamenpersbaar.
inconcevabel, onbegdpelijk.
inconciliabel, onvereenigbaar, niet te vereffenen , outerzoenbaar.
in concrelo, in een bepaald geval, in erkelijkheid.
inconfOrm, met overeenstemmend, ongepast.
incongruent, niet overeenstemmend, ongepast, ouvoegzaam.
Incongrulteit, ongepastheid, ongerijmdheid, onhebbelijkheid ; mrsslag (tegen de taal).
inconsequent, aan zich selves; ortgelijk, zich zelven
tegensprekend.
Inconsequentie, strijiligheid met eigen beginselen, het
gebrek aan overeenstemming in de woorden of daden van
eenen mensch met zijne eigene grondstellingen.
inconsiderabel, onb,duidend, onbelangruk.
Inconsiderantie, onbedachtzaamheid.
inconsistêntie, onvastheid, gebrek aan zamenhang of
verband.
inconstant, onbestendig, onstandvastig, veranderlijk.
Inconstantie, onbestendigheid, veranderlijkheld.
inconstitnonneel, tegen de grondwet, ongrondwettig.
ineontestabel, onbetwistbaar.
in continênti, dadelijk, op staanden voet, onvervvijld.

Incontinentie—Indicativus 1:;i
Incontinentie. gebrek aan onthoudingnave.
incontrihnahel. met sehatplichtig, onbelastbaar.
Inconvenient of Inconvenientie. ong.eiegerdield, zwarigheid, ongemak.
Incorporatie. inlijving, opnemtng to tin T,enootschap.
in corpore, gezameniiik
opnemen.
incorporeeren,
incorrect, onnaauwkeurig, gebrekkig.
k.
incorruptibel. onverderfelij
incouránt. met gangbaar, met verkoopbaar, ,onder aftrek, ongezocht.
incredibel, ongeloofelijk.
Increduliteit, ongeloofelijkheid, twutelzueht.
incrimineeren. van misdaad besehuldigen, ala strafbaar
besehouwen.
incro y able, ongeloofelijk een incroyahle. eeri modegek, modeheertje.
Incrustatie Incr./steering, overkorstmg , het inleggeti
of overtreklen met steen, marmer, staal, enz., talk inge Iegd werk.
incrusteeren. met eene steen- of kalkaehtige korst overdekken.
in culpa zijn, schuldig of strafbaar zijn.
ineuipabel, niet to besehuldigen, onbestrafbaar, onberispeluk.
Inculpatie, beschuldiging, aanklacht.
inculpeeren, besehuldigen, to last leggen.
Incunabelen, eerste beginselen. inzonderheid der bockdrukkunst.
ineurahei. ongeneesliik, onheelbaar.
in curia, op het raadhuls, voor het gerecht.
Indirbitunt, eene betaling, nit dwalmg of cornier errpliehting geschied.
indecent. onbetamelijk, oneerbaar.
Indeeentie, onwelvoegelijkheid, onbetamelijkheid.
indeclinahel, onverbutgbaar.
indefensibel, onverdedigbaar.
indelebiel, onuitwischbaar.
indelicaat, onkiesch, met lijngevoelig, raw.
Indemniteit, sehadeloosheid, sehadevergoeding.
Indemnizatie, schadeloosstelling.
indemnizeeren, sehadeloosstellen.
independent, afhankeluk, zelfstandtg.
Independenten, protestantsche acme in Enge/and, onat,
hankelijken van de bisschoppelijk kerkeluke heerschappij.
Independentie. onafhankelijkheid.
in deposito, in bewaring.
Index, register, inhoudsopgave,bladxvuzer; lust der hoeken, die door de r. katholUke Kerk verboden zijn (index librOrum prohibitiirum).
Indic tie, aanwuzing; verdenkingsgrond.
Indieativus. aantoonende wijs der werkwoorden.
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indiceeren—Industrieelen.

indiceeren_, zie indiqueeren.
kenteekens, .ronden tot vermoeden.
Indienne, Ai n gedrnkt katoen, sits.
indifferent, onverschillig, laauwgeloovig.
Indifferentism's *, onverschilligheid, laauwheid.
indigent, behoeftig, arm.
Indigentie, behoeftigheid, armoede.
Indigestie, onverteerbaarheid, kwade maag.
Indignatie, verontwaardiging, misnoegen.
onwaardigheid, beleediging.
indiqueeren. aanwijzen, aanduiden.
indirect, middellijk, niet rechtstreeks; indirecte belastingen, zulke, die niet rechtstreeks den persoon opgelegd, maar door middel van eenen op zekere waren enz.
gelegden cijns geheven worden.
Indiscipline, gebrek aan tucht.
indiscreet, oribescheiden, niet geheimhoudend.
Indiscretie, onbescheidenheid, praatzucht.
indispensabel, volstrekt noodzakelijk.
indisponeeren, boos maken, in kwade luim brengen.
indisponibel, onbesch ikbaar.
Indispozitie, onpasselijk held, kwade luim, verdrietigheid,
indisputabel, onbetvv stbaar.
indissolUbel. onoplosbaar.
indistinct, onduidelijk, verward.
ondeelbaar geheel, afzonderlijk, op zich zelf
beschouwd wezen, persoon.
Individualiteit, persoonlijkheid, eigenaardigheid.
Individneel, afzonderlijk, aan een enkel voorwerp eigen,
persoonlijk, elk voor zich zelven.
indivizibel, ondeelbaar.
indociel, onleerzaam ; ongedwee.
indolent, onverschillig, zorgeloos, traag.
Indolentie, onverschilligheid, traagheid.
in dorso, op de keerzijde (des wissels).
Indoasant. Indossement. indosseeren, zie End—.
in dubio, in twijfel, in twijfelachtig geval,
indubitabel, ontwijfelbaar, uitgemaakt.
induceeren, overr(den., bepraten, misleiden; affeiden, besluiten. gevolgtrekkingen maken.
aanleiding , gevolgtrekking, besluit van het bijzondere tot het algemeene ; door inductie bewijzen,
door eerie reeks van voorbeelden of felt. bewijzen.
Indulgentie, toegevendheid, verschooning, strafontheffing.
Indfilt. vergund uitstel van betaling, resp ij t ; kerkelijke
vergunning, vrijbrief.
in duodecimo, in 't boekformaat van 24 bladzijden per vel.
in diaplo, dnbbel, tweevoudig.
Industrie, kunstbedrijvigheid, kunstvlijt, nijverheid ; industrie-school, bedrijfs- of handwerksschool,
Industrieelen, uitoefenaars van knnst, handwerk of bedrijf, fabrikanten.

industrious-- infleieeren. 1
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industrious, bedrijvig, vindingrijk, in kunst, handwerk
of bedrijf ervaren.
ineffectief, zonder kracht, zonder uitwerking, onwerkdadig.
inegaal, ongelijk, veranderlijk.
Inegaliteit, ongelijkheid.
inelegant, onsierlijk, onbevallig, smakeloos.
inelegibel, niet verkiesbaar.
Ineptte, zotheid, ongerijmdheid.
Inertte, traaghetd; onvermogen.
inessentieel, onwezenhjk.
inevident. onduldellik, niet klaarblijkelijk.
inevitabcl, onvermijdelijk, niet te ontgaan.
inexact, onnaauwkeurig, onjuist.
inexentsabel, onversehoonlijk.
inexigsbel, onvorderbaar, met te eischen.
inexorabel, onverbiddelijk.
Inexperientie, onervarenheid.
ine,plicabel. onuttlegbasr.
inexplorahel, onnavorschbaar.
inexpres.thel, onuttsprekelijk.
Inexpressibles, in Engeland de modenaam voor broek.
inexpognabel, niet inneembaar, onbedwingbaar.
in extenso, volledtg, uttvoerig.
in extremis (momentis), in de laatste oogenblikken des
levens, op sterven liggende.
infaam, eerloos, geschandvlekt.
in facto, door de daad zelve, eigenmachtig.
infaillibel, onfeilbaar.
infaillibiliteit, onfeilbaarheid, b. v. van den paus.
infamant, infameerend, onteerend, eerroovend.
Infamte, eerloosheid, laagheid, schurkerij.
Infamiteit, eerloosheid, schurkerij, laagheid.
koninklijke prins en prinses in Spanje,
-Infat,e
en Portugal.
Infanterie, voetvolk, voetknechten, soldaten te voet.
Infanterist, soldaat te voet.
infatigabel, onvermoeid, onverdroten.
Infatuatie, verdwaasdheid, zotte waan, belacheliike inbedding.
infavorabel, onvoordeelig, ongunstig.
in favarem, ter gunste.
infect. aangestoken, besmet, verpest.
infecteeren, infecteeren, besmetten, aansteken.
Infeetie, aansteking, verpesting.
infereeren, inbrengen ; opdragen ; gevolg trekken.
Inferieuren, minderen, ondergeschtkten.
Inferioriteit. ondergeschikte staat, geringer waarde, het
achterstaan bij anderen.
infernaal, helsch, duivelsch, afschuwelijk.
infesteeren, vtjandig aanvallen , onveilig waken.
inficieeren, zie infecteeren.
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infideel ingrosseeren.

infideel, ontrouw, trouweloos
ontrouw, ongeloof.
in fidem, ter bevestiging, ten waarborg.
Infiltratie, inzijgtng. intrekktng teener vioeiston.
infiniet. oneindig, on'oegrensd.
Infiniteit. oneindigheid.
Infinitswus, onbepaalde wiis der werkwoorden.
infirm. zwak, krachteloos.
infirmatief, ontkrachtend, ongelifig makend.
Infirmerse, ziekenhwts, inz. voor soldaten.
Infirmiteit, krachteloosheid, gebrekkelijkhetd.
in flagranti (namelijk facto of delicto), op heeter daad.
Inflammátie, ontsteking, brand.
inflammeeren, ontvlammen, tergen, verbitteren.
Inflatie, opzetting van 't lijf door winden.
inflecteeren, buigen, ombuigen, veranderen.
inflexihel, onbuigzaam, hardnekkig.
onbutgz,aamheid, onverbiddelijkheid.
Infiëxie, bulging of afwijking der lichtstralen.
Inflictie, toekenning, oplegging van eene straf.
in floribu, in bloet, in welstand.
infiuenceeren, invloed hebben, ()verbal..
Influentie, invloed, inwerking.
Influenza, vioetkoorts, landverkoudheid, griep.
influeeren. inwerken, invloed hebben.
in folio, in 't boekformaat van 2 bladen of 4 bladzijden
per vel.
Informátie, onderrichting ; onderzoek , berichtgeving.
informeeren (zich). onderzoek doen, bericht inwinnen.
InfrActie, schending, inbreuk (op een verdrag).
infrequent, niet veel bezocht, zonder of met weinig menschen.
infructueus, onvruchtbaar, weinig of Been vrucht opleverend ; vruchteloos, vergeefs.
Iniuzie-diertjes. thins,
Infitzie. in- of opgietmg;
voor het oog met zichtbare diert)es in loe to ffen.
intuits. aangeboreu, ingesehapen.
IngeniCur. vesting- of krijgsbouwkundige ,
wan den waterataat, liwiwkundig opzichter ocer at-ere/I, dtjken, bruggen.
ingenPus, scherpzinnig, vtndingrijk, vernuftig.
Ingenium, nattmrlijke aanleg, aangeboren verstandsveiraogen.
Ingenuiteit. openhartigheid, rondborstiglicid.
ingereeren, invoeren ,— rich ingereeren, zich onbevoegd
suet iets iniatert
11n cst.e, inbrenging non voedsei in 't lichaam.
ingrammaticaal, ontaalkundig.
lugredienten, bestanddeelen, inmengselen.
Ingrossatie. insebrijving in het hypotheeken-boek.
ingrosseeren. in het grondpand- of hypotheeken-boek
schniven.

Inhabiliteit inoffensiet
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Inhabiliteit, onbekwaamheid.
inhabitiabel, onbewoonbaar.
Inhabitãtie. inwoning, bewoning.
inhaereeren, aankle,n, aanhangen , voiharden.
Inhalatie, inademing, inztuging
inhibeeren, verhinderen, verbrede-n.
Inhibitie. rechterlijk verbod om voort to gaan.
in hontirem, ter eere, nit achting.
inhospitaal, ongastvrij, onherbergzaarn.
Inhospitaliteit. ongastvrijheid.
onmenschelijk, wreed; onbeschaatd.
Inhumaniteit, onmenschelilkheid, wreedheid.
Inhumatie, beaardIng, begravmg.
inimitabel, onnavolgbaar.
in integrum (restitueeren), weder geheel en ,olkomen
in den vorigen toestand brengen.
in ipso termino, op den vastgestelden doe.
Iniquiteit, onbillukheid, hardherd.
aanvangsgronden.
Initiaal-letters, aanvangletters, groote beginietters.
inwijding.
Initiatiel, initiding, opening ; de eerste yearslag of voordracht, het recbt tot voordracht bit b yroadslagingen over een onderwerp
inwijden.
initieeren,
inwerping., inspuiting.
Injunctie. uitdrukkellik bevel.
Injurie, eerkrenking,, beleediging,scheldwoord
van injurie. aanklacht wegens eerroof.
injur ieeren, beleedigen, hoonen, scheltden.
injurious, eerroovend, lasterlijk, smadelijk
InkvvIrtieren, soldaten inlegeren.
in loco, op de plaats, ter behoorlijke plaats.
in margine, op den rand ieens blads).
in morn, nalatig, ten achteren, achterstallig.
in natura, in natuur, in natiturlijken toestand.
in naturalibus, naakt, ongekleed.
innocent, onschuldig; verstandeloos, krankzinnig.
Innocentie, onschuld, eenvoudigheid; krankzinnigherd.
innominabel. onnoemelijk, onnoembaar.
in mimine, in naam ; — in nOmine Der,. in Gods naam
InnovAtie, nieuwigheid, verandering.
innoveeren, nieuwigheden invoeren.
innuinerabel, ontelbaar.
InobediCritie, ongehoorzaarnhod.
inobligaat, onverplicht, pnverbonden.
Inobservantie, achteloosheid, het niet-nakomen.
in octavo, in 't boelrformaat van 8 Madera of 16 bladesjden per vel.
inenting.
inoculeeren, inenten.
inoffensief, Diet belvedigend, onaanstootelijk.
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in optima—insisteeren.

in optima forma, in den besten vorm, volkomen.
in originakli, in het oorspronkelijke schrift, in handschrift.
in pace, in vrede.
in parenthe.i, tusschen haakjes; tusschenbeiden.
in partillms infidelinm, afgekort i. p. i. in 't gebied
of land der ongeloovigen, d. i. der niet r. katholieLe
Christenen.
in petto. in het hart, in den zin ; in gereedheid of in
voorraad.
in pleno, in voile vergadering.
in pontificalibus, in feesttooi; in priesterlijke ambtskleeding.
in pOris naturälibus, geheel naakt.
in quantum de jure, voor zoover de rechten het veroorloven, zoover de rechtsverhouding eener zaak betreft.
in quarto, in 't boekformaat van 4 bladen, of 8 bladzijden op het vel.
inquieteeren, verontrusten.
Inquirent, gerechtelijke ondervrager.
inquireeren, navorschen, onderzoeken; verhooren.
Inquiziteur. ondervrager, geloofs- of ketterrechter.
Inquizatie,/ ij fs traffel ijk onderzoek ; geloofsonderzoek ; het
voormal;g kettergericht in Spanje.
inrotuleeren, de acten nommeren en zamenhechten.
in saldo blijven, nog sehuldig blijven.
Insalubriteit, ongezondheid (eener plaErts).
Insane, krankzinnigheid, waanzin.
insatiabel, onverzadelijk.
inseribeeren, inschrijven, boeken; toewijden.
Inscriptie, inschriking, in- of opschrift.
ingierutabel, onnavorschbaar, ondoorgrondelijk.
Insect, gekorven diertje ; ongedierte.
Inseeuriteit, onzekerheid.
in sedkeimo, in het boekformaat van 16bladen of32bladzijden per vel.
insenstbel, ongevoelig; onmerkbaar.
inseparaat, ongesebeiden, vereenigd.
inseparabel, onafscheideltjk.
Inseraat, Insertum, het ingelaschte, de bekendmaking
in nieuwspapieren ; bijlage, nasctirift.
insereeren. inlasschen.
Insertie, inlassching ; — Insertie-kosten. kosten der
plaatsing, b. v. eener advertentie.
Insertum, zie Inseraat.
insidious, arglistig, verraderlijk, belagend.
Instgnien, kenteekens, eere- of rangteekens.,
Insimulatie, meer of minder ongegronde beschuldiging.
Insinualie, indringing; g, heime mededeeling eener mooning; gerechtelijke inlevering, kennisgeving.
insinueeren,heimelijkinblazen; gerechtelijk ter hand stellen , — zich ii.inueeren, zich in iemands gunst dringen.
insi.teeren, op iets staan, aandringen.

insociabel—Instrument. 1 5 '7
insociabel,
insolent, onbeschaamd, lomp, onbescheiden
grofhetd, lompheid, onbeseheidenheid.
in solidum, alien voor een en een voor alien lb. v. borg
blijven), hoofdelnk voor 't geheel aansprakeink.
insolubel, onoplosbaar.
insolvent, onvermogend om te betalen.
Insolventie, betahngsonmacht, onvermogen om zich van
zijne schulden te kwijten.
Insomnie, slapeloosheid.
in spe, in de hoop, in de verwachting.
inspecteeren, inspicieeren,benchtigen, op zicht hebben.
Inspecteur, opziener, onderzoeker.
Inspectie, bezichtiging,, oogenschouw, monstering.
inspicieeren, zte inspeeteeren.
Inspirâtie, goddelijke ingeving, begeestenng.
inspireeren, inblazen, inboezemen, aanvuren.
in spiritualibus, in geestellike zaken.
instabiel, onbestendig, onveranderlijk.
Instabiliteit, onbestendigheid.
Install Atie, instelhng, bevestiging in eenen post, eene
waardigheid.
installeeren, in een ambt of eene waardigheid stellen.
instantelijk, dringend, met aandrang.
Instants e, dringend verzoek ; gerechtshof, rechtbank, b. v.
ter eerste instantie, bij de eerste of lagere rechtbank ;
ab instantia insolveeren, den beklaagde ontslaan van
den plicht om zich op eene tegen hem ingebrachte vanklacht te verdedigen.
in statu quo, in den vorigen, aanwezigen, tegenwoordigen
toestand.
Instauratie, wederoprichting, hernieuwing, herstelling.
instaureeren, weder oprichten, herstellen.
insteeren, op lets aandringen, blijven staan.
Instigatie, aansponng, opruying.
instigeeren, aanhasen, opruyen.
Instinct. natuurdrift, ingeschapen, neiging, kunstdrift.
instinctmatig, onwillekeurig, als bid natuurdrift.
institueeren, instellen, stichten, onderrichten.
Iustituteur, instiller, leermeester, schoolhouder.
Institutie, staats of burgerhike
Instituut, instelling , opvoedingsgesticht, kostschool.
Instruetie, onderwlis, voorsehrift van te houden gedrag,
dienstvoorschrift ; voorbereiding eener rechtzaak tot behandeling.
instructief, leerrijk, onderwijzend.
Instructor, leermeester.
instrueeren, onderwuzen,onderrichten,een voorschritt of
eene gedragshjn geven ; — een proces instrueeren, eene
rechtazaak ter behandeling voorbereiden,
Instrument. werktuig, °az. toonkunstwerktuig, speeltuig
wondheelers-werktuig oorkonde, bewiissehrtft.
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instrumentaal- - Interdictie.

instrumentaal, als middel of werktutg dienende , met
behnlp van werktuigen verrtcht ;— ineretrumentAdle mutziek, zulke, die met speeltuigen wordt uitgevoerd.
nnstrumentio.t, beocfenaar van een of meer speeltuigen,
instruinentbespeler.
Insubordinalie, verzet in de dienat, vveerspannigheid.
insubstantieel, onwezenlijk, niet werkelijk.
insuflici gnt, insutEsaut, outoereikend.
insulair, de etlanden betreftende.
Insult,
beleedtgende aanranding, hoon.
insulteeren, beleedtgen, beschimpen.
in mamma, in 't geheel, zamengenomen.
insupportabel. onverdragelijk,
insurgeereat, opstaan, oproerig worden tegen de iegeertn;,.
Insurgênten, opstandeltngen, rebelle n.
insurntontabel, onoverkomelijk.
Insurrectie, opstand, oproer.
in suspenso, to twijfel, onuitgemaakt.
intabuleeren. omranden, in eene lijst of tafel zetten.
intact, onaangeraakt, onverzeerd, rein.
integraal, op tins self bestaande, een geheel uttmakende.
Integralen, soort van nederlandsche staatspapieren.
integreeren, volledig maken ; - integreerend duel. wezenlijk tot het geheel behoorend deel
Integriteit, ongeschonden toestand, volledigheid; rechtschapenheld, onomkoopbaarheld
intellectueel, verstandehjk, geestelijk, schrander; wat op
het kenvermogen betrekking heeft.
verstand, doorzicht ; bericht, tkjding.
verstaanbaar, begrupehjk, klaar.
intempestier, °nth dig, n let passend, verkeerd aangebracht.
Intendant, eerste opziener, bestuurder.
intendeeren, op iets letten, beoogen,
Intknsie, inspanning.
Intensiteit, Innerluke kraebt, sterkte, werkLaamheid.
intenteeren, iets bedoelen of voorbereiden ( tegen iernand ).
Intentie, oogmerk.
aanslag.
intentionneeren, bedoelen, ten oogrnerk hebben.
inter, tusschen, under, gedurende
IntereAlatie, Inlassching,
intercaleeren, Inlasschen.
intereedeeren, in 't rnidden treden, bemiddelen.
Intercedent, bemnidelaar, voorspraak.
interceptecren, onderscheppen, opvangen.
Intereeptie, onderschepping, opvangIng (van de lichtstralen, van 't gelutd. — van een' brief).
Intercessie, bemiddeling, voorspraak, tusschenkomst.
intercipieeren. zie intercepteeren.
interdiceeren, verbieden (inn. het behece van 't eigen
vermoigen).
Interdict, reeliterhjk verbod , groote pausehlke kerkban.
Interdactie, ontzegging, vrrbod.

interessant- -In,,errogatie. 1 nt.4

interessant, belangruk, aanlokkend,onderhoudend (doorgaans ook zeer verkeerd gebrnikt veer v,elinteresseerd,
baatzuchtig).
intere.seeren, tot deelnemer maken , temona, deelneming
opwekken, hem 'linemen, roeren , zich vane iemand
interesoeeren, aan zijn lot deelnemen voo, hem in
de bees springen.
Ini terest, deelneming , gewin; eerie van ten kapttaal
Interferenti, itirnenging, usschenkomst; v ederzijdsche
werking der lichtstralen op elkander bij hun zamentreffen.
interfolieeren, met wit papier doorsch i eteri (een boek).
Interienr, het tnwendige, hinnenste.
rid inteIn i terim, trisschenti)d tusschenbehandeltitg ,
rim. voollooptg, voorshands, tot nader ordei.
tusscheai de regels geschreven of gedrukt.
riamte tus,chen 2 regels.
Interloeutie of Interloeutoir, tusschenspraak, bijootdeel wegens eerie btjzaak van een proces.
Interlocutor, tusschenspreker, gesprekvoerder.
Interludium. tusschenspel.
Intermediair, tusschenkomst, bemiddeling.
Intermedium, tijd tusschen 2 vervaldagen of termunen.
Intermezzo. tusschenspel, tusschenvoorstelling.
in termino, op den bepaalden lag, termijn.
uitlihjving, het nalaten , tusschentijd.
intermitteerend, uttblijvend, tusschenpoozend.
internationaal, tusschen de natien of volkeren bestaande
of heerschende.
fnternuntiu, ten gezant, dien de pans aan baitenlandsche
kletne hoven of bkj renublieken houdt , ook de ousterrijkscbe gezant blij de forte.
interpasseeren, doornaayen, stIkken.
Interpellatie, tusschenrede, afbreking, bestnyling van
een beat, gerechteluke opeisching, ; de aanvraag of nitnoodiging van eenen volksvertegenwoordiger aan de regeering of aan den voorzitter der wetgevende vergadering,
om aangaande een of ander punt inlichtingte geven.
interpelleeren. in de cede vallen, om opheldertrig of inlichting vragen.
inter peetila, onder de bekers, bsj een glaasje.
Interpolatie, inlassching van enkele wooriten, zindeelen
of ztnnen In een handschrift ; inschuiving van ern of
moor termer in eene getallenreeks.
interpoleeren, ntlasschen, tussehenvoegen.
interponeeren, tusschenplaatsen ; zich tot bemiddelaar
aanbiederi.
Interpozitie, tasschenkomst, bemiddelang.
Interpretatie, uttlegging, verklaring.
interpreteeren, nitleggen, overzetten, vertolkeu.
Interpunctie, plaatsing der schrijf- en zinteekens.
Interregnum, tusschenregeering.
Interrogatie, vragend, ondervragend, vraagsgewijs.
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interrumpeeren —introversie.

interrumpeeren, afbreken, in de rede vallen , hinderen,
storen.
Interrtiptie, afbreking, stoornis.
Intersectie, doorsnijding,, kruismg; snupunt, doorsnede.
intertropiseh, tusschen de keerkringen liggende of aanwezig.
Interval, tusschenruimte, tusschentijd, gaping ; afstand
van den eenen toon tot den anderen.
intervenieeren, tusschertbeiden treden, bemiddelen.
Interventie, tusschenkomst, bemiddeling.
Interversie, het onderslaan van gelden.
interverteeren, onderslaan, geld heimelijk achterhonden.
Intestaat, een zonder testament gestorvene; — ab intestato, zonder beschikking over de nalatenschap ; intestaat erfgenaam, zulk een, die geen testament noodig
heeft om erfgenaam te zijn.
intestabel, onbevoegd of onbekwaam om een testament
te maken.
Inthronizatie, troonsbestuging, troonsaanvaardmg; plechtige instelling van eenen bisschop, van eenen pans.
inthronizeeren, ten troon verheffen, eenen bisschop
plechtstatig in zijn ambt zetten.
intiem, innig vertrouwd, naauw verbondeu.
Intimátie, gerechteluke aanzegging.
intinsideeren, bevreesd maken, schrik aanjagen.
Intimiteit, innigheid, vertrouwelijkheid.
betiteling, titel van een bock.
intituleeren, betitelen, eenen titel geven of bovenschrijven.
intolerabel, onverdragelijk, onuitstaanbaar.
intolerant, onverdraagzaam.
IntolerAntie, onverdraagzaamheid, inzonderheid in zaken
van godsdienst.
Intonatie, toonaangeving, stemming.
intoneeren, aanheffen, den toon aangeven.
in totum, in 't geheel, in alles.
intra, binnen, inwendig.
intraetabel, onhandelbaar, onbuigzaam.
Inträde, inleiding, voorspel.
Intraden, staatsinkomsten.
Intrepiditeit, onversaagdheid, onverschrokkenheid.
intrieaat, ingewikkeld, verward,
intrigant, arglistig, vol listen en streken.
Intrigant, vriend van kuiperijen. arglistig mensch.
Intrige, verwikkeling, knoop ; listige, heimelijke streek,
intriges, streken, omwegen, draayerijen.
kuipenj ;
intrigeeren, met slinksche streken omgaan, kuiperijen
maken, verstrikken.
in triplo, in drievoudig afschrift.
introduceeren, inleiden, ingang verschaffen.
Introductie, inleiding, invoering.
Introversie, inwaarts-, binnenwaartskeering.

intrudeeren —irreduzibel. t 61
intrudeeren, instooten, inschniven ; zteh intr—, zich
in- of opdrirgen.
IntrUzie, indrInging, inslutping h. v, in eenen post.
Intuatie, innerltjke aanschouwitw, zurinehjke voorstellmg.
intuVtief, aanschouwend, onmiddelltjk gewaarwordend.
Inusla.tie. overstrooming.
inundeeren, overstroomen.
In%ateur, onwaarde, waardeloosheid.
involute. onvermog,m1, krachteloos, onbrutkbaar.
Involutes], krijgslieden tot verdere diens; onbekwaant
invariobet. onveranderlijk
Invazie, vijandelijke inval, strooptocht.
Inweetive. heleedtgende redo, scheld , schtmpwoord.
heett het gevonden.
invenit (verkort
Inventor's, hjst van voorhanden voorwerpen in een huts,
vaartuig, enz., boedelbeschruving
inventarizeeren, boedelbeschujven
inventeeren, mtvinden, verzinnen.
Inventie, uitvincling, verd.chtsel, kunstgreep.
Inversie, woordverzetting, ornk.ering.
Investigatie, opsportng, navorsehtng, onderzoek.
investegeeren, opsporen, uttvorschen, doorgronden.
Investituur, plechtige inzetting in eene waardigheid,
beleening.
invetereeren, verouderen, inwortelen; geinvetereerde
kwaal, mgewortelde kwaal.
invidWius. nijdtg, wangunstig.
invineibel, onverwmnelijk, onbedwingbaar.
onschendbaar, onverbrekelijk.
Inviolabiliteit, onsenendbaarheid.
Invitatie. uitnoodigtng.
inviteereu. uttnoodigen, to gust vragen.
invizibel, onzichtbaar.
Invocatie, aanroeping, afsmeeivng.
involveeren, inwtkkelen, verwikkelen,
inwulnerabel, onkwetsbaar.
hoezee! in vivat! bekend aanvangswoord en daarom
ook de benaming van een studentenited.
ipso lacto, door d, daad zelve, eigenmachtig.
ipso jure, door het recht zelf, van zelf,
Iraseibiliteit, prikkelbaarheid, geneigdheid tot toorn.
irenisch, vredestichtend, berniddelend.
Iris, regenboog regenboogvlies in het oog.
Ironze, spotride, fijne spot, bedekte scherts, die, onder
het masker van trouwhartige eenvoudIgheid of onwetendheld, gebreken en dwaasheden ten toon stelt en belacheltjk maakt.
iritisch, spottend, schalk, fijn sehertsend.
irraisonitable, onredeltjk, onbtilijk.
irrationeel, met de cede strijdtg, niet joist berekenbaar,
irrecuz.sbel, onverwcrpelljk.
irroduzibell, onherletdbaar, onherstelbaar.
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irrefu tabel— Jacobinismus.

irrefutabel, onwederlegbaar.
Erregulariteit, onregelmatigheid, wanorde.
irregulier. onregelmatig, van den regel afwijkend.
irrelevant, onbeduidend, niet tot de zaak behoorende.
ongeloovig, ongodsdienstig.
irremediabel, onherstelbaar, met te verhelpen.
irreparabel, onherstelbaar, onvergoedbaar.
onwederstaanbaar.
irresolunt, besluiteloos, weifelend, aarzelend.
irrevoeabel, onherroepelijk.
irritabiliteit„ prikkelbaarheid,
Trritittie, prikkeling, verbittering.
irriteeren, verbitteren, boos maker, tergen.
Irriaptie, inval, overval.
Isabel, iaabelkleurig, bruinachtig geel, lichtgeel.
ta'lam, de muhamedaansche godsdienst, het itillamismus.
afzondering.
isoleeren, afzonderen, op zich zelf plaatsen, beschouwen, enz.
isomerisch, gelijkdeelig,gelijk verdeeld ; — isomerisehe
lichamen. zulke lichamen, die' bij gelijke chemische
zamenstelling toch verschillende eigenschappen hebben.
komOrphiseb, van dezelfde gedaante.
Isthmus, landengte, inzonderheid die van Korinthe in
Griekenland ; de daar gevierde openbare kampspelen
werden deswege Istbmische spelen geheeten.
item, insgelijks, evenzoo, verder.
ita est, zoo is het, zoo staat het.
Iterâtie, herhaling ; — iteratief, herhalend.
itinerskrium, reisboek, reisbeschrijving.
lame (het red van), eene aitijddnrende marteling.

3.
J. C. beteekent Jezus Christus.
JCtue bet. Jurisconsultus, z. ald.
J. II. S. en J. N. R. J. zie onder I.
J. U. D. bet. jfirio utrifisque doctor (zie aldaar).
Jabot, borststrook, hPmdstrook.
Jaeobljnen, leden of vrienden can het volksgenootschap
der razende vrijheidsdwepers, dat gedurende de fransche
revolutle van 1789 ontston.d en zijne zittincen hield in
het voormalige Jacob ij n e n-klooster te Parbs.
Jacobijner-mots, roode mots, die door de aanhangers
van het Jacobinismus weed gedragen.
Jaeobinisinue, vrijheidsdweperij, dolzinnige vrijheids.
liefde.
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Jaconnet --Joh.

Jaconnet, oost-indisch, meestal glad moeselien
jaeta est aka, de teerling of het lot is geworpen.
Jactantie, grootspraak, snorkerij.
Jalon, afsteekpaal ; richtvaantje ; hakenstok.
,jalonneeren, met bakenstokken afsteken, afbakenen.
Jalousie, ijverzucht; minnennd, jaloerschbeid, jaloezki.
Jalouzien, vensterschermen van evenwijdige zaarriverbondene houtstrooken, die men alt eene gordnn kan
nederlaten en optrekken.
Jambe, versvoet van 6ene korte en eeint Lange lettergreep.
Janitzaar, soldaat der in 1826 door sultan Mahmoed opgeheven bevoorrechte klasse van soldaten, die weleer de
kern van bet turkscbe voetvolk uitmaakten.
Jansentsten, sectenaam, door de r. katl.. Keik gegeven
aan de roomschen der Oude of Bisschoppcluke Clerezie.
JaquenOtte, soort van oostindisch moeselien.
Jargum, onbeschaafde taal, kromtaal, koeterwaalsch.
jaspeeren, de snede van een boek alt jaspis beschilderen
of besprenkelen.
Jatagan, korte turksche degen of sabel.
Jean potage, hanssop, hansworst.
Jehovah, de Eeuwige, Onveranderlijke, God.
Je ne salt quoi, een zeker lets, dat men geen naam
weet to geven.
Jenny-inachmes, katoen-machines, zoo genoemd naar
de vrouw des nitvinders Arkwright, die Jenny heette.
Jeremiade, klaaglied, jammerklacht.
Jesuit or Jezuiet, lid der roomsch-katholieke monnikenorde, door Loyola in 1521 cinder den naam van gezelschap
of socteteit van Jesus gesticht, door pans Clemens XVI.
in 1773 opgeheven, maar in 1814 door pans Pius VII.
hersteld; schunheilig bedrieger, doortrapt intrigant,
vroomschijnend booswicht.
jesustisch. jeztilietisch, naar de leer der Jezuieten ,
schijnhe:lig.
Jesuitiscrius, Jezultismus, Loyola's leer, het werken
in den geest der Jezuieten.
Jeton, leg- of rekenpenning, speel-, pochtpenning.
Jen, spel; scherts.
Jesuiet, enc., z. Jesuit.
Jobber, makelaartje,—Stock-jobber. attic-k ramer in
Engeland).
Jobs-bode, Jobs-post, ongeluksbode, treurige tiding ,--JObs-geduld, zeer groot, taai geduld.
Jocke,, rijknecht, voorrijder, pikeur, jOket; staljongen.
Jocrisse, onnoozele bloed, ullskuiken.
Jocus, scherts, grap, kortswijl.
John Bull, spotnaam van den grooten hoop des engelschen yolks; onbesehaafd mensch.
Jokei, zie Jockey.
Jolt, lief, netjes, mool, hupsch.
k
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Jonathan, Broader Jonathan, spot- of scheldnaam
voor de bewoners der noord-arnerikaansche vrijstaten.
Jongleur, goochelaar, potsemaker.
Jonk, chineesch koovaardij- en oorlogschip.
Joseph, soort van dun fransch papier ; vrouwenoverrok ,
kuisch, eerbaar jongeling, Joze f.
*feta. de grieksche letter t; ook punt, puntje, tittel ,
van daar geen iota. niets, met het allvrgeringste
Jouissance, genet, genieting ; vruchtgebruik.
jouisse ere n, genieten.
Joujou, kinderspeelgoed.
Jour, d'ag; a jour, doorzichtig, doorbroken. getralied,
opengewerkt ( bid kooplieden) tot op den loopenden dag
bijgehouden of in orde (nl. het grootboek) ; du jour
of de jour zijn, de dagdienst hebben, aan de dienstScutt zijn; jours de grace, respijt-dagen (z. ald.).
Journal'', dagboek; dagblad, tijdschrift,week- of maandblad.
journalisme of Jourgalistiek, tijdschriftwezen, het
schrijven van tijdschriften, de gezamenlijke periodieke
pers van eon land.
Journalist, dagbladschrijver.
ournalizeeren, in het dagboek schrijven.
joviaal, blijgeestig, lustig, opgernimd.
Jovialiteit, blijgeestigheid, blijmoedigheid.
Jozef. z. Joseph.
Jebel. vreugdgeschreeuw, gejuich.
Jubilaeum, Jubile, jubelfeest, jubeljaar.
Jubilarius, jubelvierder, feestvierder.
jubileeren, jubelen, juichen; zijne 50- of 25jarige echt
vereeniging of ambtsbediening vieren ; gouden of zilveren bruiloft houden.
Jucht, z. Juft.
Judaismus, jodendom.
JUdaakus, verraderlijke kris , —
Judas, verrader;
Jtidashaar, rood, roodachtig, vossig haar.
Judicatuur, het rechtersambt.
judiceeren, vonnis vellen, vonmpsen, beslissen.
ludiciZel, gerechtelijk, rechterlijk.
judicious, oordeelkundig, verstandig. w01 overlegd.
JudicAtie, beoordeeling, beslissing.
Juft, beter dan Jucht. sterk riekend russisch leder.
jugeeren, oordeelen, beoordeelen, vonnissen.
Jtinctie, vereeniging, verbinding.
Junetuur, verbinding; toestand, tijdsgewricht.
Junior, de jongere.
Juno, Jupiters ouster en gemalin ; fiere, trotsche vrouw ;
naam eerier planeet.
junenisch, naar Juno gelijkend; trotsch, majestueus.
Junta, vergadering, raadsvergadering in Spanje en Portugal; volkscomitê.
Jupiter, oppergod, dondergod; naam eener planeet.
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Jima, de rechten, rechtswetenschap.
Jurament, eed, eedzwering; —juramentuin purgatnri tin., zuiveringseed.
Jure, gezworene, lid eener jury.
juridisch, overeenkomstig de rechtsleer, gerechtelijk.
Jiarisconsultu, rechtsgeleerde.
Juriedictie, rechtshandeling, rechtsmacht, rechtsgebied.
Jurisprudentie, rechtsgeleerdheid.
Jurist, rechtskenner, recbtsgeleerde.
junistitsch, de rechtsgeleerdheid be treffende, rechtskundig.
Juris vitriumque, doctor, doctor der beide rechten (het
wereldlijke en geestelijke), afgekort J. U. D.
Jury. rechtbank van gezworenen, sulk eene inrichting /333
de rechtbank, waardoor aan de straffende macht alle
willekeur en de mogelijkheid om onrechtvaardig te zijn
wordt ontnomen, door een crimineel beschuldigde alleen
door beeedigde rnedeburgers in vereeniging met de rechterlijke staatsambtenaren kan veroordeeld worden.
Jus, rech t.
Jus, krachtig vleesehnat, dikwijls zjeu genoemd.
just, justement, joist, naauvrteurig, precies, net zoo,
billijk, rechtvaardig.
Juste-milieu, juiste midden ; spotnaam voor de gematigde politieke partij in Frankrijk.
justeeren, joist maken, vereffenen ; ijken, echt mkt n.
Justifieatie. rechtvaardiging, verantwoording.
justificeeren, rechtvaardlgen; verantwoorden.
ju.litiabel, aan zekere rechtbank, aan zekeren rechter
onderworpen.
Justitie, gerechtigheid, rechtspleging; gerecht , rechtbank ; vierschaar.
Joist, z. just.
Juvantia, versterkingsrniddelen.
Juxta-pozitie, naast-elkander-plaatsing, aangrenzing.

K. *)
It. M. beteekent ketzerlijke of koninkiuke Ma;esteit.
Kaaba, Muhamed's bedehuis te Mekka.
Itabaall, zie Cabale.
Kabbala, moulding voortgeplante leer der Joden, gehetmleer, g,eheime wijsheid.

") Wat under deze letter niet te vinden is, zoeke men
under (L.
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Kabilen—Kameleon.

Kabilen,Kaby'len, talriikste volksstam in Noord-Afrika
na de Arabieren.
Kabinet, vertrekje, arbeidsvertrek ; vorstenkamer, geheime
kamer ; ministersvereeniging ; de vorst met zijnen staatsraad ; de regeering in hare betrekking tot het buitenland; eene verzameling van natuur- of kunstvoortbrengselen ; hooge, breede ladekast, een bekend ouderwetsch
stuk huisraad.
Kabinets-order, verordening, die onmiddellijk van den
vorst uitgaat.
Kabinetstuk, voorwerp nit een kunst- of naturalienkabinet; lets zeldzaams in zijne soort.
Katins, zie Cadence.
Kaditster, openbaar register van den staat der onroerende
goederen, om daarop de belasting op de ei,gendommen te
gronden , sehattingsregister, grootboek.
kadaetraal, wat tot het kadaster behoort.
kadastreeren, in het schattingsregister schrijven.
Kadi, rechter, rechtsgeleerde bij de Muhamedanen.
Kaffar, belasting, die de christen-kooplieden in Turkije
moeten betalen, wanneer zii waren vsn Aleppo naar
Syrie zenden.
Kaftan, lange en wijde overrok, turksch eerekleed.
Kajapoet-olie, kostbare etherische olie nit de hladeren
van den kajapoetboom in 0.Indie.
Kakatoe, Kakketoe, oostindische bosch- of grot-papegaai.
Kakodemon, een booze geest.
slechtschrijving ; bock
Kakographie, gebrekkige
met gebrekkige opstellen, om die te verbeteren.
Kaleidoskoop. schoonheidskijker.
Kalender, lijst der dagen, almanak.
Kale*, lichte, open wagen.
Kàli, zoutkruid, plantenloogzort, potasch.
Kaltber, bepaalde maat; maatstaf der doorsnede, inzonderheid van kanonskogels; innerlijke wijdte van eenstuk
geschut; ook gesteldheid, deugdellikheid eener waar.
Kalif, Khalif, de sultan als stadhouder van Muhamed.
Kalligraaf, schoonschnj ver.
Kalligraphie, het schoonschnj ven, de schoonselmjfkunst.
Kallilogte, kunst om fraai te spreken, welsprekendheid
Kolomel, zoete kw/k, zoutzuur eerste kwik-oyyde.
Kalpak, hongaarsche huzaremuts; turksche pelsmuts.
Kalvarie, Kalvarie-berg, kruisheuvel, elke hoogte, waarop een kruis is opgericht en werwaarts men in den vastentijd ter bedevaart gaat ; altaarstuk, dat den kruisheuvel van Jeers Christus voorsteit.
Kameleon, kleine hagedis, waarvan men weleer geloofde,
dat zij de kleur kon aannemen van de voorwerpen, op
Welke zij zich plaatste; van dear een mensch, die vaak
van parttj, van meening verandert, naarmate zijn belang het vordert.

Kameraad--Ktiraf.
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Kameraad, makker, medgezel, medewerkman, dienst- of
wapenbroeder, enz.
Kamp, Kampeeren, enz., zie Camp, enz.
Kampanje, bovenste achterdeel van evrt schtp ; zie ook
Campagne.
Kampioen, kampvechter, strijder, held.
Kanaal, gegraven waterleidcng; ook zeeengte ; uit een
goed kanaal iota weten beteekent, dat men het nteuws
tut een' geloofwaardtgen mond, uit eene goede bron heeft.
KanalizAtie, aanlegging van kanalen, bevaarbaarmaking
van eene rivier.
kanalizeeren, van kanalen voorzien, kanalen aanleggen ;
eene rivier bevaarbaar maken.
Kandeel, kraamvrouwedrank uit kaneel, suiker, en,
Kane n, een stuk grof geschut. Zie ook Cenon.
Kanonneerboot, geschutboot.
kanonneeren, met kanon vuren of besehteten,
Kanonnier, geschutsoldaat.
KAinshiljet, soort van nederlandsebe staatspapieren.
Kansel, spreekgestoelte, preëkstoel.
Kanselarzj, gereehtskamer, waar de gerechtelijke stukken
uttgevaardtgd worden, waar openbare papteren, oorkonden,
enz. van algemeen belong bewaard worden.
Kanselier, opperste eener kanselartj, uttvaarder der opentlijke geschriften van daar : Itijkskanselier,Staatskanselier.
Kantaloep. knobbel- of wratmeloen.
Kanthariden, spaansche vltegen.
Kann], pij pje of buisje der heelmeesters tot verschillende
oogmerken.
Kaolin, porseleinaarde.
Kapel, blikerkje, bed,huis, vereeniging van toonkunstenaars, gesloten volstemmig gezelschap van munkanten
bij eenen vorst.
Kapelaan, geestelijke, die eene kapel bedient, hulppriester, hulpgeestelijke.
Kapelmeester, opperste eener muzikanten-vereeniging.
Kapitaal, hoofdgeld, grondgeld, grond- of hoofdvermogen.
kapitaal, hoofdzakelijk, voortreffelijk, bijzonder schoon ;
kapitale letters, hoofdletters, groote beginletters ; kapititle misdaad, zulk eene, waarop de doodstraf stoat.
Kapitalist, the veel kapttalen bezit, geldsommen op rente
zet, rentenier, vermogend man.
Kapitalizeering,berekening van het kapitaal naar de rente.
Kapiteel, bovenste gedeelte van eene zuil.
Kapitein, hoofdman, aanvoerder van eene compagnie ; gezagvoerder van een vaartuig.
Kapitool, zie Capitidium.
Kapittel, hoofdstuk; onderwerp van een gesprek.
kapittelen, iemand de wet lezen, seherp doorhalen.
Karabijn, schietgeweer der ruitarij.
Karla*, zie Carafe.
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Xarakror— Katechizatie.

karitkter, scbriftteeken, teeken , het eigenaaidige, kenmerkende eener zaak ; gemoedsgesteldbeid, geaardheid,
denkwvize; eerestand, waardigheid; goede naam,
karakteristiek, eigenaardig, kenmerkend; het karakteristieke, het eigenaardige, kensch, tsende eener zaak.
karaliterizeeren, al de teekens eener zaak bepalen, kenmerken ; ook betitelen.
karavaan, handelstocht, reistrein in bet Oosten.
Karavaanthee, fijne theesoort nit China, die ons over
Rusland wordt aangevoerd.
karasallas. turksche fregatten.
karavauserai, herberg, verblijf voor oostersche reistreinen.
Kardamara, paradijskorrels, het zaad van een aan de
gember verwant gewas.
kardinaal, zle Cordinaal.
Kargadoor, zie Cargadoor.
karkás, zie Carcasse.
Karnujn, kostbare hoogroode verw.
karenje, ale Carogne.
Karam, keets, pracht-rijtuig, staatsiewagen.
karpkt, grof gestreept pakdoek ; los vloerkleed.
Kartétsen, kleine kogels; eerie daarmede gevulde patroon
voor kanonnen.
Karthuizer, monnik der door St. Bruno gestichte orde.
Kartouw, groot, kort en dik kanon.
Karveel ;Caravelle), snelseiltnd sebip in Spanje en
Portugal, fransch baringseb eepje ; turksch oorlogscheepje.
Karvvats, zweep van gevlochten lederen riemen,
Kaskrne, zie Caserne.
kásiemir of KAschtnir-shawls, zeer fijne en zachte
wollen weefsels, van de Karen der Kasjemir-geit gemaakt.
Kasjoe, zie Cachou.
Kaste, zie Caste.
kastraat, zie Castraat.
Kastral, zooveel all Casserole.
KatarAlk, rouwtooneel,lijktoestel voor hooge personen.
Katalkkten, verzamelde tragnienten uit nude werken.
katalkktisch. in fragmenten, onvolledig.
KatAlogus,lijst of register van voorwerpen; inz. van boeken bij den verkoop.
KalapUlt, oorlogswerktuig der Ouden.
katarrhaal, zinkingacbtig; eatarrhale koorts, zinkingkoorts.
Katastraphe, ontknoping, ongelukkige afloop, fortuinswending.
katechktisch, vraagsgewijs, in den norm van een gesprek.
katechismus, vrageboek, onderwijs door vragen en antwoorden.
Kateehizatie, vraagonderricht ; onderwijs our in de godsdienst.

katechizeeren—Kings-bench. i
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katechizeeren. vraagonderwijs geven of ontvangtn.
Kategorie, verstand- of denkvorm ; klasse of yak.
bepaald, wilder omwegen,
kategioriseh, orivoorwaat
kategorisehe imperativus, onvoorwaardelnIt bevel,
gebod der zedelijkheid.
Kazerne, zie Quaterne.
Katheder, leer- of redenaarsgestoelte.
Kathedraal, hoofdkerk, dornkerk, monster.
Katheter, eene buts utt zilver of bnigbaar hars vervaardigd, tot aftanping der urine uit de blaas.
Kathettis, loodlijn, die op eene andere lijn of op een vlak
salt.
Katholieismus. het katholiek geloof, de geest en strekking, waardoor de kath. Keilt zich in 'hareleer,verrichtingen en ceremonten van andere chrtstelijke Kerken
onderscheidt.
li atholiek,kathOlisch. algemeen, algemeen geh,ovig, der
roomsche Kerk toegedaan.
Katholieken, algemeen geloovigen, tegenwoordig verdeeld • in litoornech-Katholie.ien, die hun kerkgeloof
voor algemeen geldend en verplichtend ond., en den
pans als opperhoofd der Kerk erkennen ; in DuitsehIFiatholieken. de leden der religie-partij, die zich van
het roomsch-hatholicismus afgescbeiden en onder flanvoering van Johannes Ronge v66r weinige jaren eene
btjzondere Kerk hebben opger4t, Welke het midden
houdt tussehen de gebrruken der' kath. en die der gereformeerde Kerk); en in de zoogenaamde Janseniste n,
zie aldaar.
Katoptrietc, tier van de terugkaatsing der lichtstralen.
Katsjoe, zie Cachou.
Kauris of Couris, schelpmunt, porseleinschelpjes, die
door vele indische volksstamrnen en Negers ails munt gebruikt warden.
kauseher, zie koscher.
Kavalje, oud paard; elk oud, rompslompig ding.
handling. deel, partij, verkoopafdeeling.
Kaviaar, ingezouten stenrkuit.
Kazerne, zie Caserne.
Kellner, bi diende in logementen en herbergen, Jan
Khalif, zie Kalif.
Khan. tartarenvorst ; herberg in 't Oosten.
Kibitke, russisch rijtuig met 4 wielen.
Kilogram of brj verkorting Kilo, 1000 grammes of wichtjes, nederlandsch pond.
Kiloliter, 1000 litres, kannen of koppen, 10 vaten of
madden.
1 mijl.
Kilometer, 1000 meters of ned.
Kilostere. 1000 kubieke ellen
koortsbast (van den kinaboo rn in Z..Amerika).
Kings-bench, hooger gerechtshof in Londen ; oak eene gevangenis soot schuldenaars.
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Kiosk -Korset.

Kiosk, oosterseh tuinhuis, zomerbuis, paviljoen.
Klass.). de orde, afileeling, Ind, eling van personen of
zaken, het vak; de sehoolafdeeling; de school.
Klerk, sehrijver, kantoorschrijver.
Wick, me Clique.
Klimaat, zooveel als Clima.
Klinisehe school, zulk eene, waar men de ziekten op de
zieken-zelven leert kennen.
poortdeurtje.
Klinket,
Klioteer, Klysteer, darmbesmiting, lavement.
KnAster, me Canaster.
Knight, redder in Engeland.
Monet, de russische strat met eene int horde juftriemen
bestaande zweep ; die zweep zelve ; ook een bovenlander,
mof ; lompert.
Kithold, bergmannetje, berggeest.
koejonneeren, beter eoionneeren (zie dat woord).
Koemiss, bedwelmende drank uit paardemelk.
Koerier, zie Courier.
Koers, Koersen, zie Coors, Coursen.
Koetertvaalsch, gebroken Neder- of Hoogduitsch.
koket, zie coquet. — Kokette, zie Coquette.
Koliek, Kolijk, dorm- of buikkramp, buikpiin.
Kolom, zuil, ptlaar ; kolommen van Hercules, zoo
veel als nereules-pilaren (zte aldaar).
Kolimie, enz., zie Colonie.
Kombuis, seheepskeuken.
Komediant, tooneelspeler.
Komedie, blijspel; ook wel voor sehouwburg, tooneel.
Komeet, staarts'!:er.
Komenaj, winkel, waar allerlei soort van waren in 't
kletn to bekomen zijn, kruidenierswinkel.
komiek, kOmiseh, grappig, verlustigend, lachwekkend.
Komiek, tooneelspeler voor grappige rollen.
komisoh, zte komiek.
Kommies, zie Commies.
Kompaan. verbastering van Compagnon (zie aldaar).
Kompas, windroos, magneetkastje.
Moor, rondedans, reidans; veelstemmig, vol gezang ; afgezonderde plaats in kerken voor de zangers.
Kopelte, russische kopermunt, honderdste roebel.
Kopij, zte Copie.
Koraal, zangwijce, Haar welke de godsdienst-gezangen
bij de t its n bare eeredtenst door de geheele gemeente gezongen warden.
Moralist, Korist, koorzanger, koorleerling.
Koran, zie Alkoran.
Korbeel, uitstekende steen, waarop een balk rust.
Korist, zie Koralit.t.
Kornak, geleider van een' olifant.
Kornis, kroonlijst, lijstwerk, lijstkrans,
Korist, zie Corset.

Kortage—Kyrie.
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Kortage, hetzelfde als Courtage.
Kortegaard (Corps de garde). waehthuis ; stads-gevangenis, inzonderheid to Amsterdam.
Korset, sic Corvette.
(coacher, kauscher. volgens Joodsehe godsdienstwetten
geoorloofd, rein, zuiver, brulkhaar, goed.
Kosmetiek. verfraayingskunst; middel ter verfraaying van
het vel of de haren, blanketsel, reukwater, pommade, en z
knsmisch, de wereld of het heelal betreffende.
Kosmogome, leer der wereldschepping.
Kosmographie, wereldbesehrij vulg.
Kosmologae, wereldleer.
Kosmopoliet of Kosmopolitaan., ereldbarger, lit; die de
gansehe wereld als zun vaderland beschouwt,
Kosmopolit.smus, wereldb urgerschap.
Kosmornma, wereldschildertj. snort van panorama.
Krambnutholli, met sulker verzoete rum.
krek; platte zamentrekking van correct.
Kremetart, verbastering van Cremor tartan*, zie ald.
Kremlin, vesting ; keizerlijk palets to Mosk wa of Moskou.
Kreozoot, zie Creosot.
Kreutaer, duitsche munt, titiste gl. (3 kreutzer ---- 5 et.,
Kris. getande, yank vergiftigde dolk i in Indic).
Krisis, zit Crisis.
Kristál, regelmatig gevormd en header lieliaam nit het
mtneraalrijk.
Kritiek, haeheluk, bedenkelijk, zorgeliik, gevaarlijk ; a.
ook Critiek.
Kronijk, tijdboek, tijdgesehtedenis, opsommtng tier voor
naamste gebeurtenissen naar volgorde van tijd.
Kryptogamen, bedekt bloeyende planten.
Kryptograpine, geheime sehrijfkunst.
kuhiek. kuhisch, teerling- of dobbelsteenvormig ; kuhiek-el, eene main, die tene el lang hoog en breed is,
kubiek-wortel, de derde machtswortel nit een getal.
Kithus, teerling.
Kuhreihen, Kuhreif..ren. volksgezang der Alpenherders
(in het Fransch Ranz des vaches).
Kurãs, pantser, borstharnas.
Kürkuma, geelwortel, indische saffraan.
Kuur, genezing, behandeling eener ztekte ; van daar b a d
kour, bronkuur, waterkuur, geneztng door 't
gebruiken van baden, door 't drinken van bronwater,
door in- of uitwendig gebruik van bond water.
Kwaker, aanhanger der door George Fox gestiehte ehristehjke seete, lid van het gezelsehap der Vrienden.
Kwart, Kvvartier.
zie op Qu—.
Kwas.. gegiste drank voor den gemeenen man in
Rusland.
Ky'rie eleison, Heer, erbarm U leerste woorden der
gezongen missen to de r. kath. Kerk j.
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L- Lamentabel.
L.

L. als romeinsch getal beteekent 50.
I. c. beteekent loco citato, ter aangehaalde plaats.
I. a. beteekent loco allegato, ter aangehaalde plaats.
L. S. beteekent loco sigdli, in plaats van zegel; ook
lectOri salutem. den lezer zij hell
L. at. beteekent Livre sterling, pond sterling.
Labeur, zwaar week • paarden van labeur, werkpaarden.
Labiaal-letters, lipletters.
Laborant , arbeider , inzonderheid scheikundige ; een
bereider van artsenijwaren en chemische producten.
LaboratOrium, chemische werkplaats; stookhuis.
laboreeren, arbilden; sukkelen ; aan eene ziekte laboreeren, daarmede behebd zijn, daaraan lijden.
laborious, arbeidzaam, bedrijvi a. ; rnoeilijk.
Lab y rinth. doolhof, verwarde;iluistere zaak.
Lacet, rijgsnoer, rijgveter.
lacheeren, los maken, vieren.
Lack of Lak, gefin7eerde rekenmunt in 0.Indie, 100,000
ropijen of 120,000
Litcryma, Christi. Christus-tranen, fijne wijn, die aan
den voet van den Vesuvius wast.
Gael/Lae, voeding met melk ; zooging.
Lacune, gaping, open yak, uitlating.
Ladanum eene gomhars met halsamieken geur, van
geneeskrachtig gebruik.
Lady, dame, voorname engelsche vrouw.
Isedeeren, beschadigen, benadeelen.
Loetitre, naam van den 4den Zondag in de vasten.
Lietitia, vrolilkheid; verlustigmg.
Lago. meer, landzee.
Lagthing, wetgevend lichaam der noorweegsche rijkaverg,adeting of stor thing.
Lagunen, ondiepe strandmeren en moerassen, inzonderheid langs de Adriatische zee.
Laird, schotsch edelman, landeigenaar.
Laisser-atler, natuurluke ongedvvongenheid van gedrag,
van schrijfwijze ; zekere achteloosheid, die sommigen personen niet kwalijk staat.
Lak. sic Lack.
Lakes. looper, lufknecht, voetknecht.
lakOnisch, kort en bondig, kernspreukig, pittig.
Lakonismas, zinrijke kortheid en bondigheid.
la la, zonzoo, middelmatig.
Lama, tibetaansch priester, opperpriester.
Lama of Llama, peruaansch schaap.
Lambris, Lambriseering, beschot, paneelwerk ; piesterzoldering.
lament/libel, erbarmelijk, beklagenawaard.
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LamentAtie, weeklaeht, l7"Ataglied.
latnenteeren, weeklagen, jammeren, kermen.
Cantoeu, tweearmige disselboom.
1Littnpas, oostindisehe, chineesehe zuden stof.
Lampet, kan of wateikruik, waschvat.
Lampion, lampje, illumtneer-lample.
laneeeren, werpen, sltngeren, afschteten.
Langueur, matheid, ontspannenheld, kwijning, smacktend verlangen
Lancet, laatvikjm, tweesnudend wondheele,mesje.
Lancier, speerrutter, lansdrager.
Landes, heigronden, heiden, steppen.
L,ansquenét, zeker kansspel.
Lanturlu, zeker kaartspel, lanterluyen.
Landieer, laauw, onverschillig menseh.
Lapidair-sehrift, in steen geschreven letters, — lapidair-stijl, de still tier grafschriften, gedenkteekenen, enz.
(die kort en kernachtig moet zijn(.
Lapidatie, steentging.
lapideeren, steentgen.
Lapis infernalis, helsche steen.
lardeeren, met spekreepjes opvullen.
Laren, huiselijke beschermgoden.
LArifari, gewawel, onbedutjende taal.
larmoyant,weenend en jammerend, in tranen Nvegs mei tend
Larva, het insect vOor zune ontwikkeling, pop, ook
masker, mom.
Lasearen, indische matrozen of kanonniers, in dienst
van de en. compagnie; soldaten des ketzers van Ceylon.
lascief, ontuchtig, wellustig, getl.
latent , verborgen , heimelijk ; ook gebonden, latente
warmte, warmte, die nog wet door verbranden vru worden, moor nog aan de stof gebonden is.
lateraal, ter zude, zudelings, lateraal-verwanten.zijverwanten.
Lateraan, het paleis van den pans to Rome naast de
Johanntskerk, de zetel van; de regeering der momselt
kath. Kerk.
latereeren, bu njen zatnentellen.
latijnach zeil, drieltoekig zeil.
Latiniteit, de latunsche taal of taalkund,.
Latitude, geographische breedte.
Latitudinairen, die zedeleeraars, welke als ware 't men
ruim geweten hebben, en het alzoo met recht, zedelijkheld en godsdienst zoo naauw met nemen.
Latoen, geel koper, messing.
Latta*, aside, bladzijde; bladzijde.bedrag.
lauditbel, loffelijk, prijzenswaard.
Laudanum, slaapwekkend, pijnstillend middel , iemand
laudanum geven, hem bovenmate prkjzen
laudeeren, prijzeu,
Laude., lofzangen in de r. kath. Kerk.
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Laudum—legeeren.

Laudunt, uitspraak van een' 3cheidsrechter, ook eene
gelofte, belofte.
Laureaat, gelauwerde, bekroonde dichter.
Lana Dko. God lof ; ook schuldrekening, maanbriel.
Lava, stoffen, die in vurig vloeyenden staat 'tut de vulkanen worden geworpen en bij afkoel'ng tot b teen erharden.
1Lavernent, darmbespuiting, klisteer.
laveeren, wasschen (eene teekennig); bij tegenm, Ind atezagogewijze opzeilen; ook dralen, behoedzaam voortgaan.
uitvluchten zoeken.
Lavêndel. welriekend tu;ngewas, uit welks bloemen men
Lavendelwater, Lavendelolie en Lavendelgees t bereidt.
Lavine, Lavy me, sneeuwval, sneeuwstorting.
Lay ' s, gewasschen teekening.
Lawine, zie Lavine.
lax, wtjd; los, slap; ongebonden.
Laval's, Laxatief, buikzuiverend middel.
laxeeren, oplossen, afvoeren, ontlasten.
Lazaret, kranken- of ziekenhuis.
Lazarani, straatgepeupel, bedelaars in Napels en op Stcslie.
lazarus,melaatsch,besmet met Lazarij of Lazarus-zeer
— arm alt Lazarus, straatarm.
Lazzo, vernuttige zet, gevat antwoord, kwinkslag.
Leading article, vooropgaand, eerste of voornaarnste
artikel of opstel in een dagblad; leading articles,
gtnghare waren.
.Lectie, voorlezing; leeruur, leertaak.
Lector, voorlezer; bijleeraar op hooge scholen en gymnazien ; Lector benevole, Lectiori benevolo, genegen lezer, aan den genegen of welwillenden lezer.
Lectoraat, de post van lector.
Lectuur, het lezen ; de belezenheid; geschrift, bock.
Lega, verbond, verbintenis, b. v. Lega polska, Polenverbond.
legaal, wett ; ;, rechtmatig, overeenkomstig de bestaande
wetten.
Legaat, titel der gevolmachtigden van de roomsche curse ,
pauselijk gezant of boodschapper ; bestuurder eener legatie ; erfmakhg, schenking bij uitersten wil.
legalizeeren, wettigen ; gerechtelnk bekrachtigen, geldsg
in reehten maken.
Legaliteit, wettigheid.
Legatarius, een bij testament begittigde, bijerfgenaam
Legatie pauselijk gezantschap ; provinere van den Kerkelijken Staat, under senen legaat staande.
Legator, erfmaker.
Legende, levensbeschrijving vats een' heilige; -.undervertelsel, vadichling, sage; het omschrift eener taunt
of medaille.
legeeren, aandeelen in eene nalatenscha toewijzen, vet-
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maken, twee of meer metalen door smelting niet eikander vermengen.
Legeering, metaalrnenging, anteersel, alloot.
Leger, wetten; bepaalde vergoeding of betaling your where werkzaamheden.
Login, Legioen, groote schaar, onbepaalde menigte.
Legion d'honneur, legioen van eer (fransche orde).
Legislatie, wetgeving, wetgevende macht.
legislatief, wetgevend.
Legislatunr, wetgevende macht, wetgevend lichaam.
Leg.t. wetkundtge, inzonderheld een leeiaar van het
wereldluk recht.
legiticm, wettelijk, wettig , echt, in echt geboren, 14,0tieme poetic, rechtmatig erfdeel.
Legitimatie, echtveiklaring; volmachtserkennin,.
legitirneeren, wettigen, voor echt verklaren.
Legitimisten. aanhangera der grondstellin,, dat de vorstehjke waardigheid, even als d , andere privaatrechten,
een erfelijk recht is, onafhankelijk van den wil des
yolks; in Frankrijk de aanhangers van de Bourbons of
van den graaf van Chambord (Hendrik V.).
Legitinaiteit, wettigheid; eerlijke geboorte.
Lemma, voorloopige stelling, leer- of hulpstelling.
lentieulair, lens- of linsvormig.
Lepra, melaatschheid, leproosdn.
leproos, melaatscb, ruidig.
LeprOzenhuis, huts ter verzorging van meiaatschen.
leptographisch, fijn en klein geschreven.
Leschis, lichtgewapende cutters (bij de Turken).
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.
Lettre, brief; letter; a la lettre, letterlijk, van woord
tot woord.
Letirea de cachet, de beruchte heimelijke bevelen tot
inhechtenisneming, krachtens welke een Ceder nose willekeur door de voormalige Bourbons van Frankrijk ingekerkerd of naar eene zekere plaats verbannen kon
worden.
Leukopathie, bleekzucht.
Levant, het Oosten, Morgenland ; Klein-Azle of Aziattsch
Turkije.
Levantine, oostersche effen zijden stof.
lexantiseh, levantseh, oostersch; —levantsehekoille,
arab belle koffie.
Lesants, Levents, soldaten van di turksche galleyen.
Levee, heffing; lichting; trek of slag in 'tkaartspel; —
Levee en masse, volksopstand, algemeene oproeping to wapen.

1'76

leveeren —Lieue.

lel eeren (een protest), over eenen wissel gerechtelijk een
protest laten opmaken.
Lever, morgenopwachting hi) grooten en vorsten.
Leveraneie, li vermg, aflevering.
Leveraneier, leveraar, ate het hof, het leger, euz. Nan
waren voorziet.
Leviathan. monsterachtig waterd!er.
Leviet, lid van den stam Levi; prtester, priesterhetper ,
ientand de levieten lezen, hem scherp doorhalen.
lexikaliseh, op de wtjze van een woordenboek.
Lexikograaph. woordenboekschnj ver.
Lexikon. NI oordenboek.
Li, chtneesche afstandimaat ; chineesche kopermunt.
Liaison, verbintenis, mzonderheid van mtnnenden.
Lianen, slIngerplanten der keerkingslanden.
Lias, brievesnoer, bundel aaneengeregen papier.
liasseeren, pepteren aan een snoer of vetrr rjjgen.
Libatie, thank- of plengoffer der Ouden.
Libel, klaagsehrtft, smeekschrift ; sehotschrift, smaadschrift, schimpsehrift.
Libelhst of Libelsehriiver„ schotschrijver, schimp
sell' ift maker.
liberaal, onbevoordeeld, edel van denk- en handelwijs ,
ingenomen your de volksvnjbeid en een' vnjen staatsvorm.
Liberaal, vnjiieidsvriend, voorstander der volksvrijheid.
Liberalismus, vrijheidsmm, ItetYte voon vrije staatsvor•
men, your onbevangen denkbeelden in wetenschap, godsdienst en staatkunde.
Liberaliteit, onbevooroordeelde &Ilk- en handelwijs;
maddadighetd.
Liberatie, bevrijding, verlossing.
libereeren, ontheffen, ontlasten, bevnjden.
Liberteit. Liherte, vnjhetd; --.1Liberte et egalite, vroheld en gelljkheicl.
Libertan, lichtmts; wildzang; vnjgeest.
Hhertineeren, uitspatten, ltederlijk levee.
Labetum, het belteven; — ad libitum, of pro hbito
naar welgevallen.
Libraire, boekverkooper,, — Libriiirte, boekwmkel.
Lihry, boekverzameltng, stadsboekerij.
Lleentiaat, een toegelatene, bevoegde, remand, die de
bevoegdheid heeft verworven om doctor te worden en
zijne wetenschap tut te oefenen en te onderwijzen.
Lieentie, verlof, volmacht, vrijheid; bewijs van vervmfling, patent; ook ongebondenhetd, onbeschaaindheid,
uitspatting.
licentieeren, de vergunning of bevoezlheld geven , antslaan, afdanken, tut de chenst zenden.
Lteitum, veroorloofde zaak.
Lector, bijibundeldrager, in 't oude Rome.
li geren, verbinden, vereenigen.
Lieue, fransehe mig.
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Lieutenant, Luitenant, plaatsbekleeder,officier, die in
rang op den kapitein volgt.
Ligament, band. verband, zwachtel, windsel.
ligeeren, verbinden, vermenFen, vereenigen.
Ligniet, bruinkool, aardharsig vergaan bout, naar steenkool gelijkende brandstof.
Ligorianen, Ligorasten of Redemptor ysten, eene
naar die der Jezuleten gelijkende orde in Italie en Oostenrijk, naar Karen stichter Liguori zoo geheeten.
Lague, verbond ; eedgenootschap ; zamenspanning.
Liguasten, Lig.sten, verbondenen eedgenooteu.
Liguster, een gewas, dat vaak tot heggen wordt cebruikt,
mondhout, keelkruid.
Likeur, fine brandewijn, gekruide brandewiin, gebrand
water, geestruke drank.
lilac, lila, lichtblaatiwe, roodachtige kleur.
Lalliput, fabelachtig land, welks bewoners zoo groot als
een vinger zun.
afgezonderde plaats bij de hel voor ongedoopt
gestorven kinderen (naar het r. kath. geloofl.
Limiet, grens, scheipaal ; hoogste bod, waartoe men gemachtigd is ; grens van kree let.
Limitatie, bepeiking, begrenzing.
limiteeren,begrenzen, naauw seurig bepalen, voorschrijven.
LimonAtle, citroenwater rr et sulker ; Limonade a la
glare, ip-lemonade.
Lineaal, werktnig om lijnen to trekken.
Linea, lun ;
lineair, lijnvormig.
Lineamenten, gelaatstrekken, handlijnen.
Linguist, taalkenner, taalgeleerde.
Linie, streep, lijn ; evennachtslijn ; in slagorde staande
troepen; staand leger ; geslachtreeks; linietroepen,
staande geregelde troepen ; —liniesehip, grootste soort
van oorlogschip.
lini geren, lijnen trekken.
Lion, leeuw, overdreven modeheertje, toongever.
Lionne, cene overereven vrouw nit de groote wereld.
taplappen, afstammelingen van Europeanen en inboor.
lingen op de eilanden Java en Sumatra.
Liqueur, z. Likeur.
Liquidatie uiteenzetting; vereffening, afrekening.
liquide, vloeibaar, helder ; bewezen, uitgemaakt.
liquideeren, klaar maken, bewuzen ; to orde brengen ;
afbetalen, vereffenen.
Liquiditeit, vloeibaarheid; klaarheid.
titanic, smeekgezang of gebed, dat in de kerken om afwending van algemeenen nood wordt afgezongen ; wijlige
Liter, kan of kop, 10 maatjes.
tithoglyphiek, steensnkjkunst.
Lithograaf, steenschrijver, steentrekeuaar lateendrukke r.
Lithographie, steenschrijfkunst, steenteekenkunst.
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lithographi6eren— Loge.

lithographieren, op Steen schrijven of teekenen.
i ithographiscla, de steendrukkunst betreffende, door steendrukkunst voortgebracht.
rithokromie. gekleurde steendruk.
Lithotomae, de steensmjding, operatic van den steen
litigiAus. betwistbaar, pleitziek.
Litispendentie, de tied, gedurende welken een proces hangende is.
1 i tteraal, 1 etterl tjk.
litterair, geleerd, wetenachappelijk.
Litterator, boekenkenner, letterkundige.
Litteratuur, gezamenlijke schriftelkjke voortbrengselen
van den great; bockenkunde, letterkunde, kunde in taal
en wetenschap.
Litteromame. overdreven achrijfzueht.
r,;(firg, kerkdienaar.
1 .iturgie, kerkgebruik, kerkenorde, kerkformuller.
leturgisch, naar kerkgebruik,volgens bet kerkvoorschritt.
Liverei, dienstkleeding, kenneltjke bediendendracht.
Livrahou, levering, aflevering.
Ltvre, als franacbe rekenmunt ,noveel als franc , ails
engelsche (Here sterling, L. st) -,--- 12 gl.
Livret, boekje, aanteekenboekje; zakboekje
Llama, zie Lama.
Liam., de ver uitgestrekte zuid-ainerikaansche vlaktrn,
lie meest zonder bowmen en heuvelen zijn.
Lloyd's, vergaderplaats van de scheeps- en assurantiemakelaars der Londensche bears, koffi .thuis van Lloyd;
ook in Oostenrijk is zuik eene instelling, en we 1 te
Triest; — Lloyd's-lijat, nieuwsblad voor handel en
scheepvaart te tonden.
locaal, plaatselijk, tot eene plaats behoorende, — locale
kleur, eigenaardige en natuurlijke kleur van een voor
werp in rent schilderkj.
Locaal, Localiteit, ruimte, begrensde ruinite, plaatsgesteldheid.
Toro allegato of eitato, ter aangehaalde plaats.
toeomobiel, plaatsverandcrend, vrtjbewegelijk.
Locomotie, plaatsverandering, voortbeweging.
- J.comotief, stoomwagen, stoomtrekker.
loco sigali, (L. S.) i a plaats van zegel.
Locus commmuia, gemeenplaats, dikwijls gebruikte nitdrukking.
Locutie, uitdrukking, spreekrnanier.
,oderein. verbastering van l'eau de la reinel(z. Eau).
Loep, zie Loup.
Loeria, een onnoozele, of die zich als zoudanig houdt,
een ploert.
Logarithm., verhoudingsgetallen,kunstgetallen ter verkorting van de vermenigvnldigingen, deelingen, mach,
verheffingen en worteltrekkingen
Loge, eel, kijkvertrekje,schouwburgcel ; v6rgaderzaal der
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vrometselaars. ook de gezamenhjke leden van zn11/
eene loge.
Loge, Loge, h 3 or .13, die remand bezoekt en bij hem
huisvest.
logeabel, bewoonbaar, wel ter bewoning ingericht.
Logement, waning, herberg, nachtverblijf.
logeeren, huisvesten, wonen ; remand eenverbli3f MI nab
geven.
Logiek, LOgies, denkleer, denkkunst, redeneerkunst.
Logiea. Logijs, hutzing, naeletverblijf; matrozenverblUf
op schepen.
logi , .eh. redeneerkunstig, op redeneerknnde gegrond.
Logogrief, woordraadsel, letterraadsel.
Logos, woord, rede; overlevering, denkverrnogen.
lois.. (a). op gewak, in ledigen mei, onverhaast.
Loket. atdeeling van een kastje, valtje, hokje.
Lombard, Commer43, bank van leening, pandleues.
longaniem, lankmoedig.
Longanimiteit, lankmoedigheie..
Longitude, lengte, geographische lengte.
toogitudmaa:, de lengte betreffend, in de lengtertchting.
Loquaeiteit, ],raatzucbt, snapachtigheid.
Lord, titel des hoogen adels in Engeland, zitting en stew
hebbende in het Hoogerhuis.
Lord lieutenant. titel des stadhouders of onderkonings
van Ierland.
Lord-mayor. eerste burgerneester van Louden.
lorgneeren„ begluren ; door oogglazen bektjken.
Lorgnet, tuurglas, zakkijkertje, tooneelkijker.
Losange. runt, scheefhoekig vierkant ; en losange. notvormig.
Lotto, LOttospel, nommer- of getallenlotenj
Louange, lof, lofspraak, loftuitang.
Louis d'or. fransehe gouden munt, de mem, = 9 gi . 62
et., de dubbele na 1786 = 22 g1. 80 et.
Loup, Loupe, handvergrootglas.
Louvre, oud koninklijk pales to Parma.
Loxodroont, lijn van den schutnschen koers van een sell*.
loyaal. rechtmat,g, edit, getrouw, rond en eerlijk.
Loyaliteit, plichtmatigheid, gehoorzaamheid aan de wet
Lubrieiteit, grove zinnelukheid.
lubripk, gel], zeer wellustig, ontuchtig.
lubsch, van Lubeck, b. v. marken lubsch.
Lucifer, lichtaanbrenget, morg,enster, vorst der duesterma , ook vvrijfzwavelstokje, wrufvuttrhoutje.
larratief, ntnstbelovend, wInstaanbredgend.
Lurreth., Bent' kuisehe, hoot.t.t eetbar, rota • Pear
preutsche schaone.
Lueuhratie., naeletwerk, nachtstudie.
luehllisch, weelderig, overdadic (als Lueullus).
Luddieten, vernielers der machines (zoo geheeten naar
bunnen aanvoerder Ludd in Engeland).
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8 o Ludifica tie—Maars chalk.
Ludificatie, bespotting, fopperij.
treurig, somber, jammerlijk, naar.
Luitenant. zie Lieutenant.
Lumen miindi, licht der wereld, wereldverlichter, grout
verstand.
lumineus, lichtend, helder, klaar, duidelijk.
lunair, lunarisch, de maan betreffende.
lunatiak, maanztek ; e,genzinnig, grillig.
Lunette, oogglaa, bra , ooglap tier paarden; brilschans.
luniform, halsernaanvormig.
Lupus in tabula, als men van den daivel spreekt, is hij
met ver meer af, ciet men zsjn' staart, zUne horens.
Luster, zie Lustrum.
Lustre, glans, pracht ; kroonkandelaar ; ook zekere glanzige fraaye stof.
Lustrum, tudrutmte van 5 jaren.
luteeren, met kleefdeeg bestruken en luchtd.icht maker,
latitum, kleefdeeg.
Luxatie, verrekking, verstuiking.
Luxe. as eelde, oNertlaad, prachtLefde; overvloed.
fuxeeren, verrekken.
luxurieus, weeldertg, overvloedig , ontuchtig.
Lyceum, geleerde school, hooger gymnasium.
Lykopodiuna, wolfsklaauw ( eene knos,00rt).
Lympha, waterige stof in het bloed.
Lynx, losch; — Lynx-oogen, scherpziende sages.
lyriach, tot de her behoorende; ---lyrisch dichter,lierthehter, gevoeldichter.

M.
ala romeinsch getal, beteekent 1000.
L, beteekent Magister Artium liberalium z. aid.
M.
aid.
on. c. berceltent mio conto,
11. D. beteekent Medicinw Doctor, a. ald.
beteekent Mademoiselle, Mejufvrouw.
in. m. beieekent mutatis matandis, z. ald.
Mme, beteekent Madame, Mevrouw.
beteekenr, Monsieur, Master, Meester, ook doctor
in de 1,tteren, advocaat, Mijnheer.
Mrs. beteekent Messieurs, Mijne heeren, ook Mistress,
Mev t 0 11 .
hi S. beteekent manuscript; -MSS. bet. mamiscripten.
111aaroschalk, eigenlijk paardeknecbt, stalknecht ; oppertoeztener "over den hof en krkjgsstaat, stafdrager, opziener bij openbare plechtigheden, Inzondetheid een vorsteluke hotmees ter , veldmaarsehalli,opperveldheer.
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Mac, zoos tv6or schotsche namen). afgekort M'.
macadamizecren, eenen wet; met klein gestooten granietk ■ ezel of kalksteen bedekken (naar Mac-Adam's handelwtjze.
Macaroni. meelreepen, deegdraden, eerie geliefde yolksspljs In Italte.
Macchia‘e/lismus. staatslPer Nan Macchtavel; sluwe,
argltstige staatkunde.
Macedoine, eene nit velerlei groenten of vruchten zamengestelde spijs ; — letterkundtg
Maceratie, weeking ; kwelling, afmatting.
macereeren. laten weeken, does week worden, ook afmattes, kwellen.
inachinaal, werktungelijk ; onnadenkend, volgens sleur.
Machinatie. kuiperu weefsel van slow berekende planncn.
Machine, kunstwerktni g, ook kunstgreep, list.
machineeren. lets kwasds bedenken, sluwe planners op
het touw zetten, kuiperijen makes.
Machinerie, vervaardtging van machines.
Machinist, kunstm erlituigmaker ; bestnuider van de machine.
Mackarihoe, de beste soort van canaster of knaEtertabak.
Mackintosh, waterdiehte overjas of mantel.
Macon, metselaar,, vrijmetselaar.
Maconnerie, vrtjmetselarij.
maconniek, de vrijmetselarij betreffende, magonnieke
societeit, vrij m etselaars -socie tett.
Mactilatnur, misdruk.
Makrohiotiek, kunst om het Leven to verlengen,gezondheidsleer.
Madame, Mevrouw, — Mademoiselle, Mejuffrouri.
Madonna, de hetlIge Maagd, Onze-Lieve-Vronw.
Madrá, stof slit zijde en katoen, doek van Madras.
Madrigal, klein zintijk lyrisch gedtcht.
Maecenas, vriertd en beschermer van kunst en wetenschap.
Maetinides, een bunaam van Homerus (naar Meeonie,
een landschap in Lydie, dat men voor zijn vaderland
houdt).
maestoso, plechtig verheven, met waardigheid
Maestro, meester, leermeester, muziekmeester.
Magazijn, pakhuis, voorraadhuis; tijdschrift your een
bepaald yak.
Magdalena, eerie berotewhebbende lichtzinnige vrotm,
boetvaardige zondares.
Magic, tooverkunst. tooveru.
Magi'er. oostersch geleerde, inionderheld sterrekundige.
niagisch, tooverkrachttg, betooverend.
Magister, meester, leermeester, inz. Magister Actium
liberidium, (M. A. L.), meester der vrije kunsten.
Magiatraat. overheidsambt; stadsregeering.
Maga aat, rijksgroote ; oud-adellijke in Hongarije en Poles.
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Magna charta --Malaria.

Magna charta, de grondwet van den engelsehen staat.
magnaniem, grootmoedig, verheven.
Magneet, ijeersteen, zeliste, (die ijzerhoudende alohamen tot zich trekt).
Magneetnaald. eene met den rnagneet bestreken staid,
the, vrkj draayend, zich naar den roordpool richt.
nmagnêtisch, aantrekkend, met magneetkracht begaafd.
Magnetismus, magnetische kracht en de toepassing
daarvan.
Magnetize'', hij, die door het (dierlijk) magnetismss
gent-zing zoekt to bewerken.
Magnilieentie, pracht, heerlijkheid.
Magnifiek, prachtig, luisterrijk, kostbaar.
Magyaren, oorspronkelijke naam der Hongaren.
Ilahagonie- of Malthnie-hunt, een fiju brunarood zeer
hard hoot van den Mahagonie-boom up de W.inthsehe eilanden en in Z.Amerika.
Mahratten, een indisch yolk op het schiereiland aan
deze zijde van den Ganges.
Maidan, recbaan, anzonderheid die te Constantinopel.
Mail. valies; rijelende post, brievepost, itizonderheid de
post, die de brieven naar en nit Indie oveivoert, de
landmail.
Main, hand; --- a deux mains. sour beide handen
main morte, eig.
gerieht), tot dubbel gebruik ,
doode hand, onvervreemdbare grondelgendom.
mainteneeren, handhaven, in stand houden ; kameren,
cal handje
maiutiendrai,
eene bijzit /louden
haven.
hlaire, gerneente-hoofd, burgemeester.
hlairie. ambt, waardigheid van maire; geintentehins.
Male, turksch.e tarNve, turkseh koren.
Maitre, meester, hoer, gebieder; bass.
matres.
Mattress°, ineesterea; vrouw des huizes ;
maitrizeeren, den meester spelen, beheersehen.
titel dei
Majesteit, waardigheid, huogheid,
gekroonde hootuen en hunne gemal,nnext.
majestueus, heerlijk, koninkluk, prachtig, verheven
Majoor, opper wachtmeester, bataillons-hoofd.
major, grootere ; oudste Nan 2 broeders (senior).
majoraat, voi;rrecht des oudsten Feuer familie.
Majorenniteit, meerderjarigheid, mondigheid.
Majoriteit. mreidlerheid der steminen,
Makrobiotiek, kunst van het loses te verlengen, andwordingskunst ; gezendheidsleer.
Makrologse, zs ejdloopig gesnap, woordekraam
Makuba, fine soort van snuittabak.
Maladrèsse, onhandigheid, lompheid.
Malaise, ongemak, onbehagelijke toestand.
ntal-a-prorbs, ten ontude, ongelcon.
Malaria, de door rnoeraslucht .n Italic, vooral In Roire's
omstreken verwekte koorts.

Malbroak -Manse.
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Malbroe k, zie Marlborough,
malcontent. ontevreden ; — Maleontenten. mrsnoegch
Maledictie. Reek, verwensching ; ook achterklap.
mrsvatting.
Walentendii,
ondanks.
malgre. ongearne„
Malheur, ongeluk, rampspoed.
rnalhonnet. onbeleefd, onbetamelsjk, slecht.
boosherd, arglistigheld; schalke streek.
boosaardtg, verraderlsjk
Italie. vanes; post, brsevepost.
hamerbarts, smeedbaar.
malprOpre. onzindellik, morsig.
inwoner van het inland Malta , ook sourest
:114 Maltezer-ridder.
maltraiteeren. mssbandelen.
tialversatie. ontrouwe waarneming van zijn' post.
rnalverseeren, zijn' post met eerlijk waarnemen, gel&
onderslaan of verdonkerernanen.
Mama. rnoeder,, deftsge ltjvige vrou's.
lamelnk. Mammeluk, een uit christen-ouders geboree,
in de muhamedatinsche godsthenst opgebrachte slaa c
-enhjfwactrvsdgypihenulta;fvg,
g,eloofsverzaker (r e n e g a a t).
Mammezet of Mamzel, zamentrekkin g van Mademoiselle, Mej uffronw.
mammon, geldgod, aardsche goederen en rijkdommen.
Mammouth. ontzachelkjk landdier nit de voorwereld.
Mamzel, zie Mammezel.
Manchegter, katocnfluweel (naar de engelsche stad Manchester).
Manchetten, handlubben, Manehetten-koort.. bruitkoorts, soldatenlafheid; — Manehetten hebben, bang
ajn.
Mancipatie. overgaaf eener zaak als eigendom.
Manco. gebrek, tekort bij koopwaren.
Mandaat, bevel, last, volmacht. lastbrief.
Mandartjn. ieder staatsbeambte in China.
Mandatarius., lasthebber, gevolmachtigde, zaakvoerder.
Mandator. Mandan( ' last-. ,olmachtgever.
Mandemeut, mcer vermanende dan gebiedende bepaling
of besclukk.ng.
Manege, rsjschool; rijkunst ; listige handelwijze.
Manen. zielen der afgestorvenen, schimmen der overledenen.
Ilaneuvre, notanetivreeren, zse Manoett■ re. manop uvreeren.
VIlangaan, bruinsteen-metaal, een 'err Bros en moeihjk
to amelten metaal.
osaniabel. handelbaar, lenig, gezeggelijk.
Manichaeer, ketter in de eerste christen-kesk , ook wet
schertsenderwijze voor een onstuimig maner.
Manic, zucht, overdreven neigIng; verstandsverbijatering.

1 g 4 Manier— marginaal.
Manier, handelwijs, levenswijs; kunstgreep; gemaaktheid.
Manifest, openlijke bekendmaking, verklaring van eenen
vorst of eenen staat over eene staatsaangelegenheid, een
staatsschrij ven.
Manifestatie, bekendmaking; opening van een voornemen.
manifesteeren, openbaren, bekend waken, kond doers.
Manilla, 2de troef in het omber-spel en soortgelijke kaartspelen.
Maniok. broodwortel, cassave.
Manipulsitie, kunstmatige behandeling of aanwending
der noodige handgrepen; betasting.
manipuleeren, behandelen, betasten, bestrijken.
Mannequin. ledepop ; onzelfstandig mensch.
Manoeuvre. handeling, handgreep; kunstmatige bestirring
van een schip, van krijgsvolk; krijgsoefening ; slinksche
wegen, listen en lagen.
manoeuvreeren, oefeningen houden (bij vloten, legers),
maatregelen nemen.
Manquement, gebrek, nalatigheid, font, verzien.
manqueeren, feilen, te kort komen, in gebreke blijsen,
nalaten, zijne betalingen staken, failliet zijn.
Mantille, vrouwemanteltje.
Manuaal, handboek, dagboek; toetsenrij.
Manufacturen, hand-, kunstvoortbrengsels, inzonderheid
van zijde, katoen, linnen, wol.
Manufacturier, die zulke voorwerpen maakt, verkoopt.
Manufactuur, werkplaats, waar de stollen zonder vuur
en hamers, alleen door menschenhanden of menschen
in menigte vervaardigd worden.
maim prOpria, met eigen hand (geschreven).
Manuscript, (M. S.). handschrift, geschreven boek.
Mappe. omslag, teeken- of brievetasch.
Mappemonde, wereldkaart ; — groote, voile vrouwe.
borsten.
Maraboet, muhamedaansch priester eerier moskee.
Maraboe-vederen. schoone, donsachtige veeren tot sieraad op dameshoeden.
Marasquin. Maraakino, fine brandawijn, getrokken op
fijn gestooten pitten van cure kersen.
Maraudeur. z. Marodeur.
Marchand, koopman, handelaar.
marchandeeren. handel drijven; dingen; ook dralen.
marcheeren, te voet gaan, op soldatenwijs oprukken.
Marchese, in Italie zooveel als markgraaf of als het
fransche Marquis.
Marcipein. gewoonlijk Marsepein,suikerbroodje, gebak
uit amandelen en sulker.
Marechal, maarschalk.
Marechausgee. veiligheidswacht te paard, rudende veldwachter, policie-ruiter.
Marenimen, ongezondene moerassige oorden in Italie.
marginále aanmerkingen, randaanmerkingen.

margineeren--masseeren. 1
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margineeren, met een' rand voorzien, omranden ; op
den rand aanteekenen.
Maritige, huwelijk; heer en vrouw (in 't kaartspel 1.
Marine, zeewezen, zeemacht.
anarineeren, gebraden visch inmaken.
Marinier, zeesoldaat, zeeman.
Marionetten. draad- of ledepoppen ; poppespel.
maritaal, mannelijk, wat den man toekornt.
Mark, merkteeken; grens ; gewichtseenheid your goud,
zilver en edelgesteenten.
markeeren, zie marqueeren.
MArketentster. veld- of legerkraamster.
Markies, zie Marquis.
Mariborough, beroemd fransch volkslied op den grooten
engelsehen veldheer van Bien naam ; de marschwijs van
dat lied ( doorgaans zamengetrokken tot M al broe k).
licht gaasachti g weefsel, halfzuden stof.
Marmelade, ge3ulkerd verdikt vruchtesap, ooftmoes.
Marode, plundering, strooppartij.
marodeeren, heimelijk plunderend rondzwerven.
Marodeur, achterblijver, landlooper, plunderaar.
Marokijn, gekleurd bokke- of geiteleder.
marquant, in 't oog vallend, uitstekend.
Marque, merk, speelmerk.
marqueeren, merken, stempelen; aanschrijven.
Mari/nen'', teller bij 't biljarfl; oppasser.
Marquis, in Frankrijk en Engeland de titel van den
tweeden adellijken rang, markgraaf, m ark i e s.
Marquise, gemalin of dochter van een' marquis, m a rkiezin.
Mars, Mayors, de krijgsgod; oorlog ; eene der planeten.
marsch! voorwaarts! voort ! weg!
Marsch, krsjgs- of legeroptocht ; dagreis to voet.
Marschland, laag gelegen moerassig en vet land.
Marschroute, reisweg, richt;ng van den tocht.
Marseillaise, fransch patriotisch krijgslied van 1792.
Marsepeia, z. Marcipein.
martiaal, krijgshaftig, strijdbaar.
Maryland, bekernle tabakssoort nit de gelijknamige iandstreek der Vereenigde Staten.
Maskerade, gemaskerd bal, mommedans.
Masker, Masque,
om, momaangezicht ; vermomd per•
soon; voorwendsel, uitvlucht.
marqueeren, bedekken, het uitzicht benemen.
Massa, hoop, menigte, stof, klomp ; het geheel , in de
negertaal; m center.
Massacre, gruwelmoord, nedersabeling, bloedbad.
massacreeren, nederhouwen, afmaken, een bloedbad aanrichten.
niasseeren, het lichaam na het bad op oostersche wijze
wrijven, drnkken, kneden, enz.; wie dit verricht beet
Masseur.
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massief—mediair.

massief, Ivan gebouwen) sterk, vast, ttit muurwerk be,
staande; (van metrlen) dtcht, met itol , Is-an men_
schen) grof, ruw, onbehmtwen.
Master. ',wester, hear.
Mastieatie, het kaauwen.
Mastik„ zekere gom ; stopverf ; kleefdeeg
Masturbatie, zelfhevlekt ing.
^ aat,
Masárka, poolsche nationale dans in
Matadar, doodslager, stierdooder in Spanje, uitstekend
man, eerste bats ; een d, r hoogste troeven in "t kaartspel.
Mater. moeder ; meederkerk ; ook man.schroef.
Materialen. bet Materiaal. Materieel. de ruwe viii
tot eenig werk, de bestanddeelen ; het Materieel, het
geschut.
Materialismus. stofleer, Feestloochening.
naterialiteit, vtoffelijkheid, eigenschap der slid.
MatCrie, stof, grondstof ; onderwerp ; ook ettcntateri gel, licharnelijk, stoffelijk ; wezenitjk, vakelijk , —
zie ook onder Materialen.
Mathematical. wiskunstenaar, rneetkund',e,
Mathematiek, wiskunde ; naauwkeurige wetenschappen.
mathematisch. wiskunstig; overtuigend, uitgemaakt.
Mathesis. hetzelfde all Mathematiek.
Matinee. de morgentijd, voormiddag ; voormiddag-bijeenkpartij in den your,
komst ; Matinee musicale.
mtddag.
MatrCs, kietnkinderschoolhoudster; zie erder Maitriase.
Matrids, metaalmoeder, koperen ;oval, door het inslaan
van den Stempel ontstaan.
Matrimenium, echt, huwelijk, buwelijksleven.
Matrane, eerwaardige bedaagde vrouw.
matteeren, mat, dof maken, wit koken.
Maturiteit, rijpheid, volwas'enheid.
Mausoleum, praalgraf, eentombe.
Mavors, zte Mars.
Maxtme, grondstelling, ta,tatstaf ; leersprenk.
Maximum, het hoogste, grootate; de hoogste pr.us.
llazette, s;echt paard, knol ; slechte speler, kruk.
mijne schuld, door naijn toedoen.
men
Meander, krom ming, bocitt.
Illechaniens, wesktuigkundige; handwerksman.
tilechaniek. bewegingsleer, werktrugkundc ; inrichting,
Aamenstelling der machines.
ntechitnisch, werktnigkunsttg, handwerkmattg; zonder
nadenken (b. v. jets verrichten).
Meehanismus. inwendtge zamenstelling van een werktnig, dlijfwerk ; bewerktuiging.
gedenkpenning.
Illedaillon, mote gedenkpenntng; iijstje, riot um er schtlderstukes, portretten, naaractjfers, enz. in te plaazsen.
usediaan, middelgroot, middelmatig (in. van papier).
mediair, middelat, in %midden zajnde.
/111.17.1,
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Mediair. de bemiddeling, tu,sehenkomst.
Medititeur, mrddelpersoon, seheldsman.
Mediatie, berniddeltng, tusscbenkomstmediatief, hemtddeiend.
inediatizeeren, middelbaar maken, eern vroegeronmiddelbaren souvereinen vorst in een' middelbaren of afhankehjken veranderen.
mediatorimeh.bemoldelend, door bent iddeling verzoenende,
Medicament, artsenn, geneesmiddel.
Medicijn, geneesmiddel.
naedieinaal, geneeskuiidig, geneeskraehti, tot di artse',Wen behoorende.
Medicinw Doctor, zee Medieut,
nteilicineeren, artsenu innernen.
Meilieinve Doctor, (M. D. geneesbeer,
mediocre. r.- iddelmattg.
Meiliocriteit, mtddelmatigherd ; j uiste midden.
inedisch, tot de geneeskunde behoorende.
Meditatie, overpernztng, hespiegeling.
mediteeren, bepetnzen, wikk,n en wegen, stille gebeden
of vrome bespiegeltngen houden.
mediterraan. middellandsch.
Medium, midden; middelstof, huipmtddel.
Meduzahoord, afgrtjselijk, schrikbarend voorwerp.
Meeting. vergadering, pubtfeke brjeenkornst.
Megera, brioche Nine; boosaardtg wijf.
Melancholic, zwaarmoedigherd., droefgeestigheid.
melancholiek of ine/aneholif.ch, zwartgallig, zwaarmoedig.
Melange. mengsel ; tnengelv erk.
Melãtote, saikersap, suikersiroop.
Melee, strijdgewoel, handgemeenschap; ook heftige woo,
denstrijd.
meleercn, mengen, vermengen; 1,moeyen.
Melioratie, verbetering.
halffijne broudsuiker.
Melisse, bijekriud, honigbloeur.
Melodic, zangwijs, toongang, nenurdendheid.
melodikis, a ellutdend, zoetklinkend, zangerig.
melodiach. welklinkend, iiefeisjk lurdend.
Melodrama, tooneeispei met begeletohng van inu,iek
zonder zang.
Nictiomanie, overdreven zucht roar de toonkunat.
Membranen, teedere huiden, vliezen.
memento! gedenk ! memento mori, gedenk te steryen; —non memento. herinnertng, gedaehtenisteeken.
Memoir°, tie Menadrie.
memorahel, gedenkwaardig.
Memorandum, herinneringsboek, gedenkboek.
Memoriaal. herinneringsgesehrift; verzoeksehrift, Ingeleverd stuk ; aanteeken- of herinneringsboek der howlieden.
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Menaorie- Messias.

MemOrie, Memoir, aandenken; geheugen, herinneringsvermogen; herinnerings- of gedenkschrift, scbriftelijke
ontvouwing, openlegging.
rnemori geren, mrmorizeeren, van buiten leeren.
Menage, huishoudtng ; huishoudelijkheid, gemeenschap
van disch en woning; ook soldatespijs, van dear Me•
nage•keteis, spijsketels der soldaten.
menageeren, ontzien, met versehooning behandelen ; huishoudelijk met jets to werk gaan; — zich menageeren,
zich matigen, in acht nemen.
Menagerie, dtergaarde.
menage..., huishoudelijk ; met omzichtigheid.
Menestreel,dienaar en begeleider der vvoegere troubadours.
Menie, rood loodoxyde, als verfstof gebruikt, loodvermtljoen, loodcinnaber.
Meniscus, maanglas, mean, glas dat op de cone zijde bol
en op de andere hol geslepen is.
Mennoniet, Mennist, doopsge2ande.
Mensi., maand ; — ejusdem mensi, van dezelfde maand.
Mensurabiliteit, rneetbaarheid.
Mensunr, mast ; tijdmaat ; de afgemeten afstand tusschcn
de beide strudenden (bij een tweegevecht).
mentaal, in den geest, in de gedachte.
Mentie, vermeldtng, gewsg.
mentionneeren, vermelden, gedenken, aanvoeren.
Mentor, leidsman, hofmeester, raadgever.
Menu, tafellijst, spijslijst, opgave van 't geen er bij eenen
maaltojd achtervolgend op den disch zal komen.
Menuet, langzame, afgemeten, statige dans.
mephitisch, stinkend, verstikkend, verpestend.
Meprioe, misvatting, dwaltn g, misverstand.
mereantiel, mereantieel, den handel betreffend.
mercenair, loon-, baatzuchtig, veil.
merei! dank, heb dank !
Mereurialien, merenriate middelen, kwikmiddelen,
artsenijen met kwik.
Mereuirius, de koopgod; de planeet, die het dichtst bij
de zon loopt ; kwik.
Meridiaan, middageirkel; hcogste greed, top.
meridionaal, zutdelijk.
Merinos, spaansche schapen met zeer fijne wol; ook cent
snort van wollen stof.
merveilleum, wonderbaarlijk, onvergelijkelijk.
Mesallianee, ongelijk huwelijk, wanverbtntenis.
mesalli geren (zieh), een ongelijk huwelijk aangaan, beneden zijnen stand trouwen.
Meenierhimus, dierlijk magnetismus.
Mesquinerle, vrekktgbeid, bekrompenheid.
Messagerle, bijzondere inrichting tot vervoer van sets,
gem en goederen, inz. in Frankrijk en Belgie ; bureau
of kantoor van zoodanige dienst.
Messoas, gezalfde, verwachte Verlosser.

Mestiezen—Miiter.
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Indianen
Mestiezen, afstammelingen van Europeanen
(Amerikanen).
memurAbel, meetbaar.
Mesures, maatregelen, voorzorgen.
metachroni.mus, zooveel als Anaehronismus.
Metalliek, metaalachtig.
Hetallieken, staatsschuldbrieven, die op metaal, op ?Aver
luiden, die in zilver en met in papier atlosbaar zijn.
Metallizatle, metaalvorming, het ontstaan der ertsen.
metAllimeh, metaal of erts bevattende.
Metalltirgie, bergwerkkunde.
Metamorphoze, gedaanteverwisseling.
metantorphozeeren, van gedaaute veranderen.
Metaphoor, ovei dragmg, gelijk ems, verWoem de tutd.rukking.
metaphoriNch, zinnebeeldig, overdrachtelijk.
Metaphyziek, bovennatuurkunde.
Meteinps,,ehoze, zielsverhuizing.
Meteoor, luchtverschijnsel, luchtteeken.
Meteorologie, leer der luchtverschijnselen, v-eérkunde.
Meteorotoog, weerbeschouwer, waarnemer of kenner der
luchtverschijnselen.
Meteoroskoop, werktuig om de lengten en breedten van
de plaatsen op aarde to bepalen ; weerwijzer.
Meter, Metre, ned.erlandsche el.
Methode, wijze of mauler, handelwijze, leerwijze.
Methodiek. voordrachtsleer, ontwikkeling of voorstelling
der leerwijze, ook Methodologie geheeten.
inethodisch, planmatig, geregeld, ordelijk.
Methodisten, dwepende christen-secte in Engeland.
Methodologue, zie Methodiek.
Metier, handwerk, hanteering; werkstoel, getouw.
Metre, zie Meter.
metriek, metriseh, wat tot den meter behoort ; ook
in verzen, in gebonden stiji.
MetropOle, ?Metropolis, moederstad, hoofdstad, aartsbisdom.
inetropolitaanseh. aartsbisschoppelijk.
Metroskoop, moederspiegel.
Metrotomie, keizersnede.
Metrum, maat, versmaat.
Meubeien, roerende have. huisraad.
meubleeren, met huisraad voorzien.
meum et tuum, het rmjn en dijn (uwe).
Miasma, smetstof, in de lucht verspieide ziektestof.
Midas, rijke domkop, dom beoendeelaar ; —Midas-ooren,
lange of ezelsooren.
Midshipmen, kadets of jongste zeeofficieren op de engelache vloot.
Migratie. verhuizmg, uittrekking.
Mijterstad, btsschopszetel,
Mijter, bisschopsmuts;
inzonderheid Utrecht.
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Mikmak—Mineur.

Mikmak. list, streek, kuiperij • ook fell, gebrek.
MikrokOsnius, de wereld in klein ; de mensch.
Mikrometer, werktuig om k/eine voorwerpen aan den
head te meten.
Mkroskoop, vergrootglas.
alleen door vergrootglazen ziehtbaar.
Militair, krijgsmansstand ; soldaat.
militair, wat tot her krijgswezen betraking heeft ;— mi.
litaire akadenaie, school voor de vorrning van ofileleren.
iniiitairement, op ,oldaten-wijs; stipt, oidelijk.
krijgswezen ; mansehappen , soldaten inzonderheld de Landmilitie, ingezetenen, die voor '4rinen veldtocht opgeroeperi en gewapend worden.
Milieien, , oldaat der luting of liehting.
duizendblad, achilleskruid, een zw•
zaam, in 't wild groeyend krnid.
Milleporen, puntkoralen, een voortbrengsel der polypen.
duizend millioen.
MEMO/ego, duizend milllarden.
duizendste van een wiehtje.
Milliliter, duizendste van een kop of kan.
Millimêter, duizendste van eene el, streep.
Millionnair, zeer rijk mensch.
MiPlistere, duizendste kublek el, kubiek palm.
Milord, liever M:ylord, z. ald.
Milreis, portugeesche rekenm unt,= IOW reis ( 2 gl. 85 et. ).
Mimen, gebarenspel ers ; gebaren.
Municivo, meester 'tgebarenmaken.
Mimiek of mimisehe kunst, gebarenkurist, gebarenleer ; gebarenspel.
mimiseb, tot de gebarenkunst behoorende.
Minioloog. navolger, naaper.
Mimosa, zinkruid; kruidie-roer-mikniet.
Minaret, moskee-toren.
Minauderie, geniaakte behaagzueht, nufferij ; gernaakte
mmeren.
uitzteht; onderatudsche gang, mijn, bergwerk,kruidmijn, springkuil ; he!melijke aanslag.
Minerãren, levenlooze
Mineraal, delfstof, bergstof;
(onbewerktuigde) natuurvoortbrengsel(n, delfstoffen.
inineraal, erts. of steenhoudend ; minerale wateren zulke wateren of bronnen, waarin
eene of andere deffstof opgelost, gezondheldsbronner.
Mineralogse, bergstofkunde, leer van de onbewerktaigde
natuurlichamen.
mineeren, ondermunen, kruidmijnen aanleggen.
Mioersa, godin der wijsheid, ook des unclogs (Pallas).
leergeld. schoolgeld; me. op de latijnsehe
scholen, honorarium.
Mines maken, den selujn van ets aannemen; gezichten
trekken.
Mineur, mitjnwerker, bergwerker, ertsgraver.

Miniatuur—Misericorde.
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Miniatuur-schilderkunst, klein- of fijn-schilderkunst
met gomwaterverven , — in miniatuur, in 't klein,
verkleind,
Minie-buks, nienwe soort ,an buksen, die met geringe
lading zeer ver dragen.
Minimum, het kleinste, minste ; de laagste prijs.
Minister, dienaar ; hoogste staatsambtenaar, hoofd van
eene der afdeelingen of departementen van het staatsbestuurder ; Minister-resident, gezant van minder'
rang, zaakgelastigde van eenen staat of vorst.
Ministerie„ dienst ; staatsbeheer, bijzondere afdeeling of
departement van bestuur onder eenen minister; gezamenlijke geestelijkheid ; openhaar ministerie. (0.
M.), openbare aanWager of eischer bij eene reehtbank.
ministerieel. ambtshalve, al wat van eenen minister
nitgaat.
ministreeren, de kerkdienst verrichten, helpen verriehten.
Minor, jongere ; mindetterm eener sluitrede.
Minoraat, erfopvolgingsrecht der jongeren.
Minorenniteit, minderjarigheid, onmondigheid.
Minorieten, minderhroeders of franciskanen.
Minoriteit, minderbeid, stenrimenminderPeid.
Minotaurus, fabelmonster, half mensch half sten
minus, min ; een minus, een tekort.
minuteeren. ontwerpen, ten papiere brengen.
minutieus, kleingeestig, onbeduidend.
Minuut, tiOste cleel van een uur, van een' graad.
Minuut, Minute, eerste schriftelijk opstel, klad , het
origineel van eene openbare acte, van een contract, enz.
mio canto, (m. e.), mijne rekening.
Mirabelten. kleine roodachtig brume of gele roode
pruimen.
miraculous, wonderbaar, verbazingwekkend.
Miradsch, het hemelvaartfeest van Muhamed.
Mirakel, wonderweik, iets wonderbaarlijks.
Mis, de r. kath. avondmaalsviering; het altaargebed of
officium; de inzegening van de hostie; — de jaarnriarkt, inz. te Leipzig, te Frankfort ajM en te Brunswijk (van daar Misgoed,IVIiswaren,Miskatalog u s, enz. ).
Misanthroop, mensehenhater, ongezellig mensch.
Misanthropic, menschenhaat, menschenschuwheid.
misanthrOpisch. menschenschuw, terugstootend.
Miseellaneen, gemengde opstell . n, allerlei.
Mise, inzet, inleg bij spel, loterij, enz.
miserabel, ellendig, armzalig, jammerlijk.
Miser, ellende, nood; het spel, waarbij men opzettelijk
niet eenen slag haalt.
Miserere, zeker r. kath. kerkgezang, doodenzang, darrnlieht, darrnkronkel,
Misericiirde. goedertierenheid, ontferming, genade, mededoogen.
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Xiskrediet—ltiloitiê.

Miskrediet, kwade naam, gedaald vertrouwen.
Miss, mejuffrouw.
Missaal, misboek; groote druklettersoort.
Massie, tending, bekeeringsgenootvchap.
Missionnair, zendelmg, heidenbekeerder.
Missive, zendbrief, brief, boodschap.
Mistress (Mrs.), mevrouw, meesteres, gebiedster.
Mitigatie, verzachting, verlichting.
mitigeeren, verzachten, matigen, bevredigen.
!Mara. de bisschopsmuts ;— met de mitra bekleeden,
tot bisschop verheffen.
Mitraille, kleine ijzerwaren ; gekapt userf lood, schroot.
mitrailleeren, met schroot schieten, doodschieten.
mitteeren, zenden, afzenden.
Mixtuur, mengsel, artsenijmengsel,
Mnemoniek, Mnemotechniek, herinnerings- of geheugenkunst.
mobiel, bewegelijk; mane], of tochtvaardig.
Mobilair, bewegelijke have, gezamenlijk roerend goed,
meubelen.
Mobiliteit, bewegelijkheid, vlugheid.
Mode, wtjze, tijdsgebruik, veranderlijk gebruik, dat van
den smaak en de grilligheid. afhangt.
Model, voorbeeld, monster, voorschrtft.
modelleeren, navormen, in 't klein voorstellen.
moderaat, gematigd, gelaten, billijk.
Moderados, de gematigden, eene politieke partij in Spanje.
Moderantisme of Moderantismus, matigingsstelsel, gematigd regeeringsstelsel,grondstellingen en gezindheden
der matiging en zachtzinnigheid in staatszaken.
Moderatie, gematigdheid, bezadigdheid.
Moderator, matiger der beweging (aan machines).
modereeren, matigen, verzachten ; beperken.
modern, hedendaagsch, nieuwerwetsch.
modernizeeren, naar den nieuwen smaak of stijl inrieh ten .
modest, zedig, eerbaar, bescheiden.
Modestie, zedigheid, eerbaarheid, schaamte.
Modifieatie, verandering, wijzigmg, beperking.
modiliceeren, vorm of gedaante geven ; wijzigen, beperken, verzachten.
mOdisch, naar de mode, naar 't gebruik van den dag.
Modsst, modemaker, modehandelaar, Modiste, mode.
maakster, modehandelaarster, modekoopvrouw.
MOdul, Modulus, mast, maatstaf; gietvorm; muntmaat.
liodulatie, stembuiging, toonleiding.
MOdus, wtize, manier, veranderlijke vorm van bet weekwooed.
MOgol, mongoolsch heerseher in Hindostan.
mohamedaansehe godsdienst, tie Islam.
moire, gewaterd, gemoord.
Moitie, helft ; mededanser; dischgenoot; — Moitie maims., winst en verlies met iemand deelen.

Moka—Monosyllabe.
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Moha-, Mokha- of Mokka-korile, arabische koffie.
Molecialen. deeltjes, bolletjes, kogeltjes.
Molet.en, inolemtatie, over last, ongelegenheid,--iemand
molesters aandoen, hem kwellen, plagen, schaden.
moleoteeren. bezwaren, overlast aandoen, kwellen.
M011a, in Turkue de opperreehter van eene stad of van
een geheel district, wetverklaarder.
Mollumken, weekd wren .
MOlton, Mat, zachte, (Dicke wollen stof.
Moment, oogenblik, tijdpunt; beweeggrond , hoofdom.
standtghetd, hoofdpitnt.
momentaneel, oogenblikkelijk, ras voorhijgaand.
MOrnu., god der satire, be.pott r, hekelaar.
Monaden, eenheden, ondeeibare storhestanddeelen.
Monarch, alleenheerscher, zelfbeheerscher.
monareh.tal, alleenheerschend, der monarchic toegedaan.
Mona.rchze, alleenheerschappij, zulk een regeeringsvorm,
waarbij de opperste macht in den stoat aan een' enkelen
pet soon is toevertrouwd. Zij is onbepaal d, als de
hoogste staatsmacht, namelijk de wetgevende,rechterlijke
en uttvoet ende macht, in de handen van den monarch
vereenigd is, of bepaald (constitutioneel), als
de monarch de oppermacht met de vertegenwoordigers
van het yolk deelt.
Mondanitcit, wereldsgezindheid, ijdeiheid.
mon Dieu, mijn God ! goede hemel!
moneeren, herinneren, vermanen, waarschuwen.
Moniteur, hertnneraar, vermaner ; schoolhel per in Frankrijk en Belgie; officteel dagblad in Frankrijk.
Monttie, herinnertng, vermantng; wenk, waarschnviting.
Monitor, herinneraar, vermaner ; leerling, die met het
onderrtcht van een zeker getal medescholteren belast is.
Monodrama, zooveel als Melodrama, z. ald.
Monneamte, enkelvondtge, niet herhaalile echt.
Monogram , ineengevlochten aanvangletters van een'
naam ; elke eenvortd.ige omtrek bij de Oaden.
Monographie, verhandeling over een en.kel of bijzonder
voorwer IJ.
Monokraat, alleenheerscher.
Monokratie, alleenheerschappij.
Monolith, een kunstvoorwerp uit den blok of steen,b.v.
zulk eene zuil.
Monotone, alleenspraalt, zelfgesprek.
Monomame, eene soort van waanzinnigheld, die zich
slechts aan een enkel voorwerp houdt en daaruit voedsel
put, vaststaand denkbeeld als zielsztekte.
MonopOlie, alleenhandel, uitsluitend recht om een zeker
bedrijf of een' bepaalden handel in den Stoat alleen to
drij ven.
monopolizeeren, tot den all tenhandei beperken; den alleenhandel, een monopolie drijven.
Monosyllsibe, eenlettergrepig woord.
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1 9 Monotheismus—Morpheus.
Monotheismus, het geloof aan Mnen. God.
Monotonie, eentonigbeid, eenvormigheid.
Monseigneur. doorluchtige heer, hoogedele , titel van
hooge geestelijken (vroeger ook van niet-regeerende vorsten) in Frankrijk.
Monsieur, Mijnheer.
Monster, zie Monatrum.
Monogram', Monstrantie, de prachtige zonvormige hostie-vaas.
Monstroziteit, misvorming, wanstaltigheid, gedrochtelijkheid.
monstruens, monstreus. gedrochtelijk, wanschapen.
MOnstrum, Monster, gedrocht, wanschepsel, al het onratuurluke en zeldzame in zijne soort.
Montagnard, bergbewoner.
MontOnen, bergbewoners, berglieden.
Montant, bedrag, beloop eener rekening.
monteeren, stijgen ; opwekken ; kleeden ; bemannen ; de
verschillende deelen vereenigen, ineenzetten ; bijzetten
(de verwkuip).
Monteering, Montuur, militaire dienstkleeding.
Montgollière, luchtballon (naar de uitvinders de gebroeders Montgolfier).
Montiaten, renteniers, die bun geld alleen op onroerende
goederen uitzetten.
Montuur. zie Monteering; ook het dier, dat men berijdt,
rijdier ; al wat tot invatting, opmaking, toerusting van
een voorwerp dient.
Monument, gedenkteeken, gedenkzuil.
moquant, bespottend, hoonend, schertsend.
Moraal, zede-, plichten- en deugdenleer.
Moraliteit, zedelijkheid, het zedelijk goede.
Moralist, zedeleeraar. schrijver over de zeden.
morbens, ziekelijk, door ziekte voortgebracht.
morbleu! verduivel d ! dromm els !
mordant, bijtend, scherp, schamper; — een mordant,
een bijtmiddel.
more majOrum, naar oud gebruik.
MOres, zeden, gebruiken ; - iemand mores leeren,
hem to recht zetten, tot zijn' plicht brengen.
morganatisch huwelijk, huwelijk met de linkerhand,
waarbij een vorstelijk of hoogadellijk penoon zich met
remand van lagere geboorte in den echt begeeft en
aan deze eene zoogenaamde morgengave uttzet (zoo
b. v. het huwelijk van Frederik VII., koning van Denemarken).
Morgue. in Faits de plaats van tentoonstelling der drenkelingen.
Morlaix, dicht, sterk huislinnen (van de stad Morl a i x
in N. Frankrijk.
Moroziteit, gemelijkheid, kwade luim.
Morpheus, god des slaaps ; de slaap.

Morphographie-murmureeren.1 9 5
Morphographte, beschrij ving der natuurlichamen volgens
hunne gedaanten.
Mors, de dood ; — morsdood, ontwijfeibaar dood.
Mort, een doode , in 't omberspel de vierde, voor 't oogenbilk stilzittende speler, de stiooman.
Mortaliteit, sterfelijkheid, sterfte.
forties., vijzel , bommenwerper.
mortifiant, krenkend, besehamend, vernederend.
Mortificatie, dooding ; tuchtiging ; beschaming.
mortifieeeren, dooden , kastijden, het lichaam kwellen ;
krenken, leed doen (b. v. door eene weigering,berisping,
enz.; murw, malsch maken (het vieesch).
mortuiis, dood.
Moscovade, ruwe, ongeraffineerde sucker.
Moskee, muhamedaansche tempel, bedehuis.
Moskieten, bijtvliegen, steekmuggen in Indie, enz.
Moslem, aanhanger van Mohamed, rechtgeloovige, Muhamedaan.
Motie, beweging; voordracht,voorslag, inzonderheid in de
kamers der volksvertegenwoordigers.
Motief, beweeggrond, prikkel, spoorsiag.
motiveeren, met redenen omkleeden. staven.
Motto, zinspreuk, kernspreuk als opschritt.
snotu proprio, uit eigen beweging of aandrift.
Mouchard, kondschapper, verklikker, policie-spion.
Mousse, scheepsjongen, kajuitwachter.
Mousselien, neteldoek.
mousseeren, schuimen, opbruisen.
mousseux, schuimend, b. v. als champagne-whin.
MoussOn, zooveel als Passaatwind (zie ald.)
Moustache, knevel, snorrebaard.
Mouvement, beweging, opstand.
moveeren, bewegen, in beweging zetten.
Mozaiek, Muzief-Averk, ingelegd werk, steen- of ginsschilderstuk.
Mozatsmus. de mozaische of joodsche godsdienst.
Mozaist, maker van mozaiek of ingelegd werk.
Muezzin, uitroeper der biduren van de minarets.
Mufti, rechtspreker ; tnrksch opperprtester on reciter.
muhamedaansche godsdienst, zie
Mulct, menschensoort nit zwarte en blanke menschen.
Multiplicatie, vermentgvuldiging, vermeerdering.
multipliceeren, vermenigvuldigen
Mamie, Mummie, gebalsemd en gedroogd
Mundus vult decipi, de wereld wil bedrogen zijn.
municipaal, de gemeente of de stadsregeering betreffende.
Municipaliteit, gemeenteraad, gemeentebestuur, raadhuis;
grondgebied under 't gezag van men' gemeenteraad.
Munificentie. milddadigheid, mildheid.
Mumtie, krijgsvoorraad, schietbehoefte.
Munster, stichtkerk, domkerk.
murmureeren, morren, ontevreden zijn en klagen.
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Museadijn—Mythos.

Museadijn, saletjonker, modegek.
museulair, adj. de spieren (m us k el e n) betreffende,
daaraan eigen.
museuleus, gespierd, sterk van spieren, vleezig.
Musieus, toonkunstenaar.
Musket, vuurroer, voormalig soldategeweer.
Musketeer, geweerdrager, voetsoldaat.
mutabel, veranderlijk, onbestendig.
Mutabiliteit, veranderlijkheid, onbestendigheid.
MutAtie, verandering.
mutátismntándis,(m.m.), met de noodige veranderingen.
Mutilatie, vermink mg.
mutileeren, verminken.
mutineeren, aan 't muiten slaan, oproerig worden.
mutueel, wederzijdsch, over en weer.
Mnzelman, rechtgeloovige, voliteling van Muhamed.
Muzen, zanggodinnen ; schoone kunsten en wetenschappen.
Mfizenzoon, student, akademie-burger.
Muzeum, muzentempel, kunstkabinet.
muziceeren, kunsttonen voortbrengen. spelen.
murief gond, schildersgoud, valsch schelpgoud.
Muzief-vverk, z. MozaVek.
muzief silver, valsch z aver, wit tin met bismuth en kwik.
Muziek. toonkunst ; het op toners gezette stuk.
muzikaal, toonkunstig ; welklinkend.
Muzikant, speelman ; muziekspeler.
Mylady, Mel der vrouwen van lords en baronets.
Mylnrd, de eeretitel van den hoogen adel in Engeland,
Mijnheer.
Myopie, kortzichtigheid, bijziendheid.
Myrinde, tienduizendtal; ontelbare menigte.
Myriagrnmme, 10,000 grammes of 10 ned. ponden.
Myrialater, 10,000 liters of 100 ned. eaten of mudden.
Myriameler, 10,000 meters of 10 ned. mijlen.
Myriastere, 10,000 knbteke ellen of meters.
Mysterie, gehelmenis, verborgenheid ; geheimleer.
mysterien., geheimzinnig, raadselachtig.
Mysticismus, geheimeniskramerij, inzonderheid in godsdienstzaken; neiging tot het wondergeloof of de gebeime
wetenschap.
mystiek, geheimzinnig, verborgen, duister.
Myetifiefilie, misleiding der lichtgeloovigen, fopperii.
mystificeeren, op fin verzonnen wijs beet hebben.
Mythe, volksoverlevering, sage, verdichting.
mythisch, verdicht, fabelachtig.
Mythologic, godenleer, fabelleer, fabelachtig.
mytholegisch. de godenleer betreffende, fabelgesehiedenis.
My'thols of Mal thus, hetzelfcle als Mythe.

N—naturalibus (in).
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N.
N. beteekent Noord.
N.. beteekent Nuntero, nommer.
N. U. beteekent nOta bene, let wel.
N. N. bet. niunen neticio, ik weet den naam niet ; ook
notetur unman, men lette op den naam.
N. S. bet. naschrift ; of wel : nieuwe Stijl ; ook in 't fransch,
Notre Seigneur, onze Heer (Jezus).
N. T. bet. novutn testamentuni, nieuw testament.
Nto, bet. netto. zuiver.
Nabob, stadhouder, bevelvoerder in 0 Indic: ook een in
Indie rijk geworden en prachtig levend man.
nacaraat, helderrood, in 't oranjegeel vallende.
Nadir, voetpunt, laagste punt aan den hemel onder de
aarde (tegenover het z enit b).
naief, natuurlijk, ongekunsteld, trouwhartig, onbevangen,
argeloos.
Naiveteit, natuurlijke openhartigheid, onschuld.
Najade, water- of riviernimf.
Namaz, het gebed der Turken, dat deze 5 maal daags
moeten verriehten.
Nankinet, eene naar nanking gelijkende,rnaar fijnere stof.
Nanking, chineesche geelachtige katoenen stof.
Naphtha, bergbalsem, vloeibare witte, brandbare en sterk
riekende aardol ie.
Napoleon of Napoleon d'or, fransche goudmunt, van
20 francs.
Napoleoniden, nakomelingen of ook zijverwanten van
Napoleon.
Napoleonist, aanhanger van Napoleon.
Nareittsua, een beeldschoon, met zich zelven ingenomen
jongeling.
narkOtisch middel, slaapwekkend, bedwelmend middel.
Narratie, vertelling, verhaal.
Nasteiturns, bet kind in den moederschoot. het nog ongeboren kind.
nataal, de geboorte betreffende of daartoe behoorende.
Natie, yolk, de landsinboorlingen, in zoo verre zij oorsprung en taal gemeen hebben.
natief, aangeboren; geboortig, afkomstig.
nationaal, wat eener natie eigen is, volksmatig; rationale indutoirre, volkskunstvlijt. volksfabriekwezen.
Nationaliteit, volkseigenaardigheid, -karakter.
nationalizeeren, in eene natie als lid opnemen ; tot een
voorwerp der gansche natie of nationaal maken.
Nativiteit het geboorte-uur, het lot, dat den mensch
volgens den stand der sterren bij zijne geboorte reeds to
wachten staat en hem voorspeld wordt (z.Horookoop).
naturalibuo (in), naakt, moedernaakt.
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Naturali6n. —Nekrologie.

Naturalien, natuurvoortbrengselen , zeldzaamheden der
n a tuur.
Naturalismus, natuurgeloof, natuurlijke godsdtenst, in
tegenstelling, met de geopenbaarde godsdienst.
Naturalist, natuurbelijder, verwerper der openbaring ,
natuurmensch, niet kunstmattg gevormd mensch.
naturalizeeren, zoo veel als nationalizeeren ook aan
eene vreemde luchtstreek gewennen (planten); in eene
teal opnemen (vreemde woorden ).
Natuur, oorspronkelnke gesteldhetd, inrichting, aard ,
zichtbare schepping.
Naumachie, scheepstrtjd, zeeslag, inz. spiegelgevecht te
water.
nauseeua, walgehjk.
Nautiek. scheepswezen ; scheepvaartkunst.
nautisch, tot het scheepswezen behoorende.
navaa.1,wat tot het scheepswezen, de scheepvaart behoort.
navigabel, bevaarbaar, zeilbaar.
Navigatie, scheepvaart ; ook stuurmanskunst.
Navigatie-acte , de seheepvaartwet , the in Engeland
in 1650 onder Cromwell uitgevaardigd en in 1850 opgeheven is.
Navigatie-school, zeevaartschool.
Navigator, zeeman, schipper, varensgezel.
nazaal, tot den neus behoorend, nazale kiank. nettsnazale letter, neusletter.
klank ,
nebuleus. nevelig, mistig , gemelijk.
necessaire, noodtg , als hoofdwoord reisktstje,reistasch.
Necessiteit, noodzakelijkheid.
nee plus ultra, zie non plus ultra.
Negatie, ontkenning, loochentng.
negatief. ontkennend ; negatief recht, het real om
te vorderen, dat een ander lets onderga of hjde.
uegeeren, ontkennen, loochenen, afslaan.
Neglectie, verwaarloozing, verzums.
Neglige, huiskleechj, nacht-, ochtendkleed.
negligeeren, veronachtzamen, niet achten.
Negligentie, nalatigheid, onachtzaamheid, verzuim, slordigheid.
negotiabel, verbandelbaar, omzetbaar.
Negotiant, groothandelaar.
Negotiatie, handelsbedrijf ; verhandeling van een' nog met
vervallen wissel ; in staatszaken onderhandeling, bemtddelaarswerk.
Negotie, handel, koopmanschap, handelsverkeer.
negotieeren, onderhandelen; handel drijven ; tot stand
brengen, bewerken.
Negrophaag, voorstander vats den negerslavenhandel.
Negrephilus. negervriend, hij, die de vniheid der negerslaven wenscht.
ekrologite. doodenbeschrij v ing, doodenberscht, levensgeschiedenis van eenen overledene.

Nekroloog —Noaehiden.
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Nekroloog, doodenbeschriiver ; levensbeschrtjving eens
pas gestorvenen ; doodenlijst.
Nekromantae, geestenbezwering, geestenbanning.
Nektar. godendrank ; uttstekend lekkere drank.

Nemesis, godin der wrekende gerechtigheid ; verdelging.
Neoloog, invoerder, voorstander van nieuwigheden.
Neophiet, nieuweling, nieuwbekeerde.
Nephralgie, nier- of lendeptjn.
Nepottsmus, neefschap, bloedverwantschap , beg unstiging
en verrijking van bloedvervvanten door hooggeplaatste
personen, met achterstelling van derden.
Neptuntsten. aanhangers van het Neptuntsmus, d i. de
meening, dat de aarde hare tegenwoordige gedaante door
het water heeft verkregen.
Neptunus, de god der zee.
Nero, dwingeland, wreed vorst.
nervous, zenuwachtig , gespierd , de zenuwen betreffende.
Nereus probandi, bewijsgrond, hoofdbewijsgrond.
Nestor. een schrander, eerwaardtg grijzaard ; oudste onder zijna gelijken.
nett°, zuiver, zonder verderen aftrek, na aftrek van al het
aftetrekkene.
neutraal. onzijdig, partijloos.
Neutraliteit, onzijdigheid, onpartijd'gheid.
Neutralizatie, onzijdIgmaking, veronzijdtging.
neutralizeeren.onzudig maken, ondeelnemend bluven, de
verbinding van het eene voorwerp met het andere verhinderen.
Nevvgate, de groote crimineele gevangenis to Londen.
niithel, ontkenbaar, loochenbaar.
Niaiserie, onnoozelheid, domme streek.
Nicotiana. tabak, de tabaksplant.
Niece, nicht, broeders of zusters dochter.
nielleeren, in metaal graveeren en met zwartsel vullen.
Nigromantie, zwarte kunst, tooverij ; schatgraverij.
nihil, nil. niets ; — Nihilist, een nietsgeloovende, een
onbruikbaar lid der maatschappkj , — Nihiliteit, nietigheid.
Nikkei, een graauwachtig zilverwit, sterk blinkend metaal.
Nikker, de duivel ; in N.Duitschland ook de heel.
nil, zie nihil.
Nimbus, etraalkroon, lichtkrans om het hoofd der beatgen ; de glans, luister, die een' groot' Neer omgeeft.
Nimf, zie Nymph.
Ninsing, Nintti-wortel, een beroemde geneeskrachtige
wortel (in China en Japan).
Niveau, waterpas, nivelleer-werktuig.
nivelleeren, waterpas-maken; met het waterpas afmeten ,
gelijk maken.
Nizam, titel van den vorst in 't zuidelijk gedeelte van
Voor-Indie, in Golconda (de Nizam van Dekan).
Noachiden, afstammelingen van Noach.
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nobel—notarigel.

abbe!, noble, edel, edelmoedig ; voortreffelijk, voornaam,
adellijk.
NOhili, adellijken.
Nnbiliteit, edelheid, beroemdheid, adel, ridderachap.
Nobility, de hooge adel 1n Engeland.
Nohiesme, adeldom, adelstand, ridderachap.
Noetambuliemus. Noetambulatie, het slaap- ofnachtwan cit len.
Noetarnbulus, slaapwandelaar.
Noedels, soort van duitsch dreg van meal en eyeren bereid, dat naar vermicelli gelijkt.
videos vialen, goads- of kwaadsschiks, met of tegen tin.
Nidi me tangere, kruidje-roer-mij-niet.
Nontitden, herdervolkt n, rondzwervende volken.
nomadi.eh, rondtrtkkend, tonder vast verblijf.
nomadizeeren, zwervend rondtrekken.
Nomenclatnur, naamlijst, naamregtster.
nominaal. den naam bt treffende, naar den naam ;— nominate waarde, waatde van staatspapit r of geld,zooals dat bij de uitgifte door een' Staat is bepaald.
Nominatie, benoeming, benoemings-recht.
Nominator, benoemer; — nomineeren, benoemen.
Nonaceeptatie, niet-aanneming, weigering der aanneming van t en' wig-el.
Nonaeliviteit. toestand van een' offirier, die niet in we,
kelijke dcenst is en verminderde soldtj trekt.
Nonchalance, nalatigbeid.
nonchalant. achteloos.
Noneonlorms.iten tie Dissenters.
Noninterventie. het niet-tusschenbeiden-treden.
Non (of nee) plus Ultra, het onovertreffelijke ; bet toppunt, de kroon, de grens.
NOn.ens, onzin, dom gesnap.
NOnvaleur. onwaarde, onzekere achterstand, oninvorderbare sehuld, oninbare post.
Norm. Norma, rep voorschrift.
normaal, voorschriftmatig, naar den regal.
Normaal-school, modelschool.
Normaliteit, regelmatige, behoorlijke gesteldheid.
No.okOmium, ziekenhuis, hospitaal.
No.talgie Nostomame. heimwee.
nostAlgisch, het heimwee betreffende of daaruit voortkomende.
Nöta, noot, teeken, aanmerking ;. kleine rekening.
notAhel, merkwaardig, aanzieniuk, voornaam.
Notahelen of Notabiliteiten, aantienlijkste, voornaamate burgers.
"t4 bane. [N. B.], let wel, geeft acht!
nOlam [ad] acme., opletten, voor gezegd houden.
Nolariaat, het ambt van notaris.
notarii;e1, het notarisschap betreffende ; door een' notaris
opgemaakt.

Notaris—Nymph.
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Notaries. aangesteld en beeedigd persoon, die zekere gerechtelijke handelingen (testamenten, volmachten, protestes., enz ) voltrekt en daarvan eene notarieele ante
of geloofwaard ■ ge oorkonde opmaakt.
noteeren, opteekenen, boel,n; aanmerken.
verstandsbegrip, denkbeeld door 't verstand verkregen.
Notilicatie, beke dmaking, aankondlging.
notifieeeren. bond doen, melden, ter kennis brengen.
Notitte, kennis; aantetkening, opgaaf, naricht: — notitle van ieta nemen, zich lets aantrekken,het zijner
opmerking waardig keuren.
notOrisch, notate, openbaar, wereldkundig.
Notoriteit, openbaarheid, wereldkundigheid.
Notre-Dame, Ooze-Lieve-Vrouw, Maria; de groote kathedrale ketk te Patijs.
NOtulen, aanteekeningen; sehriftehjk verslag van het in
eene vergadering behandelde.
Nouveatate, nteuwight den, mode-voorwerpen.
Novateur, vinder, invoerder van nieuwigheden.
Nouvelle, Novelle, nieuwigheid, klein romantisch verhaul.
NovellIst, schriker van kleine vertellingen,
IV
nieuwtjeskramer, dagbladgehrijver.
Novae, n tenwel ng. proefleerl ing.
Noviciaat, proefjaar, proeftijd; nieuwelingschap.
Noviteit, nieuwheid, het nieuwe, ietsnieuws en vreemds.
Nuance. schadliwin g, kleurmengtng, onmerkbare ineensmelting, schakeering, tint.
nuaneeeren, Qchaduwen, schakeeren.
Nuditeit. naaktheid, ontblootheid.
verniettgin g., opheflinir.
nullifieeeren. te niet doen, opheffen, voor nul en nietig
verklarert; geringschatten.
nietigheid, ongeldigheid.
numeral r, naar 't getal ; — numeraire waarde, waarde,
waarvoor eene moot overal ontvangen en uitgegeven
wordt.
Numerair, het bare, in omloop zijnde geld.
numereeren, met cijfers teekenen, nommeren ; tellen.
Nütneri, naam van Mazes' vierde boek, dat de volkstelling der Israelieten bevat.
numeriek. door getallen nit te drukken; —numerieke
waartle. getalwaarde, waarde volgens getallen.
numeroteeren, benommeren, met cijfers teekenen.
Numiamatiek, munt- of penn;ngkunde.
Nunciatie. aanzegging, aankond ging; aanklacht.
Ntineitta, Nuntits., bode, gezant, inzonderheid van den
pans (zonder kardinaalsrang).
nuptiaal. wat den brutloftsdag, het huwelijk aangaat.
nutritief. voedend, voedzaam.
Nymph, Nimf, halfgodin bij de Ouden ;lichtvaardig meieje.
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0—obscuur.
O.

0. beteekent Oost.
0. M. beteekent opeubaar ministerie (ale Ministerie ).
0. S beteekent oude stijl.
0. T. beteekent Oude Testament.
or, beteekent per cent. ten honderd.
Oaze, vruchtbare streek te midden der zandwoestijn.
obduceeren. lijken opener' en bezichtigen.
Obduetie, gerechtelijke lijkschouwing.
Obedientie, gehoorzaarnheid, chenstplicht, vooral in kloosters , ook kloosterlijke geleibrief voor reizende ordesgeestelijken.
obedieeren. gehoorzamen.
Obelisk, spitszull, gedenkzull.
Obeziteit, date en vetheid des lichaams.
O'bilt, hij of zij is gestorven, overleden.
Object, voorwerp, zaak of pyrsoon der beschouwing.
objecteeren, objicieeren, tegenwerpingen maken.
Objectie, tegenwerping, tegenspraak.
objectief, voorwerpelijk, batten zich waargenomen, werkelijk bestaand ; objectief-glas. voorwerpglas, het naar
't oog gerichtc glas in eenen kijker.
Objeetiviteit, voorwerpelijkheid, uiterlijkheid, gesteldheld eener buiten ons liggende zaak.
objicieeren. zie objecteeren.
Oblaat, gewijd avondmaalsbrood; ouwel.
Oblie, soort van dunne wafel.
obligaat. hoofdstemmig, in eene volstemmige muziek tot
de hoofdstem behoorende en die beg, leidende.
Obligatie, verplichting, gehoudenheid , schuldbekentenis,
landsschuldbrief.
obligatoir, obligatorisch. verplichtend,
oblige! verplicht, bedankt ! ik dank u!
obligeant, dienstwilhg, verphchtend, beleefd.
obligeeren. verplichten, dienst bewijzen; noodzaken.
Obliquiteit. scheefheid, scheeve richting; arglistigheid.
O'bolus, Obool, oud-grieksche pasmunt; penning.
obovaal, omgekeerd eivormig.
Obreptie, verwerving door list of misleiding.
obsceen, oneerbaar, wulpsch, ontucbtig.
Obsceniteit, ontuchtigheid, wulpsche, onkuische redenen.
Obscurant, duisterling, vijand der verlichting, domperridder.
Obscurantismus, de vercluisteringszught, het streven om
door alle mogelijke middelen het zelfdenken en den
voortgang der verlichting te stuiten, het yolk in onwetendheid te houden.
Obscuriteit, duisterheid, onverstaanbaarheid,
obscuur, donker; onbekend, onberoemd.

obsedeeren—oeulair.
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obsedeeren, met beden bestormen, lastig vallen ; als van
den duivei bezeten zijn.
obsequious, overdreven hoffeluk, overgedtenstig
observabel, opmerkenswaardtg, merkwaardtg.
Observantie, gebrutk, doorgaande regel , k1oosterregel.
Ob4ervatie, waarnetntng, bespieding.
Oh.ervatorium, sterretoren, sterrewacht.
oh.ersreere,. , zadesiaan, bespieden. waarnemen.
Obtsignatie, verzegeling, be,egeling, bevestiging, bekrachtiging.
obsoleet, veroudetd, nit bet gebruik geraakt , versleten,
afgebrutkt.
Obstakel. hindernts, tegenstand, belemmertng.
obsteeren, tegenstaan, hmderluk zun.
obstetrisch, verloskundig.
obstinaat. hardnekktg, onverzetteluk , volhardend.
Obstipatie, hardnekkigheid, koppigheid.
Obstipatie, hardluvigheid, verstopping.
Obstructie. verhtndermg; hardluvIgheid.
obstrueeren, belemmeren , verstoppen,harcllijing maker,
obtineeren, obteneeren, verkrUgen, bekomen ; de overhand behouden, winnen.
obtuus, stomp ; bot, plump ; zwakhootdig.
Occazie. gelegenhetd. geschtkte tijd, ajdsgelegenheid.
oceasioneel, bij oecazie. to gelegener tud.
Occident, het westen, avondland.
occidentaal, westelij k.
verborgen, gehetm, hettnelijk.
Oceupatie, bezttnemtng, bezetttng , be‘igheid.
oecupeeren, innemen, bezitten ; bezig houden.
Oceaan, wereldzee , ook groote menigte.
oceanisch. tot de wereldzee, of tot de eilandenwereid
der Zuidzee behoorende.
Oehlokraat, aanvoerder, beheerscher van 't gepeupel.
Ochlokratte, gepeupel-heerschappd ( eene ontaarding der
demokratie).
Oetaaf, 8ste toon van den aangenomen grondtoon , omyang van S tonen.
Octant, Sate cirkel, hoogtemeter, astronomtsch werktuig.
Octavo, boekformaat van 8 bladen of 16 bladzij den per vol.
Octodecimo, boekformaat van IS bladen of 36 bladzijden
per vel.
oetogonaal, achthoekig.
Octrooi, uitsluitend recht tot het drijven van zekeren
handel; tot het vervaardtgen, in- of uitvoeren van zekere
waren; ook stads- of gemeentebelasting op eetwaren.
octrooyeeren, zoodanige vrijheid of recta verleenen ,
geoetroo,eerde constitutie, staatsregeling of grondwet, die als geschenk van den monarch nit vorsteloke
machtsvolkomenheid verleend wordt.
oeulair, oogenschijnlijk ; het oog betreffende ; oculair
glas, oogglas, het naar 't oog gerichte glas in eenen
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oculeeren—Omnibus.

Iniker; — oculaire inspeetie. oogenschouw, bezichtiging.
oculeeren. griffelen, in 't schild enten of oogen.
Ocultiat, oogarts, oogmeeater.
Odalisken, slavinnen van den sultan, circassische of
georgische schoonen.
O'de. hooglted, verheven lierdicht.
Odeon, Odcum. zang- en leerzaal ; lierdichtverzameling.
Odour, geur, reek ; — odenrs, welriekende zaken.
°diens, hatelijk, onuitstaanbaar, ergerlijk.
Odontalgie, tandpijn, kiespijn.
odorant. odorant, welru kend, geurig.
(Economic, e., zie Econ—.
CE'dipus, gelukkig of bedreven oplosser van raadsels,
scherpzinntg, helderziend man.
offendeeren. beleedigen, kwetsen , aantasten.
Offenzie, aanval, beleedigtng.
offenzief, aanvallend, aantastenderwijze.
Orferande. offer.
Offerte, aanbod, aanbieding, voorslag.
Officiant. dienaar, dtenstdoend persoon ; Officianten, ondergeschikte amhtenaren, mtslezende priesters.
ambt, post, dienst, bedientng.
officieel. van ambtswege; geloofwaardig. echt ; een officreel dagblad is zulk een, dat onder de firma of onder
de bescherming der regeering verschijnt en als Naar orgaan beschonwc1 wordt.
Oflicier, bevelvoerend kiljgsman, luitenant of hooger.
officieus, gedtenstig, wilvaardig, wellevend.
ollicinaal, in tie apotheek voorhanden ; geneeskraehtig,
heelend,
apothekerswaren, artsenijen.
offreeren, aanbieden, opdragen, offeren.
Oktogoon, achthoek ; — oktogimisch. achthoekig.
Oligarchic, regeering van weinigen (eene ontaarding der
aristokratte).
voorheen, eerttjds, voormaals.
011a podrida. mengelmoes, poespas, allerlet.
Olympiads, tijdruimte van 4 jaren.
olym i pisch, hemelseh ; — olympiftehe spelen, plechtige openbare volksspelen en strijdoefentngen in het oude
Griekenland, die elke 4 jaren gehouden werden
Olympus, een berg in Thessalte, de godenzetel, hemel.
ombrageeren, bescbaduwen, verdonkeren, verkletnen.
Omelet, eyer- of pannekoek.
Omen, voorteeken ; — omineus; onhellspellend.
Omissie, uitlatIng, verzuim ; Omissie-zonden, zonden
uit nalatigheid begaan.
omitteeren, lutlaten, weglaten, overslaan.
Omnibus. zekere zeer groote rijtuigen, die sommige ateden of hare naaate omatreken to bepaalde richtingen
doorloopen en waarin iedereen tegen een' matigen prijs
plaata kan nemen.

Omnipotentie optisch.
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Omnipotentie, alvermogen, almacht.
Onanast, zelfbevlekker.
°morale, zelfbevlekking;
Oneie. oom, vaders of moeders breeder.
Ondirlatie, golving, golfsgewijze beweging, schommeling.
O'nera, fasten; — onereu, drukkend, lasttg, bezwarend.
OnomatopoeIe. klanknabootstng; Onomatopeaetikon,
klanknabootsend woord.
Onto!ogre, leer der wezens, der algemeene eigenschappen
der dingen (een credeelte der bovennatunrkundel•
'
ontramponeentl. besehadigd,
bedorven, gebroken.
Opaal, melkblaauw, bijna doorschijnend edelgesteente.
Opera. zangspel, toonkunstig tooneelspel ; Opera buffa.
kluchtspel, zang-blij spel O'pera sera. ernstige, gt oote
opera.
Operatic, onderneming, handelwijs; kunstbewerking der
heelmeesters; beweging der kriigstroepen.
Operateur, opereerend heelmeester, breuk-, steensnijder.
opereeren, werken, bewerken; heelkunstig werken of
lets verrichten om eene genezing to bewerken, b. v.
smitten, steken, enz.
Operetta. klein zangspel.
Ophthalmic, ooniekte, uitwendige oogontsteking.
O'piat, slaapmiddel, ptjnstillend middel.
opineeren, sternmen,zijne meening of zijn gevoelen uiten.
opliniater, hardnekkig, onbutgzaam, kopptg, halsstarrig.
opaniatreeren [zilch], etch halsstarrig verzetten, eigenetnnig op lets bluven staan.
Opinie, meentng, gevoelen; schatting, waan.
heulsap, oosterseh slaapbollenvocht.
Opodeldok, jtchtzalf, eene vloetbare calf van zeep, kamfer, rosmartjngeest, enz.
Oppletie, overvulling, overlading der maag.
opponeeren, tegenspreken, bestniden, etch verzetten.
Opponent. tegenpartii, tegenspreker, bestrijder.
Opportimiteit, geschtkte ttjd of Felegenheid.
Oppozitie, tegenstand, tegenpartij, verzetttngspartij.
oppoiiticf, tegenovergesteld.
Oppressie, onderdrukking.
oppressief, ondetdrukkencl, verdrukkend.
opprimeeren, onderdrukken.
Opprobratie, beschimptng, boon, blaam.
optatief, wenschend, eenen wensch bevattend of urtdrukkend.
opteeren, kiezen, verkiezen ; wenschen.
Op'tie, vrije keus, kiesreeht.
Optiek, Op'tika, gezichtkunde, leer van het lieht en
het zien.
Optimaten, voornaamsten, aanzientiiken.
Optimismus, die beschouwing van de dingen„'welke alles
voor zeer goed houdt.
Optimist, belijder van de leer der beste wereld.
optisch, gezichtkundig.
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opulent— Orgead e.

opulent, zeer rijk en vermogend.
Opulentie, groote rijkdom, aanzienliik vermogen.
°rasa. mondeling.
ora et lahora, bid en werk.
oraculeus, godspraakachtig, ala een orake 1, geheimvol, raadselachtig, duister.
orageus, onstuimig, stormechtig, woelig.
Orakel, godspraak; algemeen raadgever, vraagbaak.
Orangeade, oranjewater.
Orangeade, verzameling van Citroen- en oranjeboomen ;
ook broeikas.
Orangisten, aanhangers van het huis van Oranje in Nederland; ook de polttieke partij der iersche Protestanten
(Orangemen).
Orang-O'etang,woud- of boschmensch, zekere groote aap.
°rade, redevoering.
oratiiriseh. redekunstig.
OratOritim, feestelijk zangstuk ; bidvertrek.
orhiculair, kringvormig, rond, ringvormig.
Orehèst, zie Orkest.
Ordálien, godsoordeelen, vuur- en waterproeven (in tie
middeleeuwen gebruikelijk).
Orde, stand, genootschap, broederschap; eereteeken.
ordinair, gewoon, gebruikelijk ; gemeen, Bering.
Ordinarius (professor), gewoon bezoldigd hoogleeraar.
Ordinatie, inwijding in den priesterstand of in het predikambt.
ordineeren, tot het geestelijke leeraarsambt inwijden.
Ordonnans, dtenstknecht, soldaat, die melt voortdurend
bij een' bevelvoerenden officier rnoet bevinder., om diens
bevelen uit to voeren.
Ordonnantie, verordening, voorschrift; dienstwacht
hoogere officieren.
ordonneeren, bevelen, verordenen.
Ordre, orde, regelmaat ; bevel, last, gebod, order.
't is daar °remit's, 't is
oremus, laten wij bidden ;
er naar, jammerlijk, enz. gesteld.
Orgaan, zinc-, spraakwerktuig ; werktuig, hulpmiddel,
de plaatsbekleeder; het hulp/id; de spreker, optreder
(zoo heet b. v. een minister bet orgaan van den vorst,
rent courant het orgaan van het ministerie, van de revoluttonatren, enz.).
organiek, organiseh, met organen of werktuigen voorzien,
bewerktuigd, leveed, bezield.
Orgamsmus, organische bouw, zamenhang der leden van
een geheel, het buizen- en vatenstelsel.
Organist, orgelspeler.
Organizatie, bewerktuiging, inwendige levenwekkende
inrichttng.
organizeeren, met organen voorzien ; vormen, inrichten.
Orgeade /milder goed Orsadel, gerster drank, koeldrank ;
am ardelmelk.

Orgien— Otalgie.
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Oegien, drinkgelagen, nachtelijke zwelgpartijcn.
Orient, het oosten, morgenland.
orientaat, oostersch, morgenlandsch.
Orientalist, kenner der oostersche talen.
orienteeren (Lich), zich in den vereischten toestand
plaatsen, naauwkeurige berichten inwinnen.
Orifiamme, ruksvaan der oude Franken.
Originaliteit, oorspronkelultheid, eigenaardigheid.
Orig.ne, oorsprong, oorzaak, bron.
origineel, oorspronkelnk, aangeboren, eigenaardig.
Origineel, oorspronkelijk of eerste stuk, geschrift of aldeck; oorspronkelijke geest; ook een zonderling, rare anaak.
Orkaan, hevige storm, sedate stormwtnd.
Orkest, de sped- en zangplaats der toonkunstenaars in
concerten en in den schouwburg; ook de gezamenlijke
murtkanten en zangers zelven.
Ori lean, schoone geelroode verfstof.
Orleans, wollig weefsel voor dameskieeding.
Ornaat, ambtstooi, priesterlijk plechtgewaad.
Ornament, Ornament, sieraad, versiersel.
orneeren, versieren, tooyen.
Ornitholog.e, vogelkunde, natuurlijke geschiedenis der
vogelen.
Orographie, gebergtebeschrijving.
Orpheus, beroemd grteksch zanger en lierspeler.
Orsátle, beter Orgeade, z. ald.
Orseille, verfmos, dat ter bereiding van eene schoone
roode verfstof en van het lakmces doent.
Orthobiotiek, de kunst om wel te leven.
orthodox, rechtzinntg, streng-, oud-geloovig.
Orthodoxte, rechtzinnigheid, vasthouden aan de kerkleer.
Orthodoxograaf, rechtztnnig, rechtgeloovig schttiver.
Orthoepie, leer van de rechte uttspraak.
Orthographte, de kunst om wel of joist te schrriven.
Orthographisch, spelkunstig, naar de spelregelen.
Orthologze, kunst van zich wel nit to drukken.
orthopee'dxsch-instituut,mrichting, waar scheefgegroelde
ledernaten weder verholpen worden.
Ortolaan, de tuinmeerle of korenvink in Z. Europa, die
als eene uitstekende lekkernij verzonden wordt.
Oryk'tognoz.e. Oryletologte, zooveel als Mineralogie.
Oseillátie, alingering, schommeling.
Osinanniseh rijk, het turksche keizerrijk,
ostenstbel, oatenaief, aanschouwellik, hand.tastellik;
pralend.
Ostentatie, tentoonstelling, vertoonmaking, praalzucht.
ostenteeren, ten teen stellen., vertoon maken, prnken.
Oateolog.e, leer van de beenderen.
Osteria, herberg, logement in Italie.
Ostraetsmus, schervengericht, waardoor de Atheners
hunne te mact■ tige burgers verbanden.
Otalgie, oorpijn.

los otalgisch—pacificeeren.
otaigische middelen of Otalgika, middelen tegen de
oorpijn.
o tempora, o mores, o tijden, o zeden
Oitomâne, turksch rustbed, lage sofa.
Oetoornansche Porte, turksch keizerlijk hot
Outrage, grove, smadelijke beleediging.
outragrant, outrageus, smadeltjk, hoonend.
outrageeren, beschimpen, grof of gevoelig beleedigen.
outreeren, overdrijven, tot het utterste brengen.
ouvert, open, geopend; openhartig, vrijmoedig; opentlijk, openbaar.
Ouverture, opening ; aanvang; aanvangsmuziek, inleidingsstuk.
ovaal, etrond, langwerpig rond.
OvAtie, kletne zegevte, ende tntocht hij de Rorneinen.
Overlând-mail, de post, die de hrieven, groott ,ndeels over
land, nit Ind, soar Londen, en vice versa, brengt.
Oviparen, eyerleggende therm.
Oxydatie. verzurmg, verkalking, het verbinden met tourstof.
Oxyi tie, zuurstofverbinding, metaalkalk.
oxydeeren, oxygeneerrn, met zuurstof verbinden.
Oxvgenium. de zuurstof, het hoofdbestanddeel der levensluCht.

P.
P. of Pag. beteekent patina bladzijde.
p. a. beteekent op adressen par amt. met vriend.
p. c. beteekent op adressen par convert, onder omslag;
ook per cent, ten honderd.
p. f. v., op vizitekaartjes, beteekent pour faire vitiate,
om bezoek of te leggen.
p. an. beteekent pro male, per duizend.
p. p. bet. praemi.i.i. prwrnittendis (zie prernisois).
p. p. e. op vizitekaartjes,beteekent pour prendre songs,
om afsche;d te nemen.
P, S. beteekent post-seriptum, naschrift.
Paavement, klein geld, pasmunt tot volmaking eener
geldsom.
Paap, vader, weleer een eernaam der geestelijken, later
een verachtelijk scheldwoord voor de R. Katholieken.
Pasha, zie Paaja.
PacificAtie, vereffening, bevrediging; vredesonderhandeling.
Pacificator, vredestichter, bemiddelaar.
pacificeeren, bevredigen, oneenigheden bijleggen.

Paciscenten— Palefrenier.
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Paciscenten of paciaceerende partijen, verzoenende
partijen, vredesluiters.

P.eketboat, postschtp, pakketboot.

Packfong, z. Pakfong.
Pacotille, bijlast, bligoed, vrue pakkage.
Pact, Pactum, (meervoud Pacta), verdrag, overeenkomst, ook verbond.
pacteeren, bij verdrag of overeenkomst bepalen ; gepacteerde constitutie, staatsregeling of grondwet, vastgesteld in overeenstemming met 's lands vertegenwoordiging (vgl. geoctrooyeerde cons titutie, onder
octrooyeeren.
Padan, eene sons van 1000 millioen ropuen in Indie.
Paddy, in 0. Indie rijst in haar hulsel ; — spotnaam
der Ieren in Engeland en N. Amerika.
Padisjah, heer der kontngen, titel, dien de turksche keizer ontvangt, en dien de Porte aan de ketzers van Rusland en Oostenrijk geeft.
Paean, een loflied op den griekschen God Apollo; loflied,
jubellted.
Paedagogiek, opvoedtngsleer, opvoedingskunst.
paedagogisch, opvoedkundig, tot de opvoeding behoorende.
Pa•dagoog, kinderleidsman, kinderopvoeder.
Paederastie, onnatuurlijke mannenontucht.
Paeonie, pinksterroos, koning,roos.
Page, edelknaap, hofjonker ; ook bladzijde.
Pagina (verkort p. of pag.), bladzijde, bladzijdeutal.
pagineeren, de bladajden met volgnommers teekenen.
Pagile, afgodstempel ; pop met beweegbaar hoofd, afgodsbeeld ; ook eene indische goudmunt.
Paillasse, stroozak, bultzak , ook hansworst.
paille-geel of paille, stroogeel, bleekgeel.
Paillettes, loovertjes, schafertjes.
Pair, lid van het hoogerhuis (in Engeland) ; vroeger : lid
der eerste kamer in Frankrijk.
vreedzaam, rusttg, vredelievend.
Pájas, Paljas, hansworst (verbasterd van Paillasse).
Pajement, zie Paayement,
Paket, pakje, bundel; ook pakketboot.
Pakfong, wit koper, chineesch metaalmengsel.
ridder tat het gevolg van Karel den Groote;
dapper en hoffelijk held , dolend ridder.
Palaeographic;, kennis van de sehrtjfkunst en het schrift
der Ouden.
Palm.tina, Palestina, het beloofde land, Kanaan.
Palankijn, Palanquin, oostindischdraagbed, drattgstoel.
Palatijn, Palatinus, paltsgraaf, onderkoning van Hongaru e.
Palatine, pelskraag, dameshalsbekleeding.
Palatinaat, paltsgraafschap de Palts.
Palatinus, zie Palatijn.
Palefrenier, Palfrenier, stalknecht.
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paleeren—Pandora.

Pali,eren, opschikken, optooyen.
Pales, godin der herders, der veeteelt en des landbouws.
Paleatana. Lie Paheatina.
Palet, verfbordje der schilders.
Paletot, Palletot, boort van mans-ove.rok.
Palfremer, zie Palefrenier.
Pali, de heilige taal van Achter-Indie.
Palikaren, eigenlijk dappere mannen , vrijwilltgers bit
de nieuwe Grit ken, die onder de letclin van een' kap,
tein stroop- en rooftoeliten tegen den inland deden.
Palingenezae, wedergeboorte, herstelling.
Palinodie, gezangherhaling, herroeping van lastertaal.
Pal inuur, stuurman.
Palissaden, schanspalen, boom- of paalheg.
Palissander-hout (niet Polysander), purperho, t, vtoletbout nit Guyana.
PAPA, zie raja*,
Palladium, Pallasbeeld; beschermend voorwerp, beschuttend heillgdom bescheimgod.
Pallas, grieksclie naam van Min e r v a.
Pallasch, lang slagzwaard der rrtiterij.
Palletet, ate Paletot,
Palliatie, bemanteltng, bewimpeling, verzachting.
Palliatief, verzaehtingsmiddel voor een' tijd lang hulp
voot bet oogenbltk,
pal p eeren, besiantelen, bewimpelen.
Pallium, mantel, bisschopsmantel.
Palma Christi, kruts- ttf wonderboom.
palpabel, tastbaar, handtastelijk, zonneklaar.
Pal pahili tei t, tastbaarhaid, handtastelijkheid, zoom klaarhetd.
palpeeren, zacht aanraken, betasten, streelen.
palpebraal, tot de oogleden behoorende.
Palpitatie, het kloppen, de hartklopptng, polsslag.
Pampas. groote grasvlakten in Z. Amerika.
Pampelmoes, de oostindische oranjeappel, met een' aardbeztesmaak en zoo groot als een hoofd.
Pamphlet. viugschrift (meest in verachtelljken zin ), los
blad, blaauwboekje, schotschrift.
Pamphletist, vlugschriftschrijver.
Pan, veld- en herdersgod.
Panacea, Panacee. algemeen genees- of wondermiddel.
Panache, vederbos, ti.elmbos, pluimbos.
Pancarte. tarief van alle rechten; omslag, in tweeen gevouwen hordpapier tot bergtug van papieren.
Pauchreatum, al- of veelhelpend geneesmtddel.
Pandekten, alles ornvattende boeken; zamenvatting of
kort begrip van 't romeinsche recht.
pandemische ziekte, algemeene volksziekte.
Paudoer, hongaarsch voetsoldaat ; — Pandoeren, zeker
kaartspel.
Pandora, schoon mei c,Je nit de fabelleer, dat al de men-

Paneel—Papinotteit.
schelijke ramp., in eene dons besloten, bij zich droeg,
— Pandora's dons, bron van elle kwaad.
Paneet, houten beschot, wandbekleeding; donne plank
achtei een' spiegel of cent sehildertj, schilderplank.
Panegy'rieus, plecbtige loftede,loldtcht.
Panharmonikon, muziekimtrument, dat vele blaasinstrumenten vereenigt.
Panhelienion, de opperste staataraad bij de nieuwe
Grieken.
Paniek, zie panische schrik.
panisch, vreeswekkencl, - ',anisette nchrik, plotseliuge
algemeene, maar onnoodige, ongegronde schrik of ontsteltenis.
Pankraterse, alheerschappli. alleenlg becit.
Pankration, algemeene wetistrijd , machine ter opheldertng van de leer omtrent kracht en tijdurtsparing.
Panorama, albcschouwing, rondta fereel, overzicht van
een geheel oord, eerie gansche stad,
welker rniddelPont de aanschouwer staat.
Pansfluit, herderstinit, zevenmondig riot.
Panslasismus, het streven van aile slavonische yolksstamrnen, om zich door politieke banden naauw te vetbinder. en het bewustzijn banner nationaliteit wakker
te houden.
Pansophie, alwijsheid, waan van alles te wet..
PantaiOn, hansworst, lange wijde broek.
Pantaloonade, pantalonsdans; geveinsde betuiging van
vreugde of smart, veinzerij.
Pantheism:is geloof, dat het heelal of de wereld Godzelf is, wereldgod-geloof.
Pantheist, aanhanger van het pantheismus.
Pantheon. een aan rifle goden gewijde' tempel; eeretempel voor de ovetledene groote en beroemde mannen.
Pantograaf, werktnig tot nateekenen en verkleinen der
omtrekken, teekenaep
Pantokrat,e, alleeitheerschappij.
Pantomime. mtenen- en gebaren-spel, gebarenspraak.
Pantomintick, gebarenkunde, kunst der gebarenspraak.
panioni i misch, door gebitren uitgedrukt.
Pantomimist. gebai enspeler.
Panurale, arglistige booshetd, g,eslepenheid.
Papa, vader; paus.
papaal, paus,lijk ;
papaal-systeem, stelsel der pauselijke opperheerschappij in de Kerk.
Papagano-fluit, hetzeltde alt Pansfluit.
Papaver, mankop, slaapbol.
Papier-mache, gestaippt papier, papierdeeg voor doozen,
kuitjes, enz.
Papier inecanique, Papier-sans-fin, maehinaal papier,
papier zonder einde.
papierreepen of rolletjes om het haar ter
broiling op te rollen.
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ti 4 ptipinitiditisCh —paraphrastisch.
pa.piniaansehe pot, sluitpot,. door Papin uitgevonden.
Papa.t, pausgezinde.
Papismus. pansdom
Papieterij blinde gehechtheid aan den pans.
Papoipas, rapoe., zwarte bewonets van Nieuw-Gainea.
PApeira., pa plerplant.
Paitiusipt, zie Paket.
par, door, nit, met, bij , par exemple, bij voorbeeld,
war force, met geweld,— par oeca•sion,illet gelegenheld.
pajaat, gereed, bcreld, vaardtg.
Patrbel. gelijkenis, gellikertisrede
parithOlisch. bij wuze van gelultems , oak de gedaartte
egner kegelsnede hebhende.
pa&holiz'eeren. d,or gelukentz.st n spreken.
Parabool, kegelsnede, die parallel loopt met eene zijde
des keels.
par accord. et, or vergelijk, bij overeenkomst.
Parachute. valscherm aan den luchtbol.
Parade, plechtige optocht, inionderheld van krijgsvolk
pronk, praalveitoon, atwering van een' schermstoot, —
Parade-bed, vertoon-, staatsie- of pronkbed.
paradeeren, piijken, pronken; tor monstering staan,ach
in 'tbeste pak laten non.
.
Parada gma
voorbeeld, model, monster.
hs, boomgaard,
'
Paratq
lusthof, hoogat genoegelijk vet.bovenste galerij in din schouwburg.
paradox. wonderspreaktg, bevreemdend, zonderling, het
paradox, het vreemde, scietinbaar strijdige, tegen d(
heerschende begrippen indraisende.
Paradoxie, zonderlinghetd in gevoelen of denkwijs.
Paragraaf, afdeeling in een geschrift (4).
Parakleet, raadgever, trooster, betniddelaar.
Paralipomena, de boeken der Kronteken in den Bijbel.
parallel, gelijkloopend, evenwijdig , gelijklutdend.
Parallel, vergelliktrig, tegenover-elkander-plaatsing, eene
lijrt of een vlak, op gelijkblitvenden afstand van eene
andere lun of een ander vlak get rokkt z, verbinding tutschen twee loopgraven.
Paralleleptpedum, langwerptge teerling.
Parallelogram. vterzijdtz vlak net evenwijdige en gehike tegenoverstaande zijden.
paralogizeeren, verkeeide gevolgtrekktngen maken.
verlamming, geraaktheid, beroerte.
paralyzeeren. verlammen , krachtt loos naaken.
paral,:tifteh, lam, aan eene beroerte onderhevig.
Paranv'mph, bruidgele,der, braidjonker,speelnoot , ceremonietneester bij bruiloften, grinder van den candidaat.
Parapet, borstwertng van eenen wal, leaning.
Paraphe, naamtrek, pennetrek ander de naamteekening.
parapheeren. met de handtt ekening voorzien; min merk
of naamtrek ander lets zetten.
Paraphra.t. omschrijaer.
paraphrafttisch, oraschripend, verklarend.

Paraphraze- parisch,
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Paraphraze, omschriivende overzetting, ophelderende
omschrijving.
paraphrazeeren, omschrijven, verklaren.
raraplatae. Parapbt, draagbaar regenscherm.
Parasol, draagbaar zonnescherm.
Parate-executie, dadellike ultwInning van een' schulden ear.
Paratonnerre. bliksema fie 'der.
Paravent, wandscherm of -schut, spaansehe wand.
Paraziet, schutmlooper, psnnelikker ; woekerplant.
parazatisch, schuimloopend, naar woekerplaraten gelukende.
parbleaa! to drommel , sakkerloot !
Parcelle, deeltje, klein g deelte lands, per ce el.
parcelleeren, goederen of landerijen verbrokkelen of
stuksgewkis verkoopen.
Pareen„ sch,kgodtnnen, bestuursters van 't menscheli3k
levee.
par complaisance, nit wellevendbeid.
par convert (verkort p. e.), onder omslag (op brieven).
Pardon, vergiffenis, genade, strafopheffing ; — pardon!
pardlonnez, vergeef mij , peen.
pardonnahel, vergefelijk, verschoonbaar.
pardonnecren. vergeven, kwijt scheiden, door de 'congers nen.
pareeren, eenen houw of steek afweren, gehoorzamen.
Parementen, versaerselen, tool, opsch k.
Parentage, maagschap, verwantsehap, familie.
Parenthesis, Pareniheze, tsssehenzin, tnlassching,
of [], — in pahet teeken der tusschenstelling i
renthesi, ingesloten, tusschen haakjes gezet , in 't voorbijgaan.
Paresseuse, snort van damesmuts, oorkussen op eene
sopha; licht sluttend lijfje, door dames an pleats van
't corset gedragen.
par evemple (verkort p. e.). bij voorbeeld.
par expres, door een' opzetteluken bode.
Parfait-amour, volmaakte ltefde, zekere fijne brandewun.
par force. gewelddadig, met geweld.
parfOrcelacht, druf- of renjacht, jacht met -brakken.
Parfum, aangename lucht at geur ; reukwerk.
psrfumeeren, welnekend makes.
Parfumerie-waren, welriekende waren, rettltwerk.
Parliumeur, handelaar in reukwerken.
par honneur, eershalve.
pan of al pari, gellik, van gelijke waal de of gehalte;
zonder opgeld en verites.
Pars. wcddenschap.
Pdria, Pariah, een Hindoe uit de laagste kaste of yolksklasse in Indie; een urtgeworpene.
parieeren, wedden.
pitriseb mariner, wit tnarmer van 't eiland Paros.
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Parisienne— Parterre.

Parisienne. een volkslied, te Parijs gedurende de revolutie van 1830 ontstaan.
Pariteit. gelijkheid rechtsgelijkheid.
Park. omtuind woud, diergaarde; wandelboschje, openbare viandeltuin ; — Artillerae-park. bewaarplaats
voor het prof geschut en noodig kritgsgereedschap.
Parket, zie Parquet
parleeren. spreken, praten.
Parlement, rijksraad, rijksvergadering, vergaderde yolksvertegenwoordigers in Engeland. Ook de duitsche nationals vergadering in Frankfort word parlem en t ge
noemd.
Parlementair, afgevaardigd en onschendbaar onderhandelaar in oorlog ; als bijvoegelijk wooed • tot de vergadering der volksvertegenwoordigers of rijksstanden behoorende.
parlementeeren. onderhandelen, voorstellen doen en aanhooren om eene plaats over te geven ; in sehikking komen
par malheur. bij ongeluk.
partnant, Pier, prat
Parmezaan, eene bij Parma gemaaicte kaassoort.
Parnas. Parnassus, berg der zanggodinnen of mown ,
het gebied der dtchtkunst.
Parntiesin, armverzorger bij de ludendaagsche Loden.
Paroehiaal-kerk, Paruehie-kerk, hoofd- of moederkerk.
Parachie, kerspel, kerkgemeente.
Parothe, spotachtige nabootoing van ten ernstig stuk
of gedtcht.
parodieeren. spottend of schertsend nabootsen.
woord, belofte, eerewoord; wachtwoord, less.
herkenningswoord,— parole d'honneur, wooed van Pet
paroniem, stamvenr ant, van dezelfde afstamming.
par Ordre. op bevel, op last.
Parox.smus. versterkte aanval, koortsaanval ; hougste
graad van smart, tommer, en,
par pistolet, (op het biljard) nit de loose hand gestooten, zonder de hand of de queue op het btljard te leggen, door een' prikstoot.
Parquet, afgezonderde ruimte in gerechtszalen ; afdeeling
met gescheiden zitplaatsen in de gehouwburgen ; Ingelegde vloer, ingelegd week, ook y our omstandigheid of toe stand, b. v. in het zeggen: hij is in een moeilitk parquet.
parqueteeren, mleggen (eenen vloer ).
par railler.e, hit scherts.
Parricadium, vader- of moedermoord, bloedverwantenmoord.
Parsimome. spaarzaamheid, karigheid.
Part, deel, aandeel.
partageeren. deelen, elk zijn aandeel even.
parteeren, deelen, afdeelen. indeelen.
Parterre, onderote verdieping ; thin- of bloembed ; ge-
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deelte der sehouwburgzalen gelijkvloers; — (schertsend)
een parterre makes, val doen, den grond kussen.
Parthenon. Minerva's tempel op den burg to Athenen.
partiaal, deelswljze; afzonderlijk , partijthg
Partialiteit, partijdigheid.
Participant, deelnemer, deelhebber, deelgenoot.
Participatie, deelneming, deelname.
participeeren, aandeel nemen. of hebben, medegenieten
particularizeeren. op zich zelven plaatsen of beschonwen ; omstandtg vertellen.
Particularism.... zelfstandige meening of handeling.
b. v. die der Joden, dat Jehovah alleen hun God is.
Perticulariteiten, bijLondere, nadere omstandigheden.
particulier, hijzonder, afzonderlijk ; omstandig.
Partictilier, ambteloos levend persoon, privaat persoon,
eenvoudig burger.
Partie, partij, deel, otuk, onbepaalde hoeveelheid ; gradschap ; uitstapje , een geheel spel, b. v. eene partie
biljard, verbintenis of huwelijk ; scbuldpost afzonderlijk uitgeschreven stem in de muziek . aanhang, zijde ;
part.° blanche. op het biljard; eenvoudig spel tusschen 2 personen met 2 balleu.
partiZel, deelswijze ; gedeeltelijk enkel.
Partisan, aanhanger; vrijbuiter , — Part:sane. Ions,
spies.
Partitie. deeling, indeeling.
Partituur, alstemmig muziekstuk.
Partner. deelhebber, handelsgenoot ; mededanser of -speler, dans- of speelgenoot.
partout, overal ; ook volstrekt.
Pariire, opschik, tooi, pronkgewaad.
Parvenu, gelukskind, beer van gisteren, iemand, die niet
door verdienste, maar door de fortuin uit een' lagen in
een' hoogen stand verplaatst is.
Pas. schrede, tred, danstred; naauwe doortocht (bergpas); vrijbrief, geleibrief, reisbrief.
Pas de charge, stormpas met geveld geweer.
Pasigraphse, algemeen schrift.
Pasja. Pacha, ook Bassa, turksch stadhouder.
Pitspoort, verlofbrief, vrijgeleidebrief, reisbrief.
Pasquil. schotschrift, lasterschrift bonder naam des
schrijvers).
Pasquillant, schotschriftschrijver, eerroover.
Passaat. Passaatvvind, naam der bestendige winden,
die op zekere zeeen in een bepaald jaargetijde geregeld
waayen.
passabel, dragelijk, lijdelijk, middelmatig.
Passage. doortocht. doorvaart, doorgang, doormarsch,
overvaart; heen- en weergang, het doortrekken van
menschen en rijtuigen • door eene plaats; plaats, uitdrukking, volzin nit een geschrift ; plaats, gedeelte van
een nluziekstuk, dichtstuk, enz.

2 1 6 Passagier— patenteeren.
Passagier, reiziger op een vervoermiddel, doortrekker.
Passant, doorreizende, voorbijgaande.
Passitto, verledene of laatstvoorgaande maand.
Passe, in de schermkunst ; uitval, sprong.
passe, voorbij, boven ; — passe- di x, boven 10 ( dobbelspel).
passeeren, voorbij- of doorreizen, doorgaan, doorvaren,
enz.; overschrijden, te boven gaan ; voorvallen, gebeuren; bewilligd of aangenomen worden; door den beugel
kunnen, aangaan ; doorbrengen, verdrijven (den tijd),
—vorjetspan,
voor iets gehouden worden,
gelden.
Passementen, snoeren, tressen, boordsel.
Passe-partout, hoofdsleutel, looper, keizer.
Passe-port, z. Paspoort.
Passe-temps, tijdverdrijf.
passibel, Men*, gevoelig.
Passibiliteit, lijdzaamheid, gevoeligheid.
Passie, hartstocht, liefde, liefhebberij, zucht, drift; het
lijden, inzonderheid het laatste lijden van Jezus; van
dear: de Passie-week, de lijdensweek (voor Paschen),
Passie-preek, lijdenspreék, enz.
Passief, het debet, versehuldigde.
Passief, lijdend, ltjdelijk, onwerkzaam ; passieve handel. de handel met ingevoerde producten ; passieve
sehulden, schulden, die men te betalen heeft; passieve tegenstand, tegenstand zonder dadelijke verdediging.
Passiva, hetzelfde als passieve sehnldeu.
Passiviteit, lijdelijke toestand.
Pastel, verfstitt, schaderstift van gedroogd verfdeeg.
Pastel-sehilderen, het sehilderen met droge verven.
pasteus, deegachtig, week, zacht.
Pastieljes, balletjes uit meel, vruchtsap en suiker.
Pastoor, herder, geestelijke zielverzorger, gemeentepriester.
pastoraal, herderlijk, landelijk; zielverzorgend.
Pastoraat, ambt van een' predikant of pastoor.
Pastorale, herdersdicht, landelijke tooneelvertooning.
Pastorie, Pantorkj, de wooing van een' geestelijke, van
een' pastoor.
Pat, toestand des konings in 't schaakspel, waarhij
niet in 't schaak staande, gespeeld moet worden, en dit
niet kan, zonder zich zelven in 't schaak te zetten.
Pataraffe, onleesbare pennetrek, gekrabbel, onduidelijke
handteekening.
Patent, open brief der overheid; acte eener aanstelling,
jaarlijksche beroepsbrief of bet vergunningsbewijs ter
uitoefening van een beroep ; vrijbrief, waarbij aan iemand
zekere voordeelen of voorrechten worden toegestaan.
patent, (in de volkstaal) naar behooren, naar eisch, goed,
ferm.
patenteeren, bevoorrechten, een patent uitreiken.

Patent-waren--- Patrouille. 2 7
Patent-waren, zulke waren, die onder genot van ten of
ander voorrecht vervaardtgd worden,
vader , kerkvader , or desgeestelijke.
Paterbier, krachtig bier voor de oppersten in de kloostern; van 'daar ook het Patersvaatje.
paternel, vaderlijk.
Paterniteit, vaderschap ; vaderlijke waardighetd.
Paternoster, Onze-Vader, rozekrans der R. Katholieken,
bidsnoer ; ook handboei.
PaternOsterwerk, zekere putmachine.
Patersvaatje, zte onder Pa.terbier.
pathetisch, hartstochtelijk, levendig, roerend , vol kracht
en waaidigheid.
Pathologie. ziekteleer, ziektekunde.
pathologisch, tot de ziekteleer behoorende.
Pathos, hartstochtelijke verhevenheid, hartroerende
drukking, nadreik.
Patience, tie Patientie.
Patient, lijdende, kranke, zieke
Patientie, Patience, geduld; ook zeker kaartspel.
Patisserie, bakwerk, pasteigebak.
Patois, bedorven landspraak6, boerespraak.
PA,tres, eernaam der oud-romeinsche raadsheeren , — ad
patres gaan, Sterven.
PAtria, vaderland ; — pro patria, voor 't vaderland.
Patriarch, oudvader, stamvader, aartsvader, familiehoofd ,
hoogste geestelijke waardighetd der grieksche Kerk.
patriarchaal. aartsvaderlijk, eerwaardig.
Patricier, adellijk burger in bet nude Rome en in de
voormalige duttsche rijkssteden ; in 't algemeen Ceder
%ianzienluke, groote.
raadsheerlijk, voornaam.
patricisch,
patrimoniaal, tot het vaderluk erfgoed behoorende, geerfd, aangestan d.
PatrimOnium, vaderlijk erfgoed, aangeerfd vermogen.
Patrimilininm Petri, het ertdeel van Petrus, het gebied
van Rome.
Patriomanie, de ovcrdreven zucht voor 't vaderland.
Patriot, vaderlandsvriend, volksvriend.
patrintisch, vaderlandlievend, staatsburgerlitk.
Patriot!amus, vaderlandsliefde, burgerzin.
Patrocinatie, bescherming, verdedtgIng.
patrocineeren, beschermen, in bescherming nemen.
Patrones, beschermster, schutsheil tge.
Patronaat, waai digheid van schutsheer, van schutsvrouw.
Patroon, beschermer, verdediger ; beer, meester; beschermheiln.,,e ; ook menseh, man, b. v. een vrolijke
palroon ; ook vorm, monster, model, voorbeeld, teekening ; benoodigde hoeveelheid tot een schot, vervat in
een' houten, papieren of blikken koker.
Patroontasch, soldatentasch voor de patronen.
Patrouille, nachtelijke soldaten-loopwaebt, comic.
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patrouilleeren, de loopwacht doen.
Pauken, keteltrommen.
pauper, arm; — Pauperteit, armoede.
Pauperismus. arnzwezen; toestaud der armoede, leer van
de verarming, hare oorzaken en geneesmiddelen.
Pans. opperhoofd der roomsch-kat , olieke Kerk.
Pauxe, rustpunt, stilstand, rustteeken.
pauzeereo. ophouden, rusten, eene pons zwijgen.
pavaneeren (ziek). pronken, alt een paauw daarheen
step pen.
Pavadette, postduif; brieveduif.
PavillOn, tenthuts, tentbed; bij- of zugebouw, vleugel
aan een paleis,hotel,enz., zomer-, buiten- of tuinhuisje;
vlag, scheepsvaan.
Pox, vrede; — Pax volblisennx I vrede zij met U! —
Pax intrantibu4' vrede zij met de btnnentredenden
Peccabiliteit. zondigheld.
Peceaddle, kletne zonde, vergefelijke font.
Peceatum, vergrijp, misslag, anode.
Peenaxi, ik heb geuondigd, eene fout.begaan.
peceeeren, feilen, zich vergrijpen, zondigen.
Peceo, Peero-theq, fijne chineeschei theesoort
Peetoritle, borststuk ; de borstlap der priesters in de r.
kath. Kerk.
Peeulaat, kasbesteling, onderslaan vhn 'a lands gelden,
staatsdiefstal.
Pectinia, geld, vermogen.
peeuniair, pecunilel, geld betreffende ; in geld bestaande,
baar, gereed.
Pedaal, voetklavier, voetregister.
Pedaalharp, harp met een voetklavier.
Pedagogiek,pedagogisch, Pedagoog, Paedag—, enz.
Pedant, sehoolvas, waanwijze, opgeblazen schijnweter.
pedant, pedantisch, schoolvossig, smakeloos, kleingeestig, bekrompen.
Pedanterie, sehoolvossenj, letterzifterij , belachelijke
neiging om alien to verachten, behalve wat men zelfkent
en uttoefent.
Pedel, voetknecht, dienaar (op hoogeacholen, bij rechtbanken).
Pedestal, zie Piedestal.
Peer, lid van den hoogen adel in Engeland ( vergelijk Pair).
muzen- of dichteren-ros, fabelachtig gevleugeld
paard ; — Pegasus bestijgen of b 'erijden, gedichten
maken, dichten
Peine, moeite, onrust, angst, nood; — en peine xijn.
in verlegenheid zijn; — niet der peine waard, met
der moette waard.
Peleratie, metneed, eedscliending.
Pejoratie, verergering, verslimmering.
Pelaginen, aanhangers van Pelagius, een' engelschen
monnik in de 5de eeuw, die de erfzonde loochende en

Pelagoskoop—Pentateuchus. t
beweerde, dat de mensch uit eigen kracht zalig kon
worden.
Pelagoshoop. zeed iepte-k/iker.
pets-made. door elkander, gemengd.
Pelerme. pi lgrimskleed , vrouwemantel of -kraag ; de hero, mde groote parel der koningin van Spanje.
Pelikaan. kropgans; snaveltang der wondheelers ; snort
van veroudet d geochut; glazen destilleertat.
Pelisse, pets, pi lsrok ; tronwenovertok.
Peloton. rot, atdeeltng voetvolk, gewoonlijk van 20-50
soldaten. die to gelijk schteten, van daar PelotonsNunr,
waarbij in zulke kletne afdeeltngen words gevuurd.
penaal„ de straf betreff nde, lufstraffelijk.
Penaliteit. strafbepaiing, straf bestraffinr,.
Penant, muur p tut. tusschenmuur.
Penaten. huts- en beschermgoden der Rome/nen ; ook zooveel ale eigen huts en haard.
Penchant. netting, voorliefde tot iets.
Pendant, tegenstuk, tegenbt rid, ztjstuk, tegenhanger
Pend.Ie. stinger ; hangklok, slingeruurwerk.
Penelope.
om hare huwelijkstrouw in huiselijke
ktinstwerkzaamhetd beloemde vrouw.
penetrabel, doordrIngbaar; uitvorschbaar.
Penetrabiliteit. doordringbaarheid.
Oenetrant. doordrtngend ; scherpzinnig.
Penetratie, doorgronding, inzicht, scherpzinnigheid.
pemeetreeren, doordrtngen, indringen ; mourn, doorgronden,
uttvorschen.
bezwaarbjk, lastig, pinta.
pembel„
Penitent. boeteltng, berouwhebbende.
Penitentie, berouw, boetedoentng, boete; straf,
marteltng-.
Pennaal, in de (duttscbe) studententaal een nieuw tangekomene, een groin.
Penny, (meervoud pence(, engelscbe stutter, „r,elnk aan
5 centers.
pensief. petnzend, nadenkend, zwaarmoedtg.
Pensioen. Pension. eerewedde, rustgeld, jaargeld; kostof opvoedingshuts, ook Pensionaat geheeten.
Pensionaris, weleer raadgevend advocaat bit de stedelijke
regeertngen onder de republiek der Vereentgde Nederlanden; -- Itaadpensionäris, voorheen tle opperste
staatsdtenaar der Algemeene Staten ; van 1R15-1S06 trtel
van h t opperhoofd der bataafsche republiek.
pensioneeren, iemand eene jaarwedde gyve,.
Pensionnaire, kostganger, kostleerling.
Pensum, tank, opgave. dagtaak.
Pentagoon. vijfhoek
Pentameter. vijfvoetig vers.
Pentarehie, regeering van 5 machthebbers , opperheetsehappij der vijf europeesche groote mogendheden.
Pentateuehus. de vijf boeken van Moses.

o Penultieme— per governo.
Penultieme, Pentaltima, op een na de laatste, voor•
laatste; voorlaatste lettergreep von een woord.
Penttrie, drukkend gebret.
Peperiand, naam, dien men aan O.Indie placht tegeven.
Pepiniere, kweek- ofvormschool ; boom- of plantenkweekerb.
per, door, doorheen, wegens, voor, uit, b. v. per acquit.
voor quitantie, voldaan, ontvangen; per adre4oe. door
aanwijzing of bezorging.
Peráctie, volein d Eng.
perageeren, voletndigen, volbrengen; be-, afhandelen.
Perceel, zie Parcelle.
per cent ( afgekort pct. of c/c), ten honderd.
Pereepteur, ontvanger der belastingen,accunsen,tollen.
perceptihel, bemerkbaar, waarneembaar.
PerceFtibiliteit, waarneembaarheid.
Perceptie, ontvangst, inzameling, hefting; waarnemang,
voorstelling met bewustzijn.
percipieeren, ontvangen, Innen , vatten, doorgronden.
per contant, tegen boar of gereed geld.
per canto, op of door rekening.
per of par convert (p.c.), onder omslag (op brieven).
Percussie. stoot, slag, schok ; botsing van twee lichamen ; — Percus.ie-geweer is milk een, dot niet door
haan en pan, matte door een' homer, die op een busje
of slaghoedje met knalpoeder slaat, wordt afgeschoten ,
Percussie-slot, slagslot, hamersiot.
percuteeren, kloppen, stooten ; een geneeskundig onderzoek (b. v. van de borst) door percussie of aanklopping
in 't werk stellen.
Perditie, eeuwige verdoemenis.
perdu, verloren.
pereat! hij ga verloren I hij sterve! weg met hem !
Peregrinatie. omzwerving, oponthoud in een vreemd land.
peregrineeren, in vreemde oorden leven, zwerven , ter
bedevaart gaan.
peremptorisch, peremtorisch. eenen strijd opheffend,
beslissend ; Pens voor altijd, zonder verder uitstel.
perenneerende planten, zulke, die bet geheele jaar voortduren, overblijvende gewass, n.
per expresqum (p. ex.). door een' afzonderlijken bode.
perfect, volkomen, volmaakt, voltoo^d.
perfect the I, volmaakbaar.
Perfectihiliteit, volmaakthiarlield.
Perfectie, voleirding, volkomenheid, volmaakthe ■ d.
perfectinneeren, volkomener maken, voltooyen.
perf.de, trouweloos, verraderlijk.
Perfidte, trouweloosheid, trotawbrenk.
Perforatie, doorboring.
perforeeren, doorboren.
iPergament, Perkament, dun schibfleder.
per governs), tot naricht, tot richtsnoer.

periculeus ---Perpetulteit.
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perimitieuo, 'evaarlijk.
Perieudum,Pertjkel, gevaar, — Perteulum in mora,
gevaar bij talmen of toeven, di ingend gevaar.
de 6o ellen en brteven der aposPerikope, afdeeltng uit evan
telen, bestemd om op zon- en feestdagen voorgelezen en
verklaard te worden.
Period., tijdrutmte, tUdvak , volztn.
Periodieiteit, terugkeer to zekere tijcliutmten.
periodiek, periodisch, op ztkere tuden regelmatig wederkeerend , afwisselend, voca bugaand, periodieke per*,
periodieke sehrilten, tudschriften (maandsehriften,
journalen, enz.), periodieke winders, wisselwindert,
op gezette tijden waayende winden.
Peripatetieno, aanhang,rs der leer van Artstoteles, liefhebber van wandelen.
Peripherie, omtrek. ctrkelomtrek , omvang, gebted.
Periphraze, omschrtjving.
peri.sabei, verganktlijk, broos.
Peristyle, zudengang, open plaats met zuilen omgeven.
perjurious, memee lig.
Periurium, meineed, valsche eed.
Periustratie, doorzage.
periu.treeren, doorloopen, naauwkeurtg doorzten.
per majora vota, door meerderheid van stemmen.
permaneeren, voortduren, verblijven.
permanent, voortdurend, bluvend, onafgebroken.
Permanentie, het voortdurend aanbluven, b. v. &net•
wetgevende of uitvoerende vergadering.
permeabel, doordrtngbaar.
Permeabiliteit. doordringbaarheid.
per mule (verkort p. m.), per of van de dutzend.
o. van
Perm's, verlofbriefi e, geletbriefje; ook verkortin
s'il est permis, als 't geoorloold is, zooveel als ik'vratte,
(Inj 't omberspel, enz.)
Permessie, verlof, vergunning.
permitteeren, vergunnen, toestaan, veroorloven.
Permutatie, verplaatsing, omzetting.
permuteeren, omzetten, verplaatsen, verwisselen.
pernicious, schadeltjk, verderfelijk.
per oceanic, ht.) gelegenhetd.
Peroratie, openbare redevoertng, oefeningsrede.
peroreeren, eene redevoering houden ; eene redo ten elude
brengen.
per pedes, te voet, — per pedes apostolOrutn,te voet
(als de apostelen).
Perpendiculair, loodlijn, verticale lien.
perpendiculair, loodrecht, in 't load, rechtstandtg.
perpetueel, altuddurend, levenslang, eeuwig.
perpetueeren, voortdurend onderhouden of voortietten,
vereeumgen, altljd doen voortgaan , op de 'tinge bats.
schutven.
PerpeMiteit, onafgebroken voortduring.
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Perpetuum ----Pertinaciteit.

Perpetuum mobile. een oortdurend rich Celt bewegend voorwerp.
perplex, onthutst, verlegen, bedremmeld.
Perplexiteit, besluiteloosheid, verwardheid,onthutsheul.
per procura of per procurationem, door of bij volmacht, door een' gevolmachtigde, een' plaatsbekleeder,
zaakwaarnemer, enz., bij volmachtiging.
perquireeren, onderzoeken, uttvorschen.
Perquizitie, gerechtelijk onderroek.
te geed, als overschot van de vorige reper saldo.
perscribeeren, opteekenen; overschnjven.
per se, op itch zelf.
persecuteeren, vervolgen, uitvtinen: gerechtelijk vervolgen, benaauwen.
Perseeutie, gerechtelijke vervol ging, nazetting.
persequeeren, zooveel als perseeuteeren (zie aid.)
Perseverantie, voiharding, standvastigheid.
persevereeren, volharden, volhonden.
Persiflage, hoonende plagerij; fine bespotting, bespottende lof, fopperij.
persifleeren, fijn belrehehjk maken, voor den gek houden, foppen.
Persistentie, voiharding, eigenzinnigheid.
persisteeren, volharden, op lets blijven staa,
Personaliteit. persoonlijkheid, eigenschap van een' persoon; Personaliteiten, persoonlijkheden, persoonlijke
beleedtgin g en, aanrandtngen, zinspelingen.
personalizeeren, persoonlijkheden zeggen, op den man
ran sprken, bt leedi gingen uiten.
personeel, persoonlijk, in eigen persoon, zelf, — personeele crediteur, wie voor zijne schuldvordering geen
onderpand heeft ; personeele belaoting, mike, die
men voor zijn' persoon, zijn ambt of beroep, zijne wolung, mjne consumptie moet betalen, hoofdgeld.
Personeel, aantal personen, waarutt een collegie, bureau, werkplaats, enz. bestaat.
Persoriificatie, voorstelling eener zaak als persoon, per.onsverbeeldtng.
personificeeren, verpersoonlijken, persoonlijk maken, levenlooze oaken sprekand invoeren en als handelende
personen voorstellen.
Personnage, persoon, mensch , rol, die iemand op het
tooneel te spelt n heeft ; ook zonderling mensch.
Perspectief, verrekijker; de vergezicht-schilder- of teekenkhinst ; doorzichtkunde; uitzicht in de toekomst.
Perspicaciteit, scherpzinnigheid, seherpe, heldere bilk.
Pcrspirettie, onmerkbare uitwrseming.
persuadeeren, overreden, overtuigen ; wijsmaken, overhalen.
Persuazie, overreding, overtuiging.
Pertinaciteit, hardnekkigheid, verstoktheid.

pertineeren—Phalanstere. 2 2 3
pertineeren, op sets betrekking hebben, daartoe behooren, dat betreffen.
naar
pertinent, tot de Laak behoorend, doelmatig,
den eisch.
Pertinentien, het toebehooren, de bijstukken.
Perturbatie, storing, ontsteltents, wanorde.
perturbeeren. storen, verontrusten, verwarren.
peruviaansehe bast. kinabast.
Perversie, verandrring, verslimmering, verderf.
Perversiteit, verdorvenheid, slechtbesd.
perverteeren. verdraayen, vervalschen, ten kwade veranderen, verleiden.
Peezieo, op perzikpitten getrokken en verzoete brandewijn.
pesant, zwaar, wichtig, bezwaarlijk.
Peso. gewicht,zwaarte;la
s t ; —al peso. naar bet gewieht.
pessime, allerslechtst, zeer slecht.
Pessimist, verdedtger van het pessimismus, of de leer,
dat de wereld door en door slecht is.
Pestilientie, pestztekte, besmett elijke ziekte
pestilentieel, pestaardig; verpest, aanstekend , hoogst
sehadelnk of gevaarlijk.
Petarde, springbus, poortbreker; klapbus, zwermer.
Petent. aanzoeker , vrijer.
Peterolie, zie Petroleum.
petilleeren, knett eren, knappen, kraken t van wun parelen, fonkelt n, schuimen.
retillant, petilleeren, paarlend,sehuimend, opbruisend;
vurig, levendig, fonkelend.
gering, kort, onbeduidend.
pet.t,
Petitie, verzoek, verzoekschrift, smeekschrift.
Petitionair. smeekende, degene, die een verzoek tn.) hooo-er gezag indient.
pe titioneeren, een verzoekschrift indienen, aanzoeken.
pet.tio prinetpii, :let aanvoeren van lets als bewijsgrond,
dat zelf eerst bewezen moet worden.
Petit-maitre. pronkertje, modegrk, windbui).
Petrefacten, Petreficatien, versteeningen.
Petrificatie, vets, eentng, verandering in stern.
petrifieeeren, versteenen. in stet n veranderen.
Petroleum, steenolte, berg- of aardolie, p et erol i e.
Petto, borst, boezem, binnenste;. — in petto hebben of
Louden, in 't hart hebben, bid zich behlbuden, verzwsjgen.
baldadig, liehtzinnig.
petulant, dartel,
Petulântie. moedwil, dartelheid, lichtvaardigheid.
peu a pen, langzamerhand, allengs,
peupleeren, bevolken.
Phaenomeen, zie Phenomeen.
Phaeton, noon des zonnegods, berucht door zunen val ,
hooge, lichte, onbedekte wagen ; open ritituig met een
zonnedak.
Phalanstere, de algemeene werkinrichting, zooals
door den franschen socialist Fourier werd ingesteld.

22i Phalanx —Philologie.
Phalanx, gesloten krijgsbende, dicht opgesloten, met een
carr6 te vergelijken troep soldaten (van 4, 8 tot 16 dutzend man); keurbende,
Phantasmagorie, geestenbezwering, schijntooverij.
Phantast, dweper, grilltg mensch.
phaniastiech, op inbeelding berustend, dwepend,
mal.
phantaxeeren, met zijne gedachten rondzwerven, zich
aan levendige voorstelltngen overgeven, in gedachten
deepen, in ziekte raaskallen, ijlen.
Phantazie, inbeelding, verdichtings-vermogen , hersenkuur.
schim, droombeeld, grtl,
Phantoom, gewrocht der inbeeldingskracht, droomschrikbeeld.
Phârao, Faro, zeker kaartspel.
Pharizeer, (eigenluk een afgezonderde), schijnheilige,
p tlaarbij ter.
pharizeisch, huichelachtig, schijnheilig.
Pharmaceut, artsenijberetder, apotheker.
Pharmaceutiek, kunst der artsenijbereiding.
pharmaceutisch, artsenijkundig, de artsenij betreffende.
Pharmac y., zooveel als Pharmacentick (zie aid.)
Pharmakopica, voorschrift of bock der artsenijbereiding.
PhArmakopola, artsenijverkooper.
Pharos, vuurtoren, vuurbaak, zeevuur.
Phozen, lichtgestalten, schijngestalten, inzonderheid van
de maau; afwisseltng van -gedaante, van tooneel.
Phebus, zonnegod , — hoogdravende schrijftrant , —
Phebe, de maan.
Phelloplastiek, de kunst om allerlei figu: en uit kurk te
smiden, bet beeldsnijden tut kurk.
Phenix, fabelachtige vogel, die zich door zelfverbranding
weder verjongt; van daar : lets zeldzaams, voortreffelijks,
onvet gankelijks.
Phenix-gezelschap, eene maatschappij van brandwaarborg in Engeland (omdat zij nieuwe gebouwen nit hare
asch doet oprijzen).
Phenonaeen, verschijnsel, luchtverschijnsel ; zon.derling
voorval, vreemde gebeurtenis.
Philadelphze, broeder- of naastenitefde.
Philanthroop, menschenvriend.
Philanthropic, menschenliefde.
philanthropiseh, menschlievend, minzaain, liefderijk.
Phi/hellenen, Giieken-vrienden.
philharmonisch, de toonkunst beminnende.
Philippica, hevige strafrede; krachtige redevoering, waarin
iemand ten Loon gesteld, ontmaskerd, doorgehaald wordt.
Philister, de duitsche benaming voor ons Philistijn ;
lecher met-student: een mensch van platburgerlijke
denkwijs.
Philologie, taalliefde; taal- en oudheidkunde, taalwetenschap.

Philoloog—Physiokratisch.
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Philoloog, taalvrtend, taal- en oudheidkundige.
Philomela, zangvriendin ; nachtegaal.
Philopaediseti, kinderlievend, der opvoeding toegedaan.
irhiwzoca, wusgeer, verstands- of wusheldsleeraar.
philozopheeren, over de hoogste voorwerpen nadenken,
wijsgeetig eene stof behandelen, de oorzaken der dingen
opsporen.
Philozophse, wusbegeerte, kennisleer, wusiteids- of waarheidsleer.
philozophisch, wijsgeerig, verstands-wetenschappelijk.
Philozophist, schutiwUze, waanwlice.
1Philtruni, liefde- of tooverdrank om liefde op to wekken.
Phiool, butkvormtg glacen vat.
PhIebotoom, laaclancet, laatvlum, snepper.
Phlegma. slum; natuurluke ongevoeligheid en traagheid,
onverschillighe,d, onopgewektheid
phleginatisch, slumbloedig; onversehtlag, onopgewekt,
koud van natuur.
Phoebus, Phoenix, enz., ate Phe—.
phonetisch, phonisch, den klank betreffende, klinkend ,
phonisch gevvelf, klankgewelf.
Phosphorescentie, ltchtgeving in het (blister (ais eigenschap van vele lichamen).
phosphoresceeren, in het duister ltcht geven.
Phosphorus, Phosphor, lichtstof, lichtdrager, een enkelvoudtg lichaam, dat in het duister licht geeft.
Photograaf, Photographist, lichtbeeldenmaker
Photographic, ltchtteekening, het itchtschilderendichtbeeld, inzonderheid op papier.
Phototype, lichtbeeld, door de daguerreotype voortgebracht.
Phrase, spreekwuze, ultdrukking.
Phraseologie, verzameling van spreekwuzen.
Phrenez,e, waanztnnighetd, verstandsverbustertng.
Phrenologie. hersenleer; verstands- of gemoedsleer.
phr f. gische mutts, rood, muts van bozonderen vorm,
als zinnebeeld der vroheid.
Phth,:sis, tering, uittering.
Phi lactCrion, een wachtpost, schutswacht; een behoedmiddel of amulet; naam van eene hedendaagsche protestantsche vereenaging, die de fnutking van denr.katb.
invloed ten doel heeft.
PliT1 lax, wachter, beschutter (als hondenaam).
Phy'sica, natuulleer, natuurkunde ; natuurwetens 'hap.
Phy'sicus, natuurkundige.
Physiognomic, Physionomie, gelaatkunde,
Phvsiognomist, Physionomist, gelaatkund'ge.
Phisiokratie, de kracht der natuur; kennts der natuurwetten en krachten.
Phriiokratisch systOma, dat stelsel iii de staatshuishoudkunde, volgens 't welk de hoogste bloei van den
landbouw de gewlehtigste bron van 's yolks rokdom is.
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PhysioTogie—rinchbeelt.

Ph.siologie, leer van tie natuurlijke gesteldheid en
w"erkzaamheid der beztelde lichamen.
Physiotoo, natisur- of liehaamsonderzoeker kenner der
menschelijk-dterlijke natunr.
Physionomie, Ph7sionowist, z. Physiogn--.
ph,ziek, natuurkurtdig, natuurlijk, liehamelijk,
pia desideria, vrome wenschen, waarvan de vervulling
niet waarsehijnlijk is.
Planing), vertikale of opstaande piano.
Pianist. piano-speler.
Piano, Piano-forte ook Forte-piano, harnerklavier.
pianissimo, zeer zacht.
piano, zacht ;
Pia,sten. afstammelingen der eerste poolsehe koningsfamili, die sedert hunnen stamvader Piast van de Ode
eeuw tot 1388 heerschten.
Piaster, rekenmunt van verscheidene landen ; in Italie
2 25 tot 2 gl. 35 et.; in Spanje ongeveer 2 60 et.,
in Turkije eerst ruim 1 gl. SO et., later 75112 et., sedert
1856 niet meer dan 12 et.
marktplein in Italie.
Piazza, plants,
Picanterie, verbastering van Picoterie.
Picoterie, stekelachtige rede, bekeling.
Picionsanie, overdreven zacht voor sehilderijer..
Pictura. schilderkunst; sehilderweit.
Piece, stuk, geldstuk ; los bled ; karnertje, vertrek.
Piedestal. Pedestal, voetstuk van eene mil, van een
standbeeld, enz.
Pierrot. de onnoozele, altijd gefopte,vaak afgerostc ha.orst van 'tfransche tooneel.
PiPicit, vroomheid, kinderlijke liefde, vooral jegens overledenen, of ook jegens voorouderiijke zeden en gewoonten.
Pilkismiss, ate Pirttisterij.
fijnvrome, fijLinan, pilaarbijt,r.
PiRisterij, PiZtismus, fijnvroomheid, kwezelari;.
vroom, godvruchtip,,,.
Pigment. verfstof, verf, kleur, blanketsel.
Pignoratie. verpanding.
Pik, zie onder Pique. pikant, Pikkt. zie piqu--.
Piehe niek , gemeenschappelijke maaltijd, waartoe ied.er
deelnemer bijdraagt.
Pikol. hantrelsgewicht op Java, in Madras, China, enz.,
gelijk aan 125 nude ponden, doorgaans op 60 kilo gerekend.
kantige coil.
Pilaster, vieikante
pileus, harig, behaard.
Piloot, stuvrman, bonds, bondsman.
Piloziteit, harigheid, behaardheid.
Piment, Jamaica-pener; speeenj-mengsel.
Pinakotheeli, sebilderijverzameling, kunstkabinet.
Pinas, snort van sloep met 6 riemen, bang en smal postschip ; spiegelschip.
Pinchbeck, good nabootsend metaalmengsel, ;eel Roper.

Pindus- Plagiarius.
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indus. muzenberg, berg der zanggodinnen.
p.nxit, hid heeft het geschtlderd.
Pion. boer of loopet in 't schaakspel , schnf on het
dambord.
Pionnier, schansgraver (sappeur, mineur of pontontet.)
piquant, stekend, prikkelend, puntig, stekelir, treffend.
Piquanterte, zie Pieanterie ; ook voor beroepsjaloezn,
broodnitd.
ique. hetmeluke haat, bedekte nkid; pick, spies , —
een pique fpik) op iemantl hebben. het op remand
geladen hebben.
Pique, katoenen stof, waarvan het weasel gesttkt schitnt
to akin.
piqueeren. st,ken, prikkelen, beleedigen,kreniten,gevoelig treffen.
Piquet, veldwacbt, legerwacht, hekend kaartspel ensschen 2 personen. — piquetten, het genoemde kaartspel spelen.
Piqueur s Jager to paarti , voorruder,, paardenatrichter,,
ook metsjes- of vrouwejager.
Piraat, zeeroover. — Piraterie, zeerooverij.
dansen en paardruden).
Pirouette, draatsprong
pirouetteeren, eene cirkezwenking maken, zich op 6enen
hid gelled. omdraayeu.
Piscicultuur, kuustmattge vischteelt of vermenigvuldiging der visschen.
Pine, gestampte aarde tot bouwen, stamp ctartle.
rissasphalt, bergteer, bergpik.
Pistache, greene amandel ; pimpernoot, klappernoot.
Piston, zutger, stempel , het static voor de slaghoedjes
der geweren.
Pistool, goudmunt van versdnidene landen, ter waarde
van 91/2 a lO gulden.
pittoreslt. schildetachttg, schoon, bekoorlijk.
Pozang„ paradus- of Adams-viigeboom (in Azle, Afrtka
en V. Incite).
plaeabel. verzoenlitk, vredeltevend.
Placabiliteit, verzoenlukheid.
Placenta, rnoederkoek, nageboorte.
placeeren. plaatsen ; uiteenzetten , beleggen.
Plaeet, koninklnke toestemming, inwilliging der landsregeering, inzonderheid tot bekendmaking en uttvoering
van pauselijke verordeningen , ook • verzoekschrift , —
een stoeltje Zonder
Placiditeit, zachtmoedigheid, gelatenhetd.
Plafond, kamerzoldering, gipszoldering ; dekstuk , dekscbilderstuk.
plafonneeren, de zyldertng eener karner bekleeden.
Plagiaat, menschenroof, boekenplundering, onregelmatige toecigening van eens anders letterarbeid.
Plagiarius, Plagiãtor. menschenroover, boekenpl-un
deraar, letterdtef.
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Plaid—Platitude,

Plaid, geruite wollen mantel der Bergschotten.
plateeren, pleiten, een rechtsgeding voeren, voor 't gerecht eene zaak verdedigen.
PlAinte, klacht.
plaissint, vermakelijk, grappig ; zonderling.
plaisanteeren, kortswijlen, schertsen, gekscheren.
Plaisauterie, scherts, kortswijI, boerterij ; — Plaisanterie a part, scherts ter zijde.
Plaisir, Pleizier, vermaak, verlustiging.
plait-d? wat belieft u ? wat zegt gij ? — ook euphemistisch gebezigd voor geheim gemak, sekreet (p lati e).
Plakkaat, openbaar afgekoncligd en aangeplakt bevel van
de regeering.
Plan, vlakte, ontwerp ; platte grand.
Planchet, balein in een corset of rijglijf.
planeoncaaf, effen- of vlakhol ; planeoncaaf-glas, glas,
dat aan de eene zijde plat en aan de andere holgebogen
is; — planconvex, effen .. of vlakbol.
Planeet, dwaalstar.
planeeren, effenen, gelijk maken.
Planetarium, lijst der planeten; kunstwerktuig, dat den
loop der planeten voorstelt.
Planimetrae, vlaktemeetkunst.
Planispheer, afbeeld;ng van den acrd- of hemelbol op
een plat vlak, wereldkaart.
Plano (in), in geheele, ongevouwen vellen of bladen
papier.
Plantaadje, Plantage, beplanting, plantsoen , streek
lands door de Europeanen in Oost- en West-Indie, met
tabak, rijst, suikerriet, enz. beplant.
planteeren, planten, stellen, zetten.
plaquecren, zooveel als plateeren.
Plastiek, plAstisehe kunst, boetseerkunst in gips, leein,
was, enz.; lichamelijk vormende kunst, ook de beeldhouwkunst en beeldgieterij omvattende.
plAstisch, lichamelijk vormend, gedaantegevend, scheppend, boetseerend.
Plastographte, nagebootst schrift; schriftvervalsching.
Plateau, bergvlakte, verhevene, vlakke plaats ; tafelplank,
theeblad.
Plate-hAnde, smal tuinbed, langs een' heining of muur
of om een bloemstuk, rabat.
Plated, Pleet, met gaud- of zilverplaatjes overtrokken
metaal, geplateerd metaal.
Plate-forme, plat huisdak, plat op een huis ; geschutbedding op eene hoogte; opgehoogde, vlakke plaats met
vrij uitzicht, terras.
plateeren, platteeren ook plaeeren, met gaud- of
zilverblaadjes vergulden of verziMren.
Platte, zie Plait-al.
Platma, wit goud, het zwaarste metaal.
Platitude, gemeene, lage uitdrukking.

Platmenage—Plutonist. 9
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Platmenage, tafelstel met velerlei vaatwerk voor tout,
peper, enz.
platonische Heide, looter geestelijke, van al het zinnelijke ontdane liefde.
plat Oniftehe republiek, voorbeeld eener volkomene staatsinrichting, gelijk Plato die ontwierp.
platonizeeren, Plato navolgen, vrij van elle zinnelijkheid beminnen.
platteeren, zie plateeren.
planzibel,toejuichenswaard; aannemelijk, geloofwaardig,
waarschiinlijk.
Plauzibiliteit, waarschijnlijkheid, aannemelijkheid.
Plebèjer. burger, niet-adellijke in het nude Rome , de
burgerlijke, gemeene man.
onadellijk ; genteel;, tot het graauw behoorende, aan het gepeupel eigen.
Plebiaciet, Plebiecitum, volksbesluit.
Plebokratie. gepeupelregeering Me yer ochlokrat le).
Pleet. zie Plated.
Pleiitden, het zevengesternte.
Pleidooi, Pleit. rechtsgeding, proces.
Plein-pouvoir, Plenipotentie, voile macht, onbepaald
' ' gezach, schriftelijke volmacht.
Pleit, zie Pleidooi.
Pleizier, zie Plaisir.
Plenipotentiaris, gevolmachtigd gezant.
Plenipotentie, zie Plein-pouvoir.
Plenum, de gezamentlijkheid ; volle vergadering.
Pleonasmus, woordenovervloed, ophooping van gelijkbeduidende woorden.
pleonastisch, overtollig, overladen met gelijkbeteekenende woorden of uitdrukkingen.
Pleureuse, treur- of rouwband, rouwfloers; zwarte rouw, rand aan papier.
Pleuritic, Pleurezie, borstvliesontsteking, droge hoest
met koorts.
Oi geren, vouwen, buigen, deinzen, wijken.
lombe, lood, zegellood.
plonabeeren, met lood stempelen, verzegelen; met lood
aanvullen of volgieten (hone tanden).
plongeeren, duiken, onderduiken.
oyeeren, buigen, plooyen, zamenvoegen.
uche, wolfluweel, halffluweel.
meervoud.
uraliteit, meerderheid, de meeste stemmen.
meer (t);—een plus, een overschot, to-veel, meerder bedrag — plu g -minus, meer of minder, ongeveer.
Plusmakerij, overitene vermeerdering der staatsinitomsten tot nadeel er onderdanen; geldsnoeyenj.
Pluto, de hellegod, koning der onderwereld.
utokratie, geldheerschappij, heerschappij der rijken.
utonnet. aanhanger van het stelsel, dat de vormiug der

:3

Plutus- Polemoskoop.

aardkorst aan de werking van '1 onderaardsche vaur of
aan de vulkanen toeschrift.
Mau., de geldgod, god des rijkdorns.
Pluvion/teter, werktuig ors de hoeveelheid gevalien regen to bepalen.
Pueumatiek. luehtbewegingsleer; ook geestenieer.
pneumatisch, tot de leer van de drukking en beweging
der lucht behoorende, luchtaardig; tot de geestenkande
betrekking hebbende; ook het ademen betreffende.
pneumatische machine, luchtpomp.
Pneumonic, Pneumonia., longziekte, longontsteking.
Pocaal, z.tokaal,
Pochette, kleine vrouv,ezak.
poculeeren, bekeren, znipen.
POculum, beker;
POdagra, voeteuvel, voetjicht, pootje.
podagrens, met de voetjicht behebd.
Podagrist. voetjichtlijder.
Puidding, a. Pudding.
Podestaat, machthebber, ambtman, landvoogd.
Poi;et, diehter.
Poerna dichtstuk, g,edicht..
Peena. steal.
pomaal, de stra y betreffende.
Prenitentie, z. Pen—.
Poetaster, pruldichter, rijmelaar, verzensmtd.
poetisch, dichterlijk, in versmaat.
potizeeren, diehten, verzen maken.
Poezie, Poezij, de diehtkunst, het diehten ; diehterlijk
gevoel; diehtmaat, gedieht.
dens a point, twee om niets.
point, niets;
Point, punt, steek, stool ; oog op dobbelsteenen, op kaarten ; ---- Point d'honneur, punt van eer, eergevoel.
pointecren, stippen besprenkelen ; riehten (gesehut ); be'
doelen, op 't oog hebben
; toonen, wijzen ; (in hazardspelen) op eene kaart zetten, waken.
Pointeur. kaartbezetter ; geschutrichter.
pointilleeren, bestippen ; bettzelen ; stekelige zetten does.
Pointillerke, muggezifterij, vitlust, kibbelarij aver benzelingen.
polair, den pool betretTende; tegenovergesteld.
Polariteit, neiging van vrij awevende magneten naar de
magnetisehe poles der aarde.
PcOemiek, twistleer, kunst des woordemstrijds; verdediging van zijn geloof, zijne inziehten, meeningen, enz.
tegen andersdenkenden.
polemisch, twistend ; polemisehe schriften , twistsehriften, insonderheid in take van geloof.
poleiniz,cren, wetensehappelijk twisten.
Polemist, geleerde redetwistvoerder, wetensehappelijk
strijder.
Polemoskonp, krijgsverrekijker; walkijker ; operakijker.

poli—Pomoloog.

3I

poll, glad gemaakt, gepolust , poll of poliet, beschaafd,
welgemanterd, sierlijk; ook
Poliehinel, hansworst, grappernaker.
Poliep, veelvoet, plantdrer,, vleeschgewas in of aan het
menschelijk lichaam.
Polls, verzekering- of assurantie-bewus (Polls van assurantie ).
Polisson, gait, deugniet, straatjongen.
Polisaconerie guitenj, jongensstreek, straatschendern.
Poi:tease, gladheid,
'
hoffelukheid, welgcmanterdhetd, Loon
der groote were d.
Politicos, staatkundige , staatsman , schrander gevat
mensch.
Politie, handhaving der openbare orde en velligheid, der
personen en eigendommen ; staats- of stadsorde, yolkstucht.
Politick, staatswetenschap, staatkunde, wereldkennts,geslepenheid.
politiek, staatkundig, tot de staatkunde behoorende,
staatsburgerlijk , ook schrander, doorslepen, slow.
politizeeren, over staatszaken spreken; den staatsman
utthangen, tinnegieten.
Politoer. Polituur. glanzmg, glans , ook zooveel als
politesse.
Polka, naarn van een' bekenden poolschen dans.
Pollicitatie, eenzudige belofte.
Pollutie, bevlekking, verontremiging.
Polonaise, poolsche dans; zekere vrouwemantel.
Poltron, bloodaard, lafaard.
Poltronnerie. lafharttghetd, bangheid.
Polutie, onvvillekeurtge zelfbevlekking.
Polyarehie, Polykratie, heerschapptj van velen.
Polygamie, veelvoudtge echt, veelmannerij, veelwiiverti.
Polygarehse, tie Pol,archie.
Polyglotte, een in vele talen geschreven boek.
Polygoon, veelhoek.
Polygraaf, veelschnj ver.
Polyhistor, veelweter,
polymorphiseh, veelvormig, van velerlet gedavnte.
Polyp, z. Poliep.
Polyphaag, veeleter, veelvraat.
Polyteehniek, leer der kunsten en tndustridele verrichtingen.
polytechnisch, vele kttnsten en wetenochappen omvattende ; polytechnische school, hoogere beroeps- of ambachtssehool.
Polytheismus, veelgodendom, vereermg vcn vele goden.
Pomade, Pommade, haarzalf, ltppezalf.
pomadeeren, met pommade bestrijken, zalven.
Pommerans, elastiek knopje of stootelnde aan de btljard-queue, in 't fransch p r o c d d d geheeten.
Pomoloog, ooftkenner, ooftkundige.
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Pomolove, ooftkunde, leer van de vruchten.
pomolegiach, ooftkundig, de ooftkunde betreffende.
Pomona. ooft- of tuingodin ; beschrijving der tuinvruchten.
Pompadour, brei- of rnodezakje der vrouwen.
pompeu, prach tig, pronkend, met praalvertooning (pontpe ); hoogdravcnd.
Pompernikhel, grof, mart westphaalsch brood.
Pompier, pompmeester ; brandspuitgast.
Pompton, wollen kuif op de aoldaten-czako; zijden geweer-overtreksel.
ponccau, hoogrood.
ponctueei, stiptelijk, naauwkeurig.
ponder:libel, weegbaar.
Pouderabilien, weegbare lichamen.
Ponderabiliteit, weegbaarheid.
ponderous, zwaar, wichtig ; nadrukkelijk ; de overweging
waardig.
Pond sterling (verkort: L. at.), engelsche gefingeerde
munt, ongeveer gelijk 12 gulden.
Pond vlaamoch, (verkort : L. vi.), nederlandsche gefingeerde munt, gelijk 6 gulden.
Penjaard, korte spaansche dolk.
Penny, rekenmunt in Bengalen, Calcutta, Surate.
Pow: want:rum. ezelsbrug, verlichtingsmiddel voor minkundigen, onwetenden, zwakken.
Ponach, zie Punch.
Pont, brug ; ook veerschuit voor rijtuigen.
Pentifex, opperpriester, pans.
pontificaal, priesterlijk, hoogepriesterlijk, bisschoppelijk.
Pontificaal, Pontifical, biaschoppelijk plichtenboek ..
pauselijk of bisschoppelijk plechtgewaad i• het beste pak;
--in pontificalibua, in bisschoppelijke kleeding, in
priestergewaad ; in ataatsiek]eed.
Pontifieaat, opperpriesterachap, pauselijke waardigheid.
Ponten, vlotbrug, bruggeschult, vlakke schuit voor den
sch ipbruggebonw.
Pontonier, schipbrugmaker, soldaat tot het bouwen der
sch ipbruggen.
Pool, drampunt, aspunt der aarde ; trekpunt des magneets.
Pepe, priester der grieksche Kerk in Rusland.
populair, volksmatig ; algemeen nuttig, verstaanbaar; bij
het yolk bemind,.volksbelievend, gemeenzaam.
popularizeeren, lets algemeen bevattelijk, verstaanbaar
of nuttig maken ; — zieh popularizeeren, zich bij het
yolk bemind maken.
Populatiteit, algemeene verstaanbaarheid, nuttigheid ;
volksbelieving, genaakbaarheid; minzaamheid jegens geringeren.
Populatie, bevolking, volksmenigte.
populeus, volkrijk, sterk bevolkt.
porous, met kleine tusschenruimten of openingen,sponsachtig.
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Petrie., P6ren, openingen of kleine tusschenruimten
der lichamen, zweetgaatjes.
Porozite;t, Poreuftbeid, eigenschap der poreuze lichamen. sponsachtigh eid.
Porphyr, purpersteen.
Port. haven, zeehaven; toevluchtsoord ; ook vrachtgeld,
briefgeld ; ook gebruikt als verkorting voor portwijn.
Portaal, hoofdingang van eene kerk of ander groot gebouw; ruimte voor den gang bij de deur.
portabel, portatief. draagbaar
portant (a bout), van zeer nabij, b. v. op een voorwerp
schieten.
Portaten, lijuten der dagelijks in de zeehavens aankomende waren en der ontvangers daarean.
Porte-asaiotte, schotelring.
Porte-bouquet, bloemkorfje of -schaaltje op het damestoilet.
Porte-crayon. potlood- of stifthonder.
Porte-60e. draagband voor een zijdgeweer, degenkwast.
Portefeuille, brievetasch ; ook het ambt van staatsminister.
Porte-lettres, zakbrievetasch; omslag of koker voor
papieren, die men eenen chef ter teekening moet voorleggen.
Porte-monnaie, geldtaschje, beugeltaschje ter berging
van zakgeld.
Porter, sterk engelsch bier.
porteeren (zieb voor iemand), voor iemand in de bres
springen, zijne zaak verdedigen.
Portent, drager, brenger ; bonder van een' wissel.
Portie, deel, aandeel ; erfdeel ; mondgedeelte, spijsgift.
Portier, deurwaarder, poortbewaarder.
Portique, zuilengang, gewelfde of overdekte gang tot
wandelplaatsen, zamenkomsten, galerii.
Porto, vracht-, voer- of draagloon ; brievegeld ; porto
franc°, franc de port of portvrij, postvrij, franco.
Porto-franco, vrijhaven ; — POrto-rico. rijke haven,
naam van een West-Indisch eiland en van den rooktabak,
die van daar komt.
Portrait, Portrèt, beeltenis, door penseel, teeken- of
graveerstift voortgebracht; levendige, juiste voorstelling
of beschrijving van een' persoon.
portraiteeren, portreiteeren, op doek, paneel, enz. afbeelden.
Portraiteur, Portraitist, schilder van portretten.
Portret, enz., zie Portrait, enz.
pose, gezet ; ernstig, bedachtzaam.
pOsito. ondersteld, gesteld of aangenomen.
possedeeren, bezitten, in eigendom hebben.
PoasCssie, bezit, bezitting, have.
possessief, het bezit betreffende, bezitting aanwijzend.
Possessor, bezitter, eigenaar.
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possibel, mogelijk, doenbaar.
mogelijkheid, uitvoerbaarheid.
post, na, later clan; — ex post, acb.teraan.
Postament, Postement, voetstuk; onderstel.
postdateeren,later dacteekenen, een' reeds verloopen dag
onderteekenen.
Posidireeteur. bestuurder van het postkantoor.
posteeren, plaatsen, stellen, op een' bepaalden post stellen ; eene plaats, beciiening aanwijzen.
Poste restante. op de post to bluven tom afgebaald te
worden).
posterieur, longer, nieuwer, later , als hoofdwoord zooveel als :
Posteriora. achterdeelen, achterste.
posteriori ia), van achteren, uit de ervartrig genomen.
Posterioriteit, het later-zijn, jonger-zijn.
Posteriteit, nakomelingschap.
post festuin, na bet feest, to last, achteraan.
post hoc, ergo propter hoc, daarna, en derhalve daarom, of• wat op elkander volgt, volgt ook nit elkander
een valsche stelregel).
Posthumus. Posthuma, nakomende, na ' t4 vaders dood
geboren coon of dochter , Opera postiinma. IlEuvres
posthisnies, na des schrilvers dood verschenen werken.
^ostiche, later bijgekomen ; nagemaakt, valsch.
Postalle„ predikboek ; kantteekening, randverklaring.
Postilion. postknecht, postrijder.
Postiudium, naspel.
postnumerándo. nabetalend.
postnumereeren, nabetalen.
postponeeren, achterstellen, uitstellen.
Postpozitie. achterstelling, achteraanplaatsing.
Post-seriptum, Postscript (P. S.), naschrift.
Postulaat, vereischte, zonder bewijs aan to nemen stelling ; vordering, opgave.
Postulant, aanzoeker ern eenen post, eene bediening, enc.
postuleeren, vorderen, als voorwalrde voorop stellen
Haar lets Bingen.
Postuur, zooveel als Pozituur.
Potage, seep, ,leeschsoep met allerlei groenten.
potent. verrnogend, machtig.
Potentaat, machthebber, gekroond hoard.
Potentie, macht, vermogen, geweld.
Potkrna, sluippoort in eene vesting tot stet Moen van
uitvallen.
Potestaat, kracht, macht, vermogen ; voormalig regent
van Friesland.
Potpourri, meugelmoes, mengsel, allegairtie; een sit
vele bekende stukken zamengesteld muziekstuk.
Poudre.poeder,tijn meelpoeder,haarpoeder; kruit, buskruit.
Poudrette. mestpoeder, tot stof geworden menschendrek,
die men als meststof g,ebruikt.
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Poole, biljardspel om em mzet ; potspel.
Poundage. pondcijns, ten engelsch tolgeld van alle siltaande w aren.
pour,om, voor, tot , -- !sour acquit. noor ontvangst, al,
ben sis van ontvangst, —pour la bonne bouche. voor
lekkerbekken ; iets It elsmakeuds, — pour prendre
Gouge, (verkort p. p. e.), om afsciteid to nemen
Pourboire, drinkgeld, fool.
Poursuite, vervolging„ naj aging ; doorzetting
poursuiseeren. vervolgen, najagen, aan- of volhouden.
pousseeren, stooten, voortdrij ven , doorzetten , bevorderen,
voor thelpen , — eich pousseeren, door men kracht en
inspanning tot forma geraken.
Pouvoir, macht, kracht, vermogen, bewind.
poser, arm, armzali.1, jammerlijk.
Pozitie. stelling, liggiug, stand, gesteldheid, voetenplaatsing bit het daises , pozitie-kanonnen.rwaar gesehut.
pozitief. vastgesteld, aang,enomen, vast, gewis, bevestigend, -- pozitief recht, het stellige recht, bet reeht
om ti vorderen, dat remand sets doe.
Pozitiet, cerste trap, stellende trap der bijvoegelijke
naamwoorden, het onbetwistbare, ook kamerorgel.
Pozituur, stelling, stand of houding des lichaams.
practicahel, UltV0f chair, aanwendbaar, doelmatig, brinkbaar.
Practical, een lei ,s uitoefenend.en daarin ervaren man.
ervaren geneesbeer, advocaat, kmz.
Practijk, t nz., zie Praktijk.
Prado.wandelweg, litsthof, groote diergaarde bij Madrid
pro. of pre- voor. vooraan, voorust, — het pro of pre
hehben, den worra.ng, de voorkeur hebben.
NB. De met pro. zamengestelde woorden nisi bier
met pre gedrukt.
pragmatiek, pragmatisch, aanwendbaar, algemeen stung; — pragmatisehe geschiedschrijsing, leerrijke
voorstelling der geschtedenis, waarbij de gebenrtenissen
in barest esgenlijken zarnenhang, vooral sit een politick
oogpunt, worden voorgesteld; — pragniatieke sanctie,
algemeen nuttige landsverordening, algemeenc wet tot
opt nbare welvaart.
Prairie. weide, dreef, het natuurlijke, met welig ?sq.as
bewassen land in het binnenland van Noord-Amerika.
Praktijk, rutoefening, tocpassing van de regelen eener
kunst, handelwijs, beoefen;ng, overleg , Praktijken,
ongeoorloofde kunstgrepen, listige streken, sehelmerijen.
praktisch, nitoefenend, werkdadig, op de aitoefening geg.rond ; -- praktisch lerstand. bet verstand als sect over voor den wil.
praktizeeren, uitoefenen, Laken doer, inzonderheid als
geneesheer en advokaat; ook bedenken, bezinnen.

3 6 praktizeerend—Proclicaat.
praktizeerend, uitoefend, werkelijk , be4enkend.
Prater, openbare wandeling of lustboscli bij Weenen.
Praxis, zooveel als Praktijk.
Preadamieten, menschen, die ondersttld worden voor
Adam geleefd to hebben.
Preadvies, voorloopig uitgesproken gevoelen of raad.
prealabel. voorloopig, voorafgaand.
Preambitle, voorrede, inleiding; omweg; omhaal van
woorden.
preambuleeren, eene voorrede of inleid i ,ig vooruitzenden voorbereiden, omwegen makers.
Prebende,
'
prove, kerkelijke verzorging, jaarlijksch inkomen van eene geestelijke stichting ; lijfrente.
precair, onzeker, ongewis, twijfelachtig, afhankelijk.
Precautie. voorzichti gheid, voorzorg.
prceautioneel, voorz;chtig, voorzorgen gebruikend.
precaveeren, verhoeden, voorzien, zich in acht nemen.
Precedentie, voorrang, voortred.
precedeeren. voorgaan, den voorrang hebben.
Precept, zie Preceptum.
Preceptor, leeraar, leermeester, onderwijzer.
Preceptoraat, leeraarsambt, leermeestersplaats.
preceptoreeren, schoolmeesteren, den leermeester spelen.
Preceptuna ,Preeiet. voorscbrift, regel, ri chtsnoer,gebod.
precies, naauwkeurir, joist, stipt.
precieus, kostbaar, kostelijk ; gemaakt, gedwongen.
precipieeren, vooruitnemen; voorschriften geven.
Precipitaat, nederslag, nederplofsel, bezinksel.
Precipitatie, afstorting ; overejling, j acht; nederploffing.
precipilato, met overhaasting.
precipiteeren, nederploffen, bezinken ; overijlen, voorwaarts snellen.
Precis, kort begrip, zakelijke inhoud, hoofdinhoud.
precizeeren (zich), zich juister, bepaalder uitdrukken
of verklaren.
Precizie, juistheid, stiptheid; bondige kortheid van uitdrukking.
precludeeren, uitsluiten; voor altijd afwijzen, voor vervallen verklareu.
preclueief, uitsluitend, ten voile afwijzend.
precociteit. vroegrijpbeid, ontijcbge rijpheid.
Preconizatie, lofverheffing, overdreven lofspraak ; pauselijke bevoegdverklaring voor een bisdom.
preconizeeren, hoog verheffen, buitenmate roemen, ophem elev.
Predecessor, voorganger (in een ambt).
Predeliberatie, voorloopige beraadslaging.
predelibereeren, vooraf overleggen, vooruit overwegen.
Predestinatie, voorbeschikking, genadekeus.
predestideeren, vooraf bepalen, voorbeschikken.
prede(ermineeren, vooraf bepalen.
Predicaat, toedigeningswoord, wat van eene zaak gezegd
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wordt, eigenschap van een onderwerp ; eer- of aMbtsnaam, titel.
Predicament, toekenningsbegrip, eigenschap.
prediceeren, voorzeggen,voorspellen; toekennen.
Predictie, voorspelling, waarzegging.
Predikant, protestantsch godsdienstleeraar, evangelieverkondiger.
Predilectie, voorliefde, vooringenomenheid.
predisponeeren, vooraf beschikken, genegen of ontvankelijk maken.
Predispozitie, voorloopige aanstalte, voorbesehiktheid,
aankg, b. v. tot eene ziekte.
Predorninatie, overheersching, opperheerschappij.
predomineeren, heerschen, de overhand of het overwieht
hebben, het hoogste gezag hebben.
preeminent, uitstekend, voortreffelijk.
Pre gminentie, voorrang, voortreffelijkheid,
Preexistentie, vooraanwezigheid.
Prefatie, voorrede, inleiding, voorbericht.
Prefect, stadhouder, landvoogd.
Prefectuur, stadbouderschap, landvoogdij.
preferabel of preferent, verkieslijk, de voorkeur ye,
dienende, den voorrang toekomende.
Preferentie Preference, voorkeur,:voorrang ; bij preferentie, bij voorkeur, liefst.
prefereeren, voortrekkev, hooger achten, den voorrang
geven.
pregnant, eigenlijk: zwanger; vol, zinrijk, vol d.enkbeelden.
Prejudicie, voorbeslissing; vooroordeel ; nadeel.
prejudicieeren, voorloopig oordeelen of beslissen ; benadeelen.
Prejuge, vooroordeel.
Prelaat, voornaam geestelijke ; bisschopstitel.
preleveeren, vooraf nemen, vO6r de dealing wegnemen,
preliminair, inleidend. voorloopig, den weg banend.
Preliminarien, Preliminaires, inleidingen, voorloopige
punten van overeenkomst bij een to slaiten vrede.
preludeeren,een voorspel maken; inleiden, voorbereiden.
Preliadium of Prelude, voorspel; voorteeken, voorlooper.
Prematuriteit, vroegrijpheid, ontijdigheid.
Premeditittie, voorafgaande overlegging,
premediteeren, vooraf bedenken of overleggen.
Premices, eerstelingen.
Premie, prijs, eereloon, vergoedmg ; verzekeringsprijs ;
bijwinsten, bijprijzen, die'in loterijen aan zekere nommers toevallen.
Premier, eerste, voornaamste ; — premier dessus, eerste sopraanzanger.
Premiers, Premieres, de 5 eerste trekken in sommige
kaartspelen.
Pramis.en, voorafgaande voorstelien of vooropgeplaatste
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tellingen eener sluitrede , om daitruit een gevolg to
trekken.
premissis premittendis ( verkort p. p. /, voorop4eplaatst,
wat vooropgeplaatst moet worden.
Prenenr, nemer of verkooper van een' wisset
prenumerando, door vooruitbetaling.
Prenumerittie, vooruitbetaling.
prennmereeren, vooruit betalen, b. v. bet abonnement
eener courant.
Preoecupátie. voorinneming, voorafbezetting voorbegrip, vooroordeel, vooringenomenheid.
preoccupeeren, vooraf bezetten of innemen ; vooroordeelen inboezemen, voortnnemen.
Preordinatie, voorbeschtkking.
Preparaat, toebereide zaak, bert,de artsentj, enz., tnzonderbeid: kunstmatig toebereid lichaamsdeel.
Preparandus, wie zich voorbereidt, b. v. tot een examen.
Preparatie, voor- of toebereiding, aanstalte.
prepareeren, voorberetden, klaarmaken, toerichten.
PreponderAntie. overwicht, meerderheid.
preponeeren, vooraan plaatsen.
Prepozitie, vooropplaatsing; voorzetsel.
Prepotentie, overmacht, hoogere macht.
Prerogati,l, voorkeur, voorrecht.
Pretihyopie, voorzichtigheid.
Presbyter, oudste, prieater, aanzienink kerkbeamhte, gemeentebestuurder.
Presb ,yteriAmen, protestanten in Engeland, die geenen
bisschop erkcnnen, maar de Kerk alleen door presbyters of oudsten geregeerd willen hebben.
preseribeeren, voorschritven, in rechten voor verjaIrd
of vervallen erkennen, verjaren.
preseriptibel, verjaarbaar.
Preseriptie, voorschrift, verordening, verjaring, verlies
van een recht, devvijl men niet ten behoorlijken tijde
daarvaii heeft gebruik gemaakt , de verkrijging van een
recht door zulk een verzuim van een and,.
Presence, zie Prezentie.
Presens, tegenwoordtge tild (in de spraakkunst).
Present, enz., a. Prec—.
Preses, zie Prezident.
preserveeren, behoeden, ben wren, beachutten.
Presidium, voorzitterschap ; oppertoezicht.
Presomptie„ zie Prezunitie,
pressant, dringend, haastig, geen uitstel lijdende.
Pressentiment, voorgevoel, vermoeden.
presseeren, drukken, pressen; dringen, noodzaken,
teFnand aandringen; haast bebben, geen uitstel
Pre.,sie, drubbing; drang, dwang,
Pressuur, druk, bezwaar.
Prestatie, kwijting, vervulling, afdoening eener verschul
dtgde aaalt. betalink eener schuld, belasting, enz.
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presteeren, alleggen, vervullen, doers, b. V. een' eed.
Prestidigitateme„ goochelaar, vingerviugge.
Prestige, begoocheling, tooverachtige verblinding.
prestissimo. zeer gezwind.
presto, gezwnad;
prestipponeeren, onderstellen, als waar aannemen.
Presuppozitie, ooderstelling.
Pretendent, aanspraakmaker, eischer ; kroonvorderaar;
ook minnaar, vrijer.
pretendeeren, voorgeren, beweren; verlangen., eischen,
aanspraak op jets makes, zich aanmatigen.
Pretenzie, verlangen, vordering, eisch aanmatiging,
waan ; ook voorwendsel.
preteeren, i eenen, verleenen; schikken, mede,,.reven,rekken.
Pretext, voorwendsel, voorgeven, schijngrond.
pretexteeren, voorgeven, tot voorwendsel semen.
preti.kis, hetzelide als preeiiets.
't onde
Pretor. Pra,tor, voornaam staatsbeamb e
Rome; aanvoerder, opperhoofd, stadsrechter.
Preuve, bewijs, proef.
prevalent, den voorrang hebbende.
Prevaleratie, overwicht, overhand.
prevaleeren, het overwicht of de overhand hebben,meer
zijn of gelden.
Prevaricatie, plichtschending., atnhtsontronw.
prevenant. voorkomend, gedienstig.
prexeiiii;eren. roorkomen, belches; vooraf berichten,
van jets verwittigen:
Preventie, het rOOrkomen, verhoeden ; vooroordeel, vo t eingenomenheid; waarschtmeride
preventie;„ voorkomend, verhinderend.
Previzie, het roorzien van toekomstige gebeartenissen
en daarop gegronde voorzichtigheid.
Prevnt, ass 't hoofd geplaatst persoon ; imonderheid zoo
reel als Proust. en Provoost (tie die beide woorden!.
protons. tegenwoordig, aanwezig ; ten gesehenke.
Prezent, geschenk, ft, gave.
prezentahel, vertoonbaar, \vat aangeboden lion worth..
Prezentant, vertoomler CD bonder van een- wissel; yearsteller tot een' post, een amht.
vertooning, b. v. van een' wissel;
Prezentatie,
recht van voorstelling tot pen tithe.
preLenteeren, voorhouden, aanhirden, overreiken.
Prezentie. Presence,tegenwoordigheit i , bijzijn; -- Prelijst der aanwezigen.
Prezervaitie, bewaring; voorkoming, behoeding".
Pre.ervatief. behoedmiddel.
Prezident. Preset,. voorziaer.
erezideeren, voorzitten; den Won. aa-geven.
prezieliaal, tot de waardigheid van voorzitter behoorencie.
prezornabel, vermoedelijk.
preziameeren, onderstellen, vermoeden; tlCi vermeten.
warn.
Preznnitie, onderstelling ; argwaan ; inbeeldio
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prezumtief, vermoedelijk.
prezumptueus, aanmatigend, verwaand, trotsch.
betommerd zitvertrekje of lusthuisje in tuinen.
Prajscourant, pruzenlijst, opgave van de warenprijzen,
van den koers der effecten, enz.
Prima, de eerste, hoogste klasse, stem of snort.
Primaat, Primas, eerste of voornaamste aartsbisschop
van een rijk.
Prima-donna, Prima-pârte, eerste tooneelspeelster,
zangercs.
primair, voornaam, voortreffelijk ; oorspronkeliuk ; —
primaire gebergten, oorspronkelijke of grondgebergten ; primaire scholen, lagere scholen in Frankrijk.
Primas, zie Primaat.
Prima vista, op neht (van eenen wissel) ; op het eerste
gezicht, van het blad weg (jets spelen(.
prima-volta, de eerste maal.
Prima-wissel, eerste wissel (van meer wissels, die over
Gene som zijn opgesteld).
Prime, eerste stem, eerste Loon van elke klankladder ;
eerste schermstelling of pozitie (de houw van boven naar
het hoofd(; de eerste drukzude, schoondruk ; het eerste
biduur in kloosters.
primeeren, zich boven anderen verheffen, de eerste zijn.
primitief, oorspronkeluk, aanvankeluk, allereerst.
primo, pro primo, ten eerste.
Primogenitus, eerstgeborene; — Primogenituur, eerst.
geboorterecht.
eerste beweeggrond, hoofddrijfveder.
Primo
primordiaal, oorspronkelijk, al lereerst.
Prieto-uomo, de eerste tenor-zanger.
Principaal, huofdpersoon, heer, meester, hoofd; lastgever, hoofdzaak, hoofdpunt.
principaal, voornaam, eerst ; — prineipale crediteur,
eerste of voornaamste schuldeischer.
Principaliteit, oppermacht, overwegende macht.
Principe, aanvang, oorsprong, grondoorzaak ; grondstof ;
grondslag, grondbegrtp , kennisbron ; grondstelling ; beweeggrond der handelingen.
prior, eerste, voorgaande, vroegere.
Prior, (vrouwel;jk Priores, Priorm), eerste, opperste,
inzonderheid to een klooster.
Prinra, voorafgaande feiten en omstandigheden, vroegere
dingen.
Prioraat, voorzitterschap ; ambt van eenen prior of van
eene priores.
priori (a), van voren, vooruit ; uit het voorafgaande of
nit een aangenomen beginsel (afgeleid of bewezen).
Prioriteit, voorrang, eerstheid, onder-zijn ; — Prioriteitsrecht, recht des voorrangs, naderrecht ; — Prioriteiteschulden, zulke, die bij een contours het eerst in
aanmerking komen.
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Prime, snuifje; vangst, buit, prijs, inzonderheid een veroverd sdhip.
kantzuil, hoekige zuil, driezijdig geslepen glas.
prismatische kleuren. regenboogskleuren.
Prison, gevangenis, kerker ; hechtenis.
Prisonniisr, gevangene.
privaat, liiet openbaar, bijzonder, huiselijk, geheim, ambteloos, van dear privaat-audientie, privaat-leven,
privaat,persoon, privaat-les, enz.; als hoofdwoord
ook zoogeel als prise (lie dat wooed).
Prixatie, berooving, onttrekking, onthering ; verlies ; gebrek ; afwezigheid vener eigenschap.
privatief, uitsluitend, afzonderlijk, eigen ;
privatieve
jacht, eigene, afzonderlijke jacht.
privatum, in 't bijzonder, geheim, voor zich.
privatizeeren, op zich zelven, zonder ambt of bediening
levee.
Prive, geheim gemak, sekreet ; ook voor zich zelven,
zijn eigen persoon.
priveeren, berooven, onttrekken.
Privilêgie, voorrecht ; vrijheida- of verlofsbrief, vergunningsbrtef.
privilegi geren, bevoorrechten, met eene vrijheid voorzien,
verzekeren, bevelligen.
Prix, prijs, waarde — prix fixe, vaste prijs; — a tout
prix, tot elken prijs.
Prizeerder, zie Prizeur.
prizeereo, schatten, de waarde aanslaan.
Prizeur, Prizeerder, schatter, waardeerder der geldswaarde van een voorwerp.
pro, voor, voorwaarts ; te voren, vroeger, liever ; mar,
krachtena.
pro aria et focis, voor haardsteden en altaren.
probaat, beproefd, echt, op de proef goed bevonden.
probabel, waarschijnhjk, vermoedelijk.
Probabiliteit, waarschijnlijkheid, geloofbaarheid.
Probatie, beproeving, proefneming, proef.
probatum est, het Is beproefd, op de proef goad bevonden.
probeeren, beproeven, de proef nemen; metalen onderzoeken, toetsen.
Probeersteen, proefsteen, toetssteen.
Probiteit, rechtschapenheid, goede trouw.
Probleem, Problema, optelossen vraagstuk, voorg elegde strijdvraag, twijfelachtige vraag, raadsel.
problematiseb, twijfelachtig; onuitgemaakt.
procedeeren, te week gaan, handelen ; een rechtagedini
voeren.
Procedure, handelwijs ; rechtsgeding.
pro cent, (pet, of 1/o), ten honderd, van 't honderd.
Proces, voortgang, wijze van plaatagrijping (b. v. een
chemischproces), handelwijs, inzonderheid rechtshandel ,
plait.
reehtsgeding,
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processeeren—profaan.

processeeren, een rechtsgeding hebben of voeren.
ProcCosie, feestelijke optocht of ommegang , plechttge
bode- of kerkvaart.
Proces-Nerhaal, van ambtswege gedane sehrtfteluke nederstelling of utteenzetting van een voorval.
Proclamatic, openlijke bekendmaking, afkondiging der
overheid, bet atlezen der geboden van twee verloofden.
proclameeren. uttroepen, verkondtgen, openlijk bekend
maken.
Proconsul. gewezen consul; stedehouderbij de Rometnen.
pro contante. voor gereede betaling.
Procrastinatie, vertraging, uttstel.
Procreatie, voortbrenging, voortteltng.
procreaeren, telen, kinderen verwekkeu.
Procrastinatie, vertraging, verschniving
procrastineeren, eigenlijk tot op morgen verschattven ,
uttstellen, vertragen, talmen, dralen.
Procrustes (het hed van), willekeurige vorm, waarin
men een voorwerp met geweld besluit of inkleedt.
Procuradores, in Spanje : leden der 2de kamer.
Procuratie, zaakwaarneming; schriftelijke lastgevin g of
volmacht.
Procurator, zooveel als Procureur.
procureeren. bezorgen, verschaffen, tot stand brengen.
Procureur, zaakvoerder, gevolmachtigd zaakbeheerder,
rechtszaakvoerder, pleitbezorger, avou r , gevolmachtagde.
Pro Deo, um Gods wil, ommet.
prodigaal, verkwistend, doorbrengend.
Prodigaliteit, verkwisting, neiging tot doorbrenging.
prodigeeren, verkwisten, onnooiig verteren.
Prodigien. wonderen, wonderwerken ; gedrochten.
prodigious. wonderbaar, verbazingwekkend.
Producent, voortbrpnger.
produceeren, to voorschijnbrengen, bijbrengen (b. v. bewijzen, getutgen) ; voortbrengen, telen, bouwen (b. v.
vruchten), leveren, vervaardigen, maken.
Product, voortbrengsel van natuur of kunst; vrucht; bedrag, beloop, het gevonden getal door vermenigvuldiging.
Productie, voor- of bijbrenging (b. v. van getutgen) ,
voortbrenging, teling, voorts zooveel als product.
preductief. voortbrengend, teleud, vruchtbaar
5Productiviteit. voortbrengende, scheppende kracht ,
vruchtbaarheid.
pro emerito, voor uitgediend (verklaren), de ambtsrust
schenken.
proeminent, vooruitstekend, vooruitspringend,
Proeminrutie, het voormtsteken, het in 't oog vallend
gedeelte eener zaak.
pro et contra, voor en tegen.
Prefaan, oningewijde, inzonderheid met-vrijmetselaar.
profaan. oningewrid, ontwijd , onheilig, met de gods-

Profanatie --prohibeerên. 2 4 3
dienst spottende, ongeestelijk, v‘ereldlijk , gemeen, on.edel ; — profane gesehiedenis. algerneene (niet-bijbelache of kerkelnke) gesebiederns.
Profanade, ontheiliging, onteering, misbruik.
profaneeren, ontwuden, met het heilige spotten ; geheimen verprat,n, misbrniten.
profereeren, spreken, woorden voortbrengen.
professeeren, openluk beluden, in beoefening brengen ;
betuigen.
Professeur, hetzelfde als Professor; in Frankrijk en
Belgie: ieder, die van eene kunst of kunstvaardigheid
zijn beroep of bestaanmiddel maakt.
Professie, belijdenis, openluke verklaring ; beroep,
handwerk.
Professor, openbaar leeraar aan eene hoogeschool, hoot•
leeraar.
professoraal, tot het hoogleeraarsamht behoorende ,
allerdeftigst, hooggeleerd.
Professoraat, het hoogleeraarsambt.
prof.eiat' wel bekome het u!
Prof*, Profit, winst, nut, voordeel, opbrengst.
Profijtertje, zuinigje, lichtspaarder.
teekening van een voorwerp van ter Ode, aijdebeeld, half-gez;cht, in doorsnede.
profileeren, de doorsnede van een gebouw enz. teekenen.
Profit, zie Profi3t.
profitabel, voordeelig, winstgevend, nuttig.
profiteeren, voordeel of winst doen ; leeren, vorderen ,
winstgevend zijn.
proflueeren, ontspringen, nit lets volgen.
pro forma, voor den schun, welstaanshalve.
Profundimetrie, dtepterneting.
Profunditeit, dtepte ; grondigheid.
profuus, verkwistend, spilziek , wijdloopig.
Profitzie, uitgieting; verkwisting, overvloed.
progenereeren, telen, voortbrengen.
1Progenituur, nakomelingschap, teelt, kroost ; welpen.
PrognOstiemn of Prognosiikon, voorteeken, kentecken.
Prognostiek, voorzeggingskunst.
pro gradu, ter verkrwring eener akademische waardigheid.
ProgrAmma, openlijke schriftelifke bekendmaking; gedrukte uttnoodiging tot eene plechtigheid, tot een concert, enz.
progredieeren, voortgaan, voortstappen.
Progressen, vorderingen, wasdom, trapswijze voortgang.
Progressie, oortgang, vordering; getallenreeks.
progressief, voortgaande, toenemend, trapswijze.
Progresstst. voorstander van den vooruitgang, lid eener
politieke partij in Spanje sedert 1814.
Progymnasiunt, de voorbereidende school tot het gymnasium.
prohibeeren, verhinderen; beletten, verbieden.
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2 4 4 Prohibitie--promuigeeren.
Prohibitie, veering, ontzegging, verbod ; — Prohibitiesysteem, in- en uttvoer-beperktng ; handelsstremming.
prohibitief, terug- of afhoudend, verbtedend.
Project, ontwerp, oogmerk, bedoeling.
Projieten-maker, plannen of ontwerpenmaker.
projecteeren, ontwerpen, afbeelden, ontwerpen maken,
van plan zijn.
Projeetie, schets, teekening van de scbijnbare Egging en
gtdaante van een voorwerp, inzondetheld het ontwerp
van landkaarten.
Projectiel, werptutg, inzonderheid de werptuigen der
artillerie.
Prolapsus, uitzakking of doorzakking van weeke lichaamsdeelen.
Proletariaat, de stand der armen, de gezamenlijke armen.
Proletarian, de nakomelingschap der arme burgers; ook
de geheel onbemiddelde volksklasse zelve.
pro ',bit°, naar welgevallen.
prolifiek, vruchtbaar, vruchtbaarmakend.
Prologue, Proloog, inleidtngsrEde, openingsrede,
prolougabel, verschuifbaar, tot vertraging of uttstel geschikt.
Prolongatie, verlenging, vertraging, uitstel, later gestelde
terinun.
prulongeeren, verlengen, uitstel geven, een' lateren tijd
of termijn bepalen.
Proloog, zie Prologue.
pro memoria, ter hertnnering.
PromemOria, gedenkschrift; ingeleverd stuk ; aanvraag,
vermelding.
Promenade, wandeling ; ook de wandelweg, wandelplaats.
promeneeren, wandelen.
Promisee, belofte, schuldbekentems met belofte am op
een' bepaalden tijd to betalen ; ook dragen de door attte-maatschappuen urtgegeven papieren, door welke hunnen houder een zeker acne aandeel wordt verzekerd, den
naam van Promeseen.
Prometheus, verstandtg, bekwaam kunstenaar, inzonderhetd beeldhouwer, boetseerder.
pro mille (verkort p. m.), voor of per het duizend.
Priunissie, belofte, toezeggnag.
Promittent, belover, toezegger.
promitteeren, beloven, toezeggen.
Promotie, bevordertng, standsverhooging, inzonderheid
bevordering tot eene geleerde of akademische waardigheld.
promoveeren, bevorderen, verhoogen.
prompt, vaardig, onverwijld, spoedig, vlug; stipt; gereed, baar.
Promptitude, gezwIndheid, vaardigheid, stiptheid.
Promulgatie, openbare bekendmaking, verbreideng.
.promulgeeren, kond doen, afkondtgen, verspretden.

proneeren proportioneel,
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proneeren, uitbazuinen ; veel woorden over iets maken,
zwetsen of snappen.
Proneur, bovenmatig lofredenaar, zwetser
Prcontomeut, voornaamwoord.
prononeeeren , Prononciatie zie pronuneigeren.
Pronunciatie.
pro mine. voor het tegenwoordige, voorloopig.
Pronunciatie, uitspraak, uitspreking , openbare bekendmaking.
pronunsieren, uitspraak doen, beslIssen ; sterk doen nitkomen , — geprononeeerde trekken. duidelijk sprekende, sterk uitkomende gelaatstrekken.
Proost, opperste, kloosterhoofd, oppergeestelijke.
Proostthj. het ambt, de wooing, het district van eenen
proost.
Propaedeutjek, voorbereidende kundigheden, voorbereidingswetenschap.
propaedeutisch. voorbereiden d , - propaedeutisch examen, onderzoek near , de kundigheden, d e als voorbereiding tot dezen of genen tak van geleerdheid beschouwd
worden.
Propaganda, door den pans in 1622 verordende raad van
geloofsverbreiding, bekeeringsgenootschap (con,g,regatio
de propaganda): ook elk genootschap ter uitbreiding
van kerkelkjke of politieke leerstellingen.
Propagandismus, de grondstellingen en handelwijze
eener propaganda.
Propagandisten. aanhangers eener propaganda.
Propagatie, voortplanting, uitbreiding.
propageeren, uitbreiden, voortplanten.
pro "'atria, voor bet vaderland
Propatria of Pro•patria-papier, snort van schrijfpapier, met de woorden prop atria als watermerk
Propensiteit. geneigdheid, zucht.
proper. propre, net, zindelijk, lief en net.
PrOperheid, netheid, zindelijkheid, sierlijkheid.
Propheet, voorzegger, voorspeller; godsdienstleeraar van
het oude joodsche yolk.
propheteeren, voorspell en, toekomstige, niet berekenbare
of de voorz;ene dingen vooruit zeggen.
Prophetes, zieneres, voorzegster, waarzegster.
Prophetic, voorspelling, openbaring.
prophetiseh, voorspellend, vol voorgevoel.
prophylaktisch, verhoedend, voorkomend, afwendend
proponeereu, voorstellen, voorslaan, opwerpen.
Proponent, voorsteller ; tot het predikambt onderzocht
en bevoegd verklaard, maar nog niet geplaatst persoon ;
protestantsch candidaat.
Propoost, zie Propos.
PropOrtie. evenredigheid, overeenstemming gelijkheid
van twee verhoudingen of redens.
proportioneel, in verhouding, gelijkmatig, evenredig.

t 4 6 proportioneeren-Pros ternatie.
proportioneeren, in verhouding stell en, evenredig maken,
naar zekere verhouding inrichien.
Propos, Propoost, rede, woordvoering, intdrukking ,
voorslag, aanbod ; voornemen, oogmerk, besluit;
propOs, joist van pas; eer ik 't vergeet.
Propoaitie, voorstel, voorslag, aanbod ; hoofdstelling.
propre, zie proper.
Propreteit. zie Properheid.
propria auctoritate, op eigen gezag, eigendunkelijk.
propria mane, met eigen hand.
Propri g tair, eigenaar, bezitter; land- of grondeigenaar.
Proprieteit, eigendom, eigendomsrecht, eigenaardigheid.
pro priino, vooreerst.
Propugnittie, voorvechting, bescherming.
Propyleen, voorzaal, voorhof.
pro ratan naar verhouding, naar eens iedels aandeel.
Prorector, plaatsvervangend hoofd van eene hooge of
latijnsche school.
Prorogatie, verdaging, verlengnig, b. v. van een' termijn.
prorogatief, verschuivend, verlengend, vertragend.
prorogeeren, verschuiven, uitstellen, b. v. eenen WiSSel.
Paosa, ProsaTsch, zie proa—.
pro @Aldo, als overschot of rest (van de laatste rekening).
proscribeeren, verbannen, vogelvru verklaren ; van een
genootscbap uitsluiten.
Proscriptie, verbanning, vogelvrijverklaring ; ver y erptng,
afschaffing.
Prosecutie, voortzetting, gerechtelUke vervolging,
Proseliet, nieuwbekeerde; geloofsoverlooper ( inzonderhetd
uit onzuivere beginselen).
Proselietenmaker, geloofswerver.
Proselitzsmus, Proselietenmakerij, bekeeringszoeht,
geloofswerverij, het streven om iemand door onedele
middelen tot eene andere religie-partij over to halen.
primat! het doe u nut of voordeel! wel bekome net u
owe gezondheid
Prosodic, lettergreepmaat, regelmatige uttspraak der
woorden ; leer der tijd- of toonmettng.
Prosodiek, leer der lettergreepmeting en toonzetting.
Prosopalgie, aangezlehtspun.
Prospect, aanblik, aanzten, uttzicht, vergez;cht; teekening, schets van het uitwendtg voorkomen.
Prospectus, voorlooptge aankondtging van een werk, intonderbeid van een boekwerk, dat bid inteekening wordt
uitgegeven en waarin men eene opgave doet van het onderwerp, dat het behandelt, van het formaat, het getal
deelen, den prijs, enz.
prospereeren. gedijen, gelu king zijn, bloeyen, in bloeyende
of gelukkige omstandigheden verkeeren.
Prosperiteit, welstand, bloei, voorspoed.
Prosternatie, Prostratie, nederwerping, kntebuiging ,
voetval.

prosterneeren --Prove.
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prosterneeren, nederwerpen , eenen voetval doen
prostitueeren, openlijk prijs geven, onteeren, schandvlekken gemeeu of belachelijk :Waken; — cent- geprostitueerde, een veil vrouvk spersoon.
redenProstitutie, schi uding-, onteerin g, ontnehtig
bederf.
Prostratie. zie Prosternatie.
Protectie, bescherming, boede, begunstiging.
Protector. beschermer, beschutter, patroon , rijksbeschermer.
Protectoraat. maardigheld en ambt Nan protector.
i°rotege, beschermeling, gunsteling.
protegeereu, beschermen, begunstigen, onderzijne hoede
of beseherming uemen.
pro tempore, thane, voor het tegenwoordige.
Protest, tegenspraak, rechtsvoorbehoud, atwijztng of verwerpnag, de met aanneming van eenen wissel, door een'
openbaren notaris in eene wettelijke acte bevestigd.
Protestant, tegenspreker, vrijgeloovig,e, benaming voor
hen, die rich ten gevolge der reformatie in de 16de eeoc
van de roomsche Kerk hebben afgeschciden lutherschen,
gereformeerden, enz.
Protestanttsmus. leer en ,t.eloof der Protestanten.
Protestatie, openlijke of plechtige verzekering voorbehood, vrtjwaring ztjner recbten door wettelijk verzet;
afwijzing, wettelijke verwerping van eenen wissel.
protesteeren, betuigen, plechtig verklaren, bet protest
van eenen wissel duen opmaken, zich tegen iets verklaren, er in rechten tegen opkomen.
Proteus. zeegod, die zich in velerlei gedaanten kon veranderen , van daar - eel, onbestendig, verand2rlijk mensch,
gedaanteverwisselaar.
Protocol,gerechtelnke verhandeling, sehriftelijke verklaring of ultspraak van ondervraagde personen in burgerlijke aangelegenheden , bericht van het voorgevalleue of
verhandelde; bock der notarieele acten ; register der beraadslagingen en handelingen van de gevolmachtigde gezanten en ministers op eenen rilksdag, een congres,enz.;
rechterlijk verhoorsehrIft.
protocolleeren, ten protocol hrengen, gerechtelijk opteekenen, openbare handelingen terstond opschruven ;
een verhoorsehrift opmaken.
Protographte, eerste teekening, planteekening; eerste
geschrift, v oorschr t ft.
Prototy'pe, eerste voorbeeld, oorspronkelnk model ; eerste afdruk of vorm van eta- of smjwerk.
Protractic, vertragin;, verlenging, uttstel.
protraheeren, voorwaarts trekken , op de Lange Winn
schuiven, vertragen, uitsteilen.
Protutor, toeziende voogd.
promeeren, bewljzen; aantoonen, doen bluken.
Prove, moved ale 1Prebentle.
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Provencalen—Prozaismus.

Provencalen, ridderlijke dichters der rale en 13de eeun,
in Z. Frankrijk of Provence en in Spanje.
Provenpaalech, eigen taal van Zuid-Frankrijk, nu een
dialect.
Provenier, genieter eener lijfrente uit eene geestelijke
stichting.
provenieeren, opbrengen, opleveren, afwerpen.
Proveniershuis, het gesticht, waar dezulken leven, die
eene prove of prebende genieten.
Provenu, opbrengst, voordeel, winst; bedrag.
Proverbe, Proverbium, spreekwoord, gedenk- of zedespreuk.
proverbiaal, spreekwoordelijk.
proverbializeeren, tot een spreekwoord maken.
proverbieus, rijk in spreekwoorden.
Proverbium, zie Proverbe.
Proviand, mondvoorraad, teerkost, levensmiddelenproviandeeren, van spijzen of levensmiddelen verzorgen
of voorzien.
Providentie, Voorzienigheid; voorzorg.
providentieel. vooruitziend; door de Voorzienigheid beschikt.
provinciaal, gewestelijk; — provineiale Staten, de
vertegenwoordigers van een gewest.
Provinciaal, titel eens oppertoezieners van kloosters in
een kerkelijk district.
Provinciahausus, gewestelijk woord, landschappelijk
taalgebruik ; de gewestelijke geest of mu.
Provmeie, wingewest ; gewest, landschap, landsafdeeling.
Provisor, opziener, bezorger ; bevoegde waarnemer, in,1 zonderheid van eene apotheek, van een fonds, enz.
Provizie, voorraad, mondvoorraad; aanstelling ; vergoeding voor gedane.moeite, bezorgingsloon van makelaars,
commissionaire. expediteurs, enz.
provizioneel, voorbehoedend, bid voorraad, voorloopig,
tot op reader order, voorshands.
Provizoraat, het ambt van eenen provisor.
Provocatie, uitdaging, terging; beroep op een hooger
gerechtshof a p p e 1).
provoceeren, uitdagen, opeischen ; aanleiding tot iets geven ; gerechtelijke uitspraak op lets verlangen.
Provoost, zooveel als Prevot en Proost ; ook titel van
officieren, belast met de zorg, de handhaving der orde,
het bestuur van lets, opziener, overste, voorstander,
ook het strafverblijf der soldaten.
Proximiteit, nabijheid, nabuurschap ; naauwe verwantschap.
Proza, ongebonden reden, taal van 't gewone leven, onrijm.
prozitiscb, in onrijm, rijmeloos, in de taal des gewonen
levens.
Prozalismus, eigenaardigheid van den ongebonden stijl ,

ProzaIst ---Pucelle.
alledaagschheid (b, v. der ultdrukking), eentonigheid
(b. v. van bet leven).
Prozalist, schrijver in ongebonden Stijl.
prude, zeer ingetogen, schijnzedtg, mannenschuw.
Prude, schijnzedige, preutsche, stnursche schoone.
Prudêntle,Prudence, voorzichtigbeid, bedachtzaamheid.
Pruderie, schunzedigheid, ingetogenheid voor het oog
der wereld.
Prud'hiiname, rechtschapen man, man van eer ; zaakkundige.
Psalm, plechtige zang tot Gods eer, inzonderheid een
der geestelijke gezangen in den Bijbel.
Psalmist, psalmdichter, psalmzanger.
pealmodieeren, psalmzingen, opdreunen.
pseudo, valsch, onecht, misleidend, bedrieg,eluk, b. v.
pseudo-liberalismus, valsche, onechte vrijheidszin.
Pseudograaf, schriftvervalscher.
Pseudograplue, schriftvervalsching.
pseudoniem, pseudony'inisch, valschnamig, met verdichten naam.
Pseudonymiteit, verborgenheid onder een' valschen
naam.
Psittacismus, papegaaigesnap, vaardigheid in 't gebruik
van woorden, die men niet verstaat.
Psyche, de ziel; ook een vlinder, als zinnebeeld van
het leven en van de onsterfelijkheid der ziel.
ps,,i chisch, de geest, de ziel netreffende.
Psychologie, zteleleer, zielkunde, de leer van den menschelijken geest.
psychologisch, zielkundig.
Ptisane. zie TisanePuberteit, manbaarheid, huwbaarheid, geslachtsrupheid;
mondigheid.
Pubeseentie, ontkieming van het haar aan baard en
teeldeelen, manbaarwording.
Publicatie, bekendmaking, openbare afkondiging ;
gave., verschijning van een boek, een dagblad. enz.
publieeeren, afkondigen, verspreiden, uitgeven, in 't licht
geven, b. v. boeken, tudschriften, dagbladen, enz.
Publicist, staatsrechtkenner, schrijver over of leeraar
het staatsrecht ; volgens de nieuwere toepassing van het
woord• ieder schrijver over politieke vragen van den
dag, redacteur van politieke nieuwsbladen.
publieistisch, staatsrecliteluk.
Publiciteit, openbaarheid, ruchtbaarheid, algemeene bekendheid.
Publiek, het gezamenlijke yolk, de groote gemeente, inzonderheid leeswereld, schouwburgwereld, de menschen.
publiek, openlijk, openbaar, voor aller oog ; algemeen
bekend, wereldkundig.
Pucelage, maagdom, maagdelijke staat,
Pucelle, maagd.

250

Pud—Pureteit.

Pud, russisch gewicht van 40 pond, gelijk 16 kilogrammen
Pudding, engelsche spijs, waarvan broodkruim of meel,
rundermerg, krenten, enz. de hoofdhestanddeelen zijn.
Pudeur, Pudiciteit schaamachtigheid, eerbaarheid,
kuischheid.
pudiek, schaamachtig, eerbaar, kuisch.
pn*riel, kinderachtig, jongensachtig.
Pueriliteit, kinderachtig gedrag.
Puff, poehende, kwakzalverachtige aanprijzing,loftuiting,
enz., eene op leugenachtige overdrijving berustende grap.
Pugilismus, vuistkamp, worstelstrijd.
Pugilist, vuistvechter, kampvechter, worstelaar, bokser.
puissant, machtig, vermogend; puissant rijk. schatrijk.
hausworst, potsemaker.
pulluleeren, sterk vermenigvuldv7en, welig groeyen of
opschieten.
pulmonaal, de longen betreffende of daartoe behopeende.
P mome. de longzucht, longtering, longontsteking.
Pulsatie, het slaan, klopp ,n, inzonderheid van het hart,
de polsslag.
Pulver, poeder, stof.
Pulverizatie, verandering eener stof in poeder, poeder
making.
pulverizeeren, tot poeder waken, in stof veranderen.
Punch, Ponsch, bekende drank, waarvan arak of rum,
suiker, citroensap en water de hoofdbestanddeeler. coin,
ook is Punch de hansworst in het engelsch poppesp 1.
Punch-howl, ponschkom, ponschschaal.
Punct, Punctum, stip, punt, sluitteeken; bepaald deel,
afdeeling van een geschrift, onderwerp der red, Punctatie, eerste ontwerp van een vrrdrag.
Puneteerkunst, Punteerkunst, waarzeggingskunst uit
stippen of punten.
puncteeren, punteeren, bestippen; de voorloopige voorwaarden van eene overeenkomst opteekenen.
zooveel als Punctuur.
Punctualiteit, stiptheid, naauwkeurigheid, gestrenglieui
in het handhaven der orde.
Punetuatie. punt- of teekenzetting,zinscheiaing door het
plaatsen der tin- en seheiteekens.
punctueel, stipt, zeer naauwkeurig, puntelijk.
Punetuur, steek , chirurgtsche opening van een lijdend
deel door middel van een steek of prik. — PunctUren,
twee stalen stiftjes aan het timpaan der drukpers; ook
de daardoor ontstane gaatjes in het gedrukte ye!, ponetuurgaten, gen aamd.
pungent, stekend, scherp, bijtend.
karthaaagsch,deKarthagers betreffende , valsch,
trottmeloos, woordbreukig.
Punt-. punteeren. enz., tie Punet—.
pupil, voedsterling, pleegnoon; oogappel.
Pureteit, zuiverheid, reinheid, helderheid.

Purgans --Pythia.
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Pargans, Purgatie, buikzniverend middel, ook Pargatief en Purgeermiddel geheeten; —Purgittie,reeht.
vaardiging, of zuivering your de reehtbank.
Purgatorimn, vagevuur.
purgeeren, rein igen, inzonderheid het lichaam of den hulk,
afvoeren ; zich rechtvaardigen.
Purificatie, reiniging, znivering.
pnriticeeren, reinigen, schoonmaken, louteren..
Purim, Purimfeest, feest der loten, Hamansfeest.
Purismus, Puristertj, taalzuivering, overdreven liver
voor taalzuivaring, taalzitterti.
Purist, taalzuiveraar, taal- of woordenvittei.
Puristertj, zie Purismus.
Puriteinen, reingeloovigen, de presbyterianen (in Engeland).
Purulentie, ettering.
,purulent„ etterend ,
pig tule us. puistig, puisterig, vol uitslag.
vermeend, ondersteld, ingebeeld.
i
Putrrfaet e, verrutting, ontbinding.
putraceferea. tot verrotting brengen, ontbinden, doen
vergaaT•
putresceren, tot verrotting overgaan, verrotten, bederven.
Zwitserland
eigenlj
i k een stout met den
Putsch,
11!
kop of de -wrens; in den nieuweren tijd; een zamenloop,
oploop van s ulk ; in de jongste beteekenis : een zamenro tt en van rde mensehen tot een bepaald duel, tot een'
politieken opPoP.
puur , rein , zu,,,T, onvervaischt; onvoorwaardeltj k, bloot,
enkel,louter.
Pygnae . , dwergen , zeer kleine, nietige mensehen.
aehtig , nietig, onbeduidend.
ps gmeisch, dwerg
Pylades, getrouva, rich opofferende vriend.
pyranaidaal, spaszhilig, als eene pyramide.
Pyramsde, egyptiehe spitszuil, zonnezuil, grafnaald,
tijdnaald.
Pyretika, koortsverdnjvende middelen.
Pyrolatrte, vuuraanb.dding, vuurvereeringPrologie, leer van het sour.
Pyromantte, voorspeding uit het vuur, uit het offersuui.
Pyrometer,Pyroakeop, vuurmeter, werktuig tot meting
van de uitzetting der vaste lichamen door het vuur.
Pyrotechnicus, vuulwerkmake,
Pyrotechniek, vouryerkerskunst.
Ps rrhontsmus, twij,elzucht.
pythagorische tafel van verinenigvuldiging; ---p;,thagOrische leerstelling, de bekende waarheid, dat
het vierkant op de ,ehuinsehe zijde Bens rechthoekigen
driehoeks gelijk is Aan de som der beide vierkanten op
de rechthoekszi3den.
py'ahia, de pnesterN van Apollo , waarzegster , prophetes.
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pythisch

py'thiselt, ook delphiach, Apollo betreffende. Item geheiligd.
P3,t1ton, fabelachtige vreeselijke slang of geduchte drank.
Pvthonisse, prophetes, waarzegster.

Q.
Q. B. F. F. Q. S. beteekent quod bonum, felix
faustuntque sit,'t welk goed, gelukkig en Fezegend zij,
of : God geve over dit week, deze verrichting zunen zegen
Q. E. D. beteekent quod erat demonsirandum, z. ald.
q. 1. bet. quantum libet, zie op quantum.
q. p. of q. p1. bet. quantum plaeet, z. aldaar.
q. q. beteekent qualitate qua, zie aldaar.
q. s. beteekent quantum satin of quantum 96meit,
zie ald.
qua, als, in zooverre, in hoedanigheid van, b. v , qua ta.
lis als zoodanig; qua mandatarius, als gevaniachtig_
de; qaa professor, als of in boedanighei van hoog..
leeraar.
quadrant, vierkant, vierboekig, vierzijdig.
Quadraat, gelijkzijdige rechthoek,vierkavt , het product
van een met zich zelf vermenigvuldigd fetal.
Quadragesima, zesde zondag v66r paschen.
quadrangulair, vierhoekig, vierkant.
quadranguleeren, vierkant of vierhoekig maken.
Quadrant, mathematisch en astronorni ich werktnig, vierde .
deel van den cirkel, graadboog, hoek of hoogjemeter.
quadrateeren, zooveel als quadreeten.
quadrates hem°, een kort, gezet melsch,vierkante vent.
Quadratuur des eirkels, veranderipg- van het cirkelvlak
in een vierkant van gelijke grootte iets onnitvoerbaars.
quadreeren, vierkant maken, den 'nhond van een vlak
berekenen ; wel zamenpassen, overemkonen.
Quadrille, dans met 4 personer, omberspel met 4 in
plaats van 3 personelle
Quadrillioen, een millioen tot de v cede macht verheven .
Quadrumanen, vierhandige dieren, ap,
Quadrupeden, viervoetige dieren.
quadrupel, viervoudig ; — quadruple alliantie, verbond
van vier mogendheden.
quadrupleeren, verviervoudigen.
Quadruplicatie, verviervoudiging.
quaeritur, men vraagt, er wordt ge'traagd.
Quaestie, vraag, twistvraag, strijdp%t; pijnbank , — taken of personen in quaestie, wril4van gesproken 'wordt.
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de bewuste, gedachte, genoemde personen of taken;
dat spreekt van zelf, behoeft
—datlijBenqus,
geene navraag.
quzeoitioneeren, ondervragen, uitvragen; pijnigen.
Qualificatie, toekenning eener eigenschap, betiteling ;
deugdelijkheid, geschiktheid, verzwaring eener misdaad
door verergerende omstandigheden.
qualificatief, nader bepalend, beschrijvend.
qualiticeeren, eigenschappen toekennen ; benoemen, betitelen ; — gequaiiiieeerde mitaladen zijn de inzon.derheid stratbare, met bijzondere arglistigheid en boos
heid of door aanwending van een falsum gepleegd; een
gequalitieeerde diefstal is een gewelddadige, met
verzwarende omstandigheden gepleegde ; — zich qualificeeren, zich ergens toe bekwamen, geschikt en waardig maken.
qiealitaite qua verkort q. q.), op eens anders last, in eens
aNders naarn, als lasthebbende.
Qualiteit, gesteldheid, deugdelijkheid, waardigheid, hoedanikheid ; titel, stand, rang.
quand-Nmeme, hoe 't ook ga, tot elken prijs.
quantitctief, volgens de menigte of grootte.
Quantiteit, hoeveelheid, menigte: gewicht, mast; tijddour der' lettergrepen.
Quantum, grootheid, veelheid, menigte ; mast; hedrag,
aandeel, 80110 ; — quantum lihet of quantum plaeet,
zooveel als belieft, hoeveelheid naar welgevallen ;
zooveel als ge—quantmsoif .Ilct,
noeg is.
Quarantaine, cte leg- of proeftijd (vroeger 40 dagen) van
schepen, reizigt,s of waren, die uit vreemde, van pest
verdachte plaatalen komen; oak de inrichting, waar deze
proeftijd moet ge3houden warden.
Quarre, tie Carr,e.
Quart, vierdedi el, .vierde maat.
Quartaal, vierde g)edeelte van een jaar ; ontvangst of nitgaaf van 3 maanden.
Quartet, vierst..mni ig stuk.
Quartier, kwartiier. vierde van een geheel; wapenveld;
tool- of hielleder; tijd der wacht tot op de atiossing ;
stadswijk grondgebied der stad ; inlegering, herberging
der soldaten, nach tverblijf, overnachting; sparing van
het leven, b. v. orn kwartier hidden, am lijfsgenade
vragen.
Quartiermeester, hwartiermeester, militair of burgerlijk inlegeraar ; stuurmansrnaat, opziener der scheepswachten.
Quartijn, Iiiwartijn, boekformaat, waarbij het vel
biaden of 8 bladziAen heeft : een in quarto (40).
quarto, ten vierde.
ware het, gelijk, ongeveer, schijnbaar, even als
of, b. v. quasi-doctor, schijngeneesheer, kwakzalver.
•

quasi, als
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Quatemper—Quinte.

Quatemper, zie Quatertemper.
Quaterne, vier bezette en te gelijk uitkomende nommers
in de getallen-loterij of het - lotto-spel ; ook eenige beschreven of bedrukte bladen ineengeschoven.
Quatertemper, Quatemper, dag, waarmede een vierendeel jaars aanvangt ; naam van vier strenge poet- en
vastedagen der Roomsch-Katholieken op den eersten
vrijdag van ieder vierendeel jaars.
Quatrain, strophe of klein gedicht van 4 verzen of dichtregels.
Quatre-mains, Quattro-mini, muziekstuk your 4 handen gezet.
Quatuor, zooveel als Quartet.
Queens-bench, opp.erhofgerecht te Louden t onder de,
regeering eener koning,in!.
QuercitrOn, gele kleurstof van den gemalen bast de,..
noord-amerikaanschen ververseik.
Querel, klacht, bezwaar ; t wilt, strijd.
Querelaat, hij, tegen wien eene aanklacht bij de 'recta,
.bank wordt ingediend, verweerder.
Querelant, Querelant, wie eene klacht bij heti, gereeht
indient, klager, eischer.
querelleeren, twisten, harrewarren.
queruleeren, gaarne klagen, minder rechtmaftige ow•caak
geschil zoeken.
Questie, zie Qua stie.
Queue, staart, paardestaart; biljardstok; aatste afdeeling
of soldatentroep; de laatste voorwaartsbewegende mensche-nmenigte bij optochten t processiew, lijkstatien, aan
't kantoor der spoorweg-stations, enz.
Quibus, cot, gek.
Quidam, zeker iemand; ook zooveel eds Quibus.
QuidproquO, queproque, misverstafrid, verwisseling, het
eene voor het andere,
QuiZseentie. rust, toestand des rust,ens.
Quiai gten, rustvrienden, zekere goctsdienstsecte.
Quietismmt, volkomen berusting flies gemoeds in God,
gernoedsrust.
Quillage, kielgeld of tol van schepen, die voor de eerste
maal eene fransche haven binnenloopen.
Quineaillerie, ijzerkramerij, kleine waren uit ijzer,
staal, koper, enc.
Quine, zie Quinterne.
Quinquennium, tijdruimte van 5 iaren.
Quing net, argandsche lamp met duliJaelenlichtstroorn zoo
geheeten naar zekeren Quinque t).
Quinquina, amerikaansche naam van de kina.
Quinta, 5de klasse eener latijnsche school.
Quintaal, ceu tenaar.
Quinte, 5de tc3n van den grondtoon ; hoog.ste vioolmaar
5de stootrnanier in 't schermen. Quintes, streket:r,
knepen.
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Quinterne of Quinte, 5 bezette en uitgekomen nommers
in de getallenloteru of bet lotto-spel.
Quinteseens, het fijnste, beste, kiachtigste van eene iaak.
Quintet, vufspel, vijftonig muziekstuk.
quintupliceeren, vervijfvoudlgen.
Quantue, de vufde, vijfde leermeester.
Quapos, Quippos, knoopschnft der °tide Pentane',
Qui proquo, ale Quidproquo.
Quitantie, kwijtbrief, bewijs van voldoening der schuld.
quitte, vnt, tramp op, even, vrij van de verplichting orn
te betalen ; - quitte ou double. kamp-op of dubbel ,
alles op 't spel gezet.
quitteeren, als voldaan onderteekenen , ook verlaten, laten
varen, van afzien.
qui me ? wie dear? serda ? -- op zijn quivave zijn,
zeer oplettend zijn op al wat er voorvalt, scherp gade4aan, oppassen.
cl ued Brat demonstrandum, wat te bewuzen was.
wat men bellett, mengelmoes, allerlei, boerebed‘rieger, late woordspeling, platte dubbelzinnigheid.
Quomoido, handelwijze, manier van ultvoenng.
quot capita tot sensus, zooveel hoofden, zooveel zinnen.
Quota, kltutitum. het evenredtg aandeel, het door ieder
near verhOuding bid te dragen of te betalen gedeelte.
Quotatie, die Quotizatie.
quoteeren, naar evenredigheid verdeelen, net volgnommers voorztetnorommeren.
Quotient, mititomfat, het door deeling verkregen getal.
Quotizatie, Quotatie, aandeelsberekening,
quotizeeren, nadir verhouding verdeelen; ook cotizeeren.

R.
R., op recepteu, beteekent . recipe, neem.
R. I. P. beteekent requièscat in pace, hi) (of zip
ruste in vrede.
R. K. beteekent roomsch-katholiek of Roomsch-Katho
Raadpennionari, zie Pensionaria.
raar, zeld.zaam, kostbaar, vreemd.
rabaisseeren, verlagen ; in prijs verminderen, afslaan.
Rabaisteement, verlaging, prijsvermindering.
Rabat, korting van denbepaalden prijs, omgeslagen zoom,
overslag, op- of , mslag ; bef of kraag voor geestelijken
of rechters , ook smal tuin- of bloembed.
Rabbi, Rabbijr, joodsch leeraar, wetverklaarder.
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Rabbinismus—Rage.

Rabbinasmus, joodsche schrift- of godsdienstleer, atelsel
der rabbijnsche schriftgeleerdheid.
Rabulist, rechtsverdraayer, rechtsverknoeyer, advocaat
van kwade zaken.
Racaille, janhagel, gespuis, gepeupel, klompenregement.
Race, stam, geslacht, soort, slag, ras.
raccommodeeren, verbeteren, opknappen, verhelpen.
Raccroc, gelukstoot, fortuinlijke stoot of worp.
racheteeren, terugkoopen, los- of vrijkoopen.
Rach.tis. Rachitzsme, engelsche ziekte.
Racquit, wederwinst, het wedergewonnene.
racquitteeren, het verlorene terugwinnen, zijne schade
herstellen.
radeeren, afschaven, uitkrabben; etsen.
Radeermes, schrap- of krabmes.
Radiatie, uitstralmg, straalwerping; ook het doorstrO.
ken van eenen post in eene rekenmg.
radicaal, ingeworteld, dtep, aangeboren; van den w'ortel
af, uit den grond op lb. v. heelen of verbeteren),
cadicale
radicaal bederf, grondbederf, grondkwaal ;
radicaal
cuur, spoedige of volkomen genezing ;
teeken, wortelteeken ( V).
Radicaal, verzuurbare basis der zuren, griand-, wortelstof; ook het hoofdvereischte, de grondeiwenschap.
Radicalen, in Engeland Radical-reforq&ers, aanhangers eener demokratische partij, die eenk algeheele orawenteling van de constitutte en de wetten beoogt en de
staatsregeling in den grond poogt te nervormen.
Radicalasmus, de grondstellingen en het streven van de
partij der radtcalen.
radiéus, schitterend, glansrijk; gezond en vrolijk.
Radiometer, graadboog, werktuig om de poolshoogte te
meten.
Radius, straal, halve middellijn eens cirkels,
Radix, wortel, wortelgetal; stam- of wortelwoord.
radoteeren, sullen, zonder zamenhb.ng spreken.
radouceeren, radoucisseeren, verzachten, stillen, doen
bedaren, bevredigen.
Radaja, Raja, Rajah, inlandsch vorst der Hindoes.
Radajapoeten, de troepen der mdische radsjas.
Raffinade, gezurverde, geraffineerde sulker.
Rallinage, loutering, zuivermg.
Raifinement, sluwheid, spitsvondigheid, muggezifterij.
raffineeren, verfijnen, louteren, zinveren; — op jets
raflineeren, iets zoeken uit te denken, uit te pluizen,
listig lets bedenken.
Raffinerae, zutvering, sulkerziederij of Raffinaderij; ook
zoo veel als Raffinement.
rafraicheeren, rafraichisseeren, t erfrisschen, a fkoelen,
ververschen.
Rage, woede, razermj ; verzotheld Op lets.
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Ragout, mengelmoes, kleingesneden vleesch metgekruide
sans, sterk gekruide en gesausde spijs.
railleeren, schertsen; kortswijlen, beet hebben.
Raillerie, scherts, boert, kdrtswijl.
Rails, ijzeren schenen der ijzerbanen of spoorwegen, over
welke de raderen der rijtuigen rollen.
Railway, spoorweg, ijzerbaan.
Raison, redo, verstand; oorzaak, grond; recht, gelijk ;
verhouding ; handelsnaam, firma.
raisonnabel, verstandig, billijk edel, mild.
Raisonnemênt, beoordeeli
ng, verstandsbesluit; tegenspraak.
raisonneeren, redeneeren, oordeelen en besluiten; tegenwerpingen makes.
Raisonneur, haarklover, dwarsdrijver, tegenspreker.
Raizen, slavische volksstam in Hongarije, Zevenbergen,
Isfoldavie en Wallachije.
Raja, zie Radja.
Rajas, schatplichtige onderdanen bij de Turken.
Raket, opstijgend viturwerk, met kruid gevulde cilinder,
die, aangestoken zijnde, in de hoogte sehiet ; ook :
net, slagnet bij het balslaan.
railleeren, weder vereenigen, herzamelen.
Ramadan of Ramasan, de maand der vasten, de vastentijd bij de Muhamedanen.
Ramifiesktie, vertakking.
ramificeeren, vertakken.
Rampaard, seheepsaffuit, rolpaard.
ramponeeren, vernederen, bespotten; beschadigen, bederven.
Ranetine, diep ingewortelde haat, wrok.
Randeeeee, ratidteekening, aanmerking op den rand.
Rang, rij, orde, plaats, eerestand, waardigheid.
rangeeren, aohiliken, in orde stellen ; — iemAnd rangeeeen, hem tot eijnen plicht brengen, to rechtzetten.
r2e.nimeeren, weder bezielen, opwekken, opvrolijken.
Ra nOnkel, een bekend pronkgewas, hanevoet.
Rarittsoen, losgeld; dagelijksche hoeveelheid voedsel (op
schlep en, voor paarden).
rantspeneeren, vrijkoopen, lossen; op rantsoen stellen.
Ranz des vetches, zie Kuhreigen.
Rapaeiteit, roofgOrigheid, roofzucht.
lapel, RapOrt, enz., zie Rapp—.
snelheid, gezwindheid.
ier, Rappier, schermdegen, stootwapen.
111Lbei, terugroeping, het terugroepingssein.
mpil eeren, terugroepen ; ook: herinneren.
Rapier , zieR apier.
/tappet, bericht, verslag ; betrekking, wederzijdsch ver.
band,,amenhang; overeenkomst, gemeenschap.
rapporaeren, terugbrengen, bericht ;even, aanbrengen ;
betrelcing hebben.
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Rapporteur—rayeeren..

Rapporteur. beriehtgever, verslaggever voor het gerecht ;
verklikker, oorblazer ; ook hoekmeter ( een werktuig).
rapprocheeren, naderbrengen; verzoenen.
Rapsoelse, zie Rkapoodie.
Raquette. zie Raket.
Rarefsietie. de verdunning der lucht door warmte.
Rariteit, zeldzaamheid, vreemd of aardig ding.
rassuran t. geruststell end, vreesbenemend.
Rassurantie, gerustatelling.
Rastraal, gereed,hap, tot het trek/ten der notenlijnen.
Rata, evenredtg, bijdrage of aandeel aan eene zaak; —
pro rata, naar verhouding.
Ratatia, likeur nit brandewijn, gegist snikersap en
vruchtesa p.
Ratatouille. dooreengestampt middageten der soldaten,
doorgaans Ratjetoe geheeten.
Hatelier, geweerrek, stellage voor geweren in wachten tnighuizen.
Ratificatie, goedkenring, bekraehtiging; oorkonde der
bekrachtiging.
ratificeeren. van 'wege eene staatsregeering of aOtoriteit
lets bekrsehtigen, goedkeuren.
ratinee ren, laken en andere tvoilen stoffen 'tan nopjes
voorzien., fraizeere n.
Ratio, cede, oorzaak, grond; ultra ratitnem. tegen
de rede, strijdig met het gezc
'erstand.
Ratioeinatie, verstandig nade
t; verstandsbesluit, gevolgtrekking, sluitrede.
Ration, zooveel als Rantso rn, in de beteekenis van
voedsel of voeder.
rationaal, rationeel. redelijk, op redelijke overtuiging
gegrond ; ten voile uitrekenbaar.
Rationaltsmus, redegeloof, godsdienst der rede; toepassing der rede op alles, wat den menseh in de ervaring
gegeven is, om bet daarnaar te beoordeelen en te toetsen..
Rationalist, redegeloovige, hij, die de geopenbaarde goelfsdienst door het verstand poogt te begrijpen, die de beer
en grondstellingen van zijn gelooven en doen alleen nit
de rede affeidt.
Rationaliteit, redelijkheid, denkvermogen; verstan4 elijkheld ; berekenbaarheid.
Ratietoe, bedorven van Ratatouille (tie dat woord).
Ravage. verwoesting, toebrenging van schade en bederf.
ravageeren, verwoesten, vernielen, plunder..
Ravelkin, halvemaansehans, voorsehans.
Ravigote, verkwikkende sans der fransehe keuken.
Raviln. holleweg; bergkloof.
raver (a). verrukkelijk, bekoorlijk.
Ravisaeinent, verrukking, vervoering.
ravitailleeren, weder met levensmiddelen voorziei
rayeeren, ook royeeren, doorschrappen, uitdoen,doorhalen, /), v. een' post in eene rekening.
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Rayon, straal, halve middellijn eens cirkels; vesting.bereik, dat is : zoo vet men van de vestingwerken Met
het geschut reiken kan.
rayonnant, stralend, schitterend, prachtig.
razeeren, scheren, afscheren ; 81 eehten, sloop en ; even aan raken, afschampen, dicht voorbij gaan.
Razzia, Razia, strooptocht der franeche truepen in
Noord- Afrika.
Reaal, rekenmunt in Spanje, Mexico, enz.; —Rcaal de
plata. zilveren reaal,
omtrent 24 en een' halven cent;
Reaal de vellan. koperen reaal, ongeveer 12 en
een' halven cent; in Mexico geldt een reaal de plata 32
en een' halven cent.
reaal, reeel, zakelijk, werkelijk, wezenlijk, gargbaar;
— reale definitie, zakelijke bepaling ; — reale encyclopedic, zamenvatting van alle zakelijke wetenschappen , renal geld, gemunt geld; — reale of recele
waarde, zakelijke waarde, gehaltewaarde, waarde der
effeeten volgens den koers.
Reaetie, terugwerking, tegenwerking; het terugdrijven
eener politieke beweeng of tichting, inzonderheid der
naar vrijheid strevende beweging van het liberalismus.
Reaetionair, tegenstrever, terugdringer, een vijand en
bestrijder van het liberalismus, een vriend van den
ouden, tegenwoordig reeds omvergeworpen toestand.
Reagentia, terug- of tegenwerkende dingen of middelen.
reageeren, terugwerken, tegenstand birden.
Realismus, werkelijkb ei dal eer.
Realiteit, werkelijkheid, wezenlijkheid, ware wezen van
een ding; ook waarheid, rechtsehapenheid van karakter.
Realizatie, verwezenlijking; omzetting in klinkende munt.
realizeeren, verwezenlijken, bewerkstelligen; tot geld
maken, inzonderheid papieren geld.
Realizeering. zie Realizatie.
Rebel, oproermaker, muiter, weérspannige.
rebelleeren, oproer verwekken, aan 't mniten slaan.
oproer, muiterij, gewelddadig verzet.
Rebus, teeken-, beeld- en figuurraadsel.
Rebut. weigerend antwoord; uitvaagsel; wrak goed.
rebutant, terugstootend, cooed benemend.
rebuteeren. afwijzen, voor 't hoofd stooten.
Heeadentie, terugvalling, b. v. van een reeht aan zijn'
vorigen hezitter.
Recapitulatie, korte herhaling van den hoofdinhoud.
recapituleeren, lets zakelijk aanhalen, den inhoudkort
zamenvatten.
recedeeren, terugwijken, terugtreden ; weder afstaan.
Reeensent, beoordeelaar, inzonderheid van boeken.
recenseeren, enderzoeken, doorloopen, een bock beoordeelen, het beoordeelend aankondigen.
Recensie. beoordeeling, boekbeoordeeling.
recent. nieuw, versch, pas gebeurd, onlangs.
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Recepisse—recludeeren.

Recersse, bewijsachrift vat{ ontvangen waren, van overneming.
Recept, voorschrift, artsenijvoorschrift (het recipe).
recepteeren, artaenejen voorschrijven en naar de kunst
gereed maken, de recepteerkunst verataan.
Receptie, opname, opneming (als lid), ontvangst, inleiding in een gezelschap ; ontvangst, tijd en plaats van
ontvangst der gelukwenschenden, inzonderheid bij ondertrouwden.
Receptor, ontvanger, guarder van zekere gelden.
Receptuur, ontvang, ontvangst ; kunst van het artsentjvoorschrij ven.
Reces, uiteenzetting, verdrag, schriftelijk vergelijk, afloop, eindgevolg; achteratand, verzuimde betaling; het
uiteengaan der wetgevende vergadering voor e6n zekeren tijd.
Recette, ontvangst ; ontvangersambt.
Recherche, onderzoek, navraag; aanzoek.
rechercheeren, onderzoeken, uttvorschen, navragen.
Recidive, het wederbedrijven van een kwaad ; wederinStorten van een' zieke.
reeidiveeren, weder instorten (van een' zieke); de zelfde
fout weder begaan.
Recief, ook *tescif, ontvangceel, bewijs van ontvang;
schriftelijke verklaring van den achipper omtrent de
door hem geladengoederen.
recipe, (op recepten der geneesheeren afgekort iy.),neem!
ook het artsemivoorschrift of recept self.
recipieeren, opnemen (in een gezelschap), toelaten.
Recipiendus, opnemeling, aantenemen persoorr, candidaat.
Recipient, opnemer, ontvanger ; (in de scheikunde) een
vat (ontvanger) ter opneming van het door destillatie
voortgebrachte; ook de glazen klok op het bord der
luchtpomp.
Reciprocatie, wederzijdsche betrekking, vergelding.
reciproeeeren, reciproqueeren,beantwoorden, met ge' lijke munt betalen,
Reciprociteit, wederzijdschheid, wederkeerige, beurtelingsche beweging.
reciprOcre, wederzijdsch, onderling, terugwerkend.
Recitikt., voordracht van een gedicht of prozastuk.
Recitatief, verhalende zangapraak, zingende apraak.
reciteeren, opzeggen, voordragen in redenaarstoon,
Reclantant, terugetscher, tegenwerper ; opwerper en indiener van bezwaren.
Reclantatie,Revlaine,Reelanseering, terugvorderingt
indiening van bezwaren; eisch wegens rechtschending,
reelanteeren, terugeischen, aanapraak op lets maken ;
tegen iets opkomen,zijn.e bezwaren indienen, vergoeding
vorderen.
recludeereu, openen, ontsluiten ; ook instuiten.

Recluzie—Recueil.
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Recluzie, de opsluiting, het in verzekerde bewaring nemen.
Recognitie, gerechtelijke etkenning van een' persoon,
eene zaak, een geschrift voor datfene, waarvoor men
die uitgeeft.
Recognitie-gelden, zulke gelden, die de erfpachter of
bruiker aan den grondeigenaar bettalt en waarmede hij
diens recta van grondeigendom erkent.
recognosceeren, erkennen,voor echt verklaren ; op kondschap uitgaan, een terrein onderzoeken, de stelling bespieden (in den krijg); onderzoeken, monateren.
Recognoceering, bespieding, opneming der stelling of
ligging.
recoleeren, tegen elkander vergelijken (b. v. twee gesehriften).
Recollectie, verzarneling der gedachten.
recoinmandabel, aanbevelenswaardig, prijzenswaard.
Recommandatie, aanbeveling, voorspraak.
recommandeeren, aanbevelen, aanprijzen.
Recompense, belooning, schadeloosstelling.
recompenseeren, beloonen, vergoeden.
recompleteeren, weder voltallig maken.
Reconeiliatie, verzoening, wederbevrediging.
reeonciliPeren, verzoenen, vereffenen.
Reconstructie, herbouwing, wederopbouwing.
reconetrueeren, weder opbouwen.
Reconvalescent, een zieke aan de beterhand, genezende.
Reconventie, tegeneisch (in rechten).
Recours, ook Regres en Regredientie, buitengewoon
beroep ' op een hooger gerechtshof ; recht van schadeverhaal.
Recoursvvissel, tegenwissel.
Recreatie, uitspanning, verfrissching.
Recreditief, terugroepingisbrief (aan eenen gezant).
Recriministie, tegenbescl uldiging, tegeneisch.
recrimineeren, tegenbeschuldigingen maken; wederschelden of -hoonen, smaadwoorden enz. beantwoorden.
recruteeren, troepen werven, lichten ; aanvullen.
Recruteering, manschapsaanvulling, lichting.
Recruut, nieuw in dienst getreden, nieuw aangeworven
Recruten, aanvullingsmanschappen.
soldaat ;
Bectificalie, terechtbrenging, verbetering; herhaalde destillatie.
rectificeeren, verbeteren, door gedurig overhalen nog m eer
zuiveren en versterken.
Rector, bestuurder, eerste leeraar aan eene latijnsche
school of een gymnasium; — rector Magnificus, eerste bestuurder, voorzitter van etn' akademischen sehaat.
rectoraal, den rector betreffende; — rectorate waardigheid, rectorschap.
Rectoraat, ambt, waardigheid van een' rector.
Recta, schriftelijk bewijs van ontvang.
Recueil, veraimeling.
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reeueilleeren—refereeren.

reeueilleeren, verzamelen; rich reeueilleeren, rich
bekorten ; in zich zelven keeren.
reculeeren. teruggaan, wijken ; terugspringen.
Recurrent, hulpzoeker, gebruikmaker van het Recoure
(zie dat woord).
reeurreeren, hulp zoeken.
recuzabel. verwerpelijk, weigerbaar.
Reeuzatie. weigering, verwerping, wraking.
recuzeeren, afslaan, verwerpen, met aannemen.
Redaeteur, rangschikker en uitgever van schriftelnke opinzonderheid van tijdschriften en dagbladen.
Bedaetie, verzameling en schikking ; gezamenlijke drukbezorgers en uitgevers van een tijdschrift, dagblad, enz.
Bedemptoristen, zie Liguorianen,
redevabel. erkentelijk, verplicht.
Redhibitie, terugneming eener gekochte zaak, koopvernietiging of ontslag.
redigeeren, in orde brengen, near eisch inrichten en in
't licht geven, den druk bezorgen.
redimeeren, loskoopen, weder inlossen, bevrijden.
Reditie, herhaling.
Redondantie, zinledige woordenvloed, klingklang.
redoubleeren, verdubbelen, met nadruk herhaleo.
redoutabel, vreeselijk, geducht.
Redoute, kleine veldschans; gemaskerd bal.
redouteeren, vreezen, duchten, ontzien, schuwen.
Redrès, herstelling, vergoeding.
redremeeren weder herstellen, goed maken.
redueeeren, lerugvoeren, verminderen, beperken ; herleiden.
Reduetie, Reduceering, herstelling tot vorigen vorm,
vermindering, b. v. van het getal troepen ; verlaging, vermindering, verkleining; overbrenging van maten, gewichten en munten van een land in die van een ander,
herleiding (in de rekenkunst).
Redundantie, overvloed, overtolligheid ; to groote woordenrijkheid.
redundeeren, overvloeyen, in overvloed zijn.
redupliceeren, weder verdubbelen ; lettergrepen of letters
herhalen.
re*el, werkelijk, waarlijk ; geloofwaardig, zeker (zie ook
reaal).
Refsietie t korting voor beschadigde waren.
RefeetOrturn, eetzaal in kloosters en dergelijke.
Referaat, berichtgeversambt; verslag, bericht.
Referein, zie Refrain.
Referendarie, Referent, ambtenaar, die omtrent den
inhoud der acten bij een collegie van justitie rapporteert, verslag doet of voordraagt.
Referent, berichtgever, aankondiger van nieuw verschenen boeken of werken.
reforooren, berichten, voordragen, verslag doen.

Referte—Regie.
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Referte, verwijzing naar, beroep op lets.
reflecteeren, terugstralen ; nadenken, overwegen.
Refleetie, Reflexie, terugstrahng, weerschun ; overdenking, bespiegehng, tnachtnenung.
refloreeren, relloreeceeren, weder opbloeven, tot nieuwen bloei geraken.
reflueeren, terugvloeyen, terugtreden, terugwerken.
Reformatie. leer- of kerkverbetering, geloofszuivering.
Reiormator, hervormer, geloofszuiveraar.
RefOrme,omvorming, verbetering , afdanking, ontslag ( bij
militairen).
reformeeren, een' anderen vorm geven, veranderen, verbeteren.
Reformizten, in Engeland : voorstanders van de hervorming van het parlement (Reformers); in Frankrijk.
van de hervorming van het kiesstelsel.
reformiatieeh, wat tot de hervorming betrekkang heeft,
b. v. reformistizehe banketten of maaltijden, petide..
Refraetair, weerspanneling, ongehoorzame.
Reiriketie, straalbreking.
refrangabel, breekbaar, to breken.
Refrangibiliteit, breekbaarheid (der lichtstralen).
Refrein, keerregels, keerwoorden, terugkeerend siotvers.
Refugie, u:tgewekene, vluchteling om 't geloof, inzonderheid de Gereformeerden, Welke onder Lodewijk XI V. in
1685 wegens de geloofsvervolging hun vaderland verlieten.
Refute, weigerend antwoord ; blaauwe scheen.
Refutiktie, wederlegging, opzegging van het leen.
refuteeren, wederleggen.
refuzeeren, weigeren, van de hand wijzen.
Regaal , orgelregtster, snorwerk , menschenstem , ook
gastmaal.
Regaal, Regale, (meervoud Regalia), koninkliike 01
vorstelijke voorrechten.
regaal, kontnkltjk.
regaleeren, onthalen, vergasten.
Regard, aanblik ; aanzien, achtitg, betrekking.
regardeeren, aannen, betrekking hebben ; in aanmerking
nemen.
Regatta, tie wedvaart met gondels in Venetie.
Regement, zie Regiment.
Regime°, regentschap,rijksbewind gedurende de minderjarigheid, afwezigheid, ziekte, enz. van eenen vorat.
Regeneratie, wedervoortbrenging, omvorming.
regenereeren, weder telen of voortbrengen; vervormen,
op nieuw bezielen.
Regent, heeracher, rtjksbestuurder; godshuisbestuurder ;
grootste diamant in eene vorstelijke kroon, mzonderheid
in de fransche kroon.
Regue,leiding, bestuur ; beheer van zekere handelstakken
met verantwoordelijkheid voor het doen van rekening.
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Regime—rejouisseeren.

Regime, levensregel, eetregel, staatsbestuur; — aneien
regime, de regeringstoestand van den ouden tijd (b. v.
de tijd van de heerschappij der Bourbons).
Regiment, Regement, rijks- of staatsbestuur ; iroote
troepenafdeeling.
Regisseur, beheerder ; tolgaarder, re'keningvoerder ; tooneelbestuurder.
Register. alphabetisch gerangschikte lijst of blaawijzer ;
gerechtsboek ; actenboek ; orgelschuif i oventreat • —
Reaister-schip, ingeschreven vaartuig, dat buzondere
handelsvoordeelen geniet.
Registratie, bet inscbrijven van oorkonden of acten.
Registrãtor, persoen, die de acten vvettelijk inschrijft.
Registratuur, gerechtelijk inschrijiboek; bewairplaats
der oorkonden.
registreeren, in 't register schrijven, boeken.
Reglement, verordening, bepaling, voorschrift, richtsnoer.
reglementair, bet reglement betreffende, daartoe behoorende.
regleeren, regelen, rangschikken, voorschrijven.
regratteeren, weder opkrabben, afkrabben ; een' muur
of bikken ; in 't klein verkoopen, uitventen, leuren.
Regratterie, kleinkramerij, uitventing in 't klein ; de
voddekraam.
Regredientie, Regres, teruggang; voorts zooveel als
Recours.
regressief, teruggaand, terugNN erkend.
Regret, spijt, berouw ; — a regret, ongaarne.
regrettaibel, betreurenswaardig.
regretteeren, bejammeren; terugwenschen.
regulair, regulier, regelmatig, geregeld ; — reguliere
troepen, linietroepen, staande troepen;
regulfere
geestelijken, ordesgeestelijken of monniken.
Regulariteit, regelmatigheid.
regularizeeren, hetzelfde als reguleeren.
Regu:ator, Regulatief, regelaar, rangschikker ; bij uurwerken: de on rust, de slinger ; voorschrift, richtsnoer.
reguleeren, re ggelen schikken, vaststellen.
regulier, tie regulair.
Rehabilitiatie, herstel in vorigen stand, staat, eer of
aanzien.
rehabiliteeren, weder in goeden naam, enz. brengen.
reimporteeren, weder invoeren.
reincorporeeren, weder inli)ven.
Reinktte, koningsappel.
Reis, portugeesche munt; bevelbebber bij de Turken.
Reis-effendi, turksch rijkskanselier en minister van bui
tenl an d schetaken.
ReiTteretie, erh al ing.
reitereeren, herhalen.
Rejectie, verwerping, afwijzing.
rejouisseeren, verheugen, vervrolijken, verlustigen.

Relaas— Remollientia.
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Relaas, Relutie, bericht,verhaal, melding ; verkeer, gemeenschap.
relacheeren, ontspannen, slap maken; verslappen, verflaauwen, nalatiger warden ; loslaten, bevrijden.
relitta refer°, ik verbaal de zaak, zooals ze mij verhaald
is, zooals ik ze gehoord heb.
zie Relaas.
relatief, betrekkelijk, in verband tot.
Relaxutie, losmaking, verslapping ; verzachting.
Relegutie, verbanning ; — releveeren, verbannen.
relevant, gewichtig ; ter zake dienstig.
Relevàtie, ontheffing, bevrijding.
releveeren, verlichten, vrijspreken, ontheffen ; doen uitkomen, verhoogen ; afhangen, leenroerig zijn.
Relicta, de nagelatenen of achtergeblevenen( gade, weduwe,
kinderen, enz.)
Relief, verheven week in marmer, metaal, enz.
Religie, godsleer, geloofs- en deugdenleer ; geloofsstelsel,
geloof , godsvrucht, godsdienst, gemeenschappelijke godsvereering en aanbidding.
religieus, godvreezend, godsdienstig, naauwgezet.
Religioziteit, godsvrucht, godvereerende stemming ; gerneenschappelij ke godsvereering.
overblijfsel, overschot, inzonderheid van heiligen.
remarquabel, opmerkenswaardig, aanmerkelijk.
Remarque, aanmerking.
remarqueeren, opmerken, waarnemen, gadeslaan.
Rembours, Remboursement, wederbetaling, teruggave
van het gereede uitschot ; dekking (van een' wissel).
rembourseeren, weder vergoeden, terugbetalen ; de dekking toezenden (b. v. van eene traite).
Remedie, middel, hulp-, geneesmiddel ; veroorloofd minder gehalte (bij munten).
remedi g eren, verhelpen, genezen, heelen.
1Rennesse, Rimesse, overgemaakt geld, overzending van
geld of wissels.
remigreeren, naar het vaderland terugkeeren.
Reminiseentie, herinnfring ; plaatsen in een boek, die
een vreemd week herinneren.
Remit*, uitstel van een' betalingstermijn; afslag.
Remise, uitstel; vermindering ; ask koetshuis ; in het
spel : kamp-op, onbeslist gebleven, beest, enkelvoudig
verloren ; ook zooveel alt* Remesse.
Remissie, terugzending ; toegestane korting, zooveel alt*
Remis ; opheffing van een verbod ; het uitblijven, nalaten (b. v. van eene koorts).
■ mitteeren, terugzenden; weder ter hand stellen ; geld
of wissels overmaken ; lets latT vallen of kwijtschelden.
Remittent, overzender, overmal er; de eerste wisselhonhowler of -ontvanger.
Remollientia, weekmakende, verzachtende middelen.
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se Remonstranten—renoveeren.

Itemonatritnten, tegensprekers ; godsdienstpartij der gereformeerde Kerk in Rolland.
Remountrittiie, Rentountritntie, tegenvoorstelling.
remount...ere., tegenwerpingen maken, tegenwerpen.
Rentinnte,Remônte-paarden, aanvullingspaarden, paarden ter vervanging van dezulke, die tot de dienst btu
de ruiterij onbekwaam zijn geworden.
remonteeren, weder opmaken of in orde brengen; de
deelen weder tot een geheel vereenigen; het te-kort der
paarden van een regement door nieuwe aanvullen.
remorqueeren, op het sleeptouw women, boegseeren.
Remiotie, verwijdermg ; ontslag uit een' post, afzetting.
zonder getuigen, in 't geheim, onder
remota§
vier oogen.
removeeren, wegruimen; afzetten.
Remplacant, plaatsvervanger, inz. to de knjgsdienat.
remplaeeeren, vervangen, in ems anders plaats treden.
Remuneritties vergelding, belooning.
remeanereeren, vergelden, beloonen.
Renaissãnee, wedergeboorte ; —stip de la renaissance
of 4 la renaissance, meer of mm gelukkige vermenging van den stljl der raiddeleeuwen en then der Ouden
(in de bouwkunst, enz.), de sedert de 16de eeuw in
Frankrijk opgekomen mode, de toenmaals heerschende
kunatsmaak.
Rencontre, ontmoeting, toevallig zamentreffen; oneenigheid, vechtpartij ; gelegenheid, toestand.
reneontreeren, ontmoeten, aantreffen.
Renditnt, rekeningvoerder, rekening-aflegger (Rendant
van rekening).
rendeeren, opbrengen, afwerpen (winst).
Rendez-vous, algesprokene bijeenkomst, verzamelplaats;
Rendez-volt...Inds, geheim bordeel, stifle knip.
renegeeren, weder verloochenen, afvallen.
Renegaat, geloofsverzaker, afvallige, inzonderheid een tot
Muhameds geloof overgegaan Christen.
renforeeeren, versterken, aterker maken.
Renitent, wederspannige, weerstrever.
Renitentie, wederstand, tegenstand, verzet, weerspannigheid.
Renommee, faam, naam ; vermaardheid, roemruchtigheid.
Renommtst, vechtersbaaa, baldadig twtstzoeker, bekkesnijder.
Renonce, het missen of verzaken eener kleur in 't kaartspel; de ontbrekende kleur; ook een afkeerwekkend per80011.

renoneeeren, van cent zaak afzien, haar opgeven ; in 't
kaartspel: met bekennen, de kleur niet bijspelen.
Renonciatie, afstand, boedelafatand; afwijzing.
Renovittie, vernieuvving, beratelling.
een' wissel
renoveeren, vernieuwen, verbeteren;
renoveeren,ltem vernienwen,zijn' vervaltud later stellen.

Renseignementen-repliceeren:i 6T
Renoeignementen, mlichtingen, opgaven der uiterlijke
kenteekenen.
jaarlijksehe geldinkomaten, die niet de opbrengst
van persoonhjke Industrie of werkzaamhetd zijn, opbrengst
van kapitalen, landerijen, en,
renteeren, renten, renten of interesten opbrengen, winst
opleveren.
Rentenier, die van zijne renten of inkomsten leeft.
Rentenieren, ,van zijne renten 'even.
Renuirneratie, terugbetahng, wederuttgave.
renumereeren, wederbetalen, terugbetalen ; gebeurd geld
weder uttgeven; natellen.
Renunieatie, ontzegging, opgeving, afstand.
renuncireren. hetzelfde als renoneeeren.
renvereeeren, onikeeren, omwenden, omverwerpen, het
onderst boven keeren.
Renvoi. Renvooj. verwij zing ( in boeken ); teruvending.
renvozeeren, terugzenden; afseheid geven, ontslaan;
verwu zen.
reordineeren, weder ordenen.
Reorganizatie, nieuwe inrichting.
reorganizeeren, op nieuw inrichten, eene andere gedaante geven.
repandeeren, vergieten, plengen ; verbrelden, uitbretden,
verstrooyen, uitstrooyen.
reparabel, herstelbaar, vergoedbaar.
Reparatie, Reparatuur, herstelling, vergoeding, sehadeloosstelling.
repareeren, herstellen, verbeteren, weder goed maken.
reparteeren, verdeelen.
Repartitie, verdeeling.
repaoseeren, terugkomen ; weder voorbijgaan of doortrekken ; doorloopen, verbeteren (rekeningen, gesehriften, enz.).
Repeal, herroeping, opheffing (inzonderheid der vereentging van Iceland met Engeland
Repealer*. die partij van het engelsehe parlement, welke
de herroeping der Unie van Engeland en Ierland verlangt.
Reperenasie, terugstoot; afkaatstng (b. v. van 't gelutd,
van de liehtstralen, enz.).
repercuteeren, terugstooten, afstuiten.
Repertoire, Repertiiriunt, opslag- of aanwuzingsboek,
zaakregister, blaffert ; wekelijksehe lijst der optevoeren
tooneelstukken in groote steden.
Repetent, herhaler.
repeteeren, herhalen, herzeggen.
Mepetatie, herhalang; — Repetitie-horlOgie, slaand
zakuurwerk.
Repit, verlenging, uitstel, latere termijn, reap ij t.
Repletie, volbluedigheld ; zwaarlijvigheid.
repliceeree, antwoorden , herratten , daartegen inbrengen.
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Repliek- Repudiate.

Rep liek, tegenantwoord, tegenbescheid.
replieeren, weder zamenvouwen terugtrekken, denizen.
repondeeren, antwoorden, overeenkomen; borg blijven.
reponeeren; weder op de plaats zetteu of legg,en, wegleggen, bewaren ; zetten, weder inbrengen (een ontwricht lid, eene breuk, enz.).
Reptile, rust; — repozeeren, rusten ; zich verlaten op
iemand.
repousseercn, terugstooten.
reprehendeeren, berispen, laken, verwijten.
reprehensibel, berispenswaard, lakenswaardig.
Reprehênsie, berisping, doorhaling, bestraffing.
Represaillea, tegengeweld, weerwraak, wraakoefening.
Repressalien, zie Represailles.
Repressie, onderdrukking, stremming, beteugeling.
Reprêzentaint, vertegenwoordiger, afgevaardigde op eene
staatsvergadering, volksvertegenwoordiger.
Reprezentatie, vertegenwoordiging, plaatsvervanging, opveering van een tooneelstuk.
reprezentatief, plaatsvervangend, vertegenwoordirend.
reprezenteeren , vertegenwoordigen, voorstellen ; iets
vertoonen, sigh voordoen.
Reprimands, terechtwijzing, verwijt, doorhaling, lange
neus, bokking.
reprimeeren, onderdrukken, beteugelen, verhinderen.
Reprise, herovering, berwonnen prijs; herhaling.
Reprobatie, verwerping, tegenbesvijs.
reprochabel, berispenswaard, bestraffelijk.
Reprache, verwijt, wraking, berisping.
reprocheeren, verwijten, under den neus wrijven.
Reproducent, tegenbewijsvoerder.
reproduceeren, weder voortbrengen, tegenbewijzen.
ReprodUctie, wedervoortbrenging, herstelling van verlorene of beschadigde deelen aan dierlijke lichamek.
reproductief,' wedervoortbrengend, herstellend.
Reproductiviteit, reproductieve kracht, heratellingsvermogen, inionderheid van wormen en amphibien.
reprouveeren, verwbrpen, afkeuren, veroordeelen.
Reptilian, kruipende dieren.
Republish, gemeenebest, vrijstkat, in welken het opperst
gezag niet ij een' erfelijk' v'orst berust, maar waar dit
gezag of door eenen gekozen' president, Of door een directorium en dergl. wordt uitgeoefend. De republiek
kan eene aristokratische zijn, wanneer tot de whardigheid van regent alleen de door geboorte bevoorrechte4
kunnen geraken, of eene demokratische, als het yolk;
zonder aanzieh des stands, elken burger tot de hoop*
staatsambten rnag kiezen, of eene aristo -demokkatische, indien de beide vorige vormen gemengd zijn.
Republikein, kemeenebestgezinde, vrneidsvriend.
republikeinsch, gemeenebestgezind, vrijburgerlfjk.
Repudiatie, eehtscheiding.

repudieeren—Resolventia. 2 6 9
repudiaeren, verwerpan, verstooten, van de hand wijzen (b. v. eene erfenia); het huwelijk ontbinden, scheiden.
repugnant, afkeerwekkend, hinderlijk, walgelijk.
repugneeren, wederstreven, tegenstreven, zich verzetten;
tegenstaan, tegenzin of afkeer gevoelen, tegen de borst
stuiten, walgen.
Repuls, afwijzing, weigerend antwoord.
repulzeeren, terugstooten, afwijzen, afslaan, een weigerend antwoord geven.
nepialzie, terugstooting, afwijking.
repuizief, terugstootend, terugdrijvend.
reputitbel, een' goeden naam hebbende, te goeder faam
staande.
Reputatie, naam of faam, aanzien, goede naam.
Request, bede, verzoekaehrift, ameek-, klaagschrift.
requestreeren, een verzoekschrift indienen.
Requiem, zielinis voor een' overledene ; de muziek daarbij .
Requirent, onderzoeker, navoracher.
requireeren, verzoeken, verlangen, vorderen, eischen in
rechten ; onderzoeken, navorschen ; bij militairen : leveringen vorderen of uttschrijven.
Requiziet, vereischte, noodzakelijke eigenschap.
Requizstie, het aanhouden, aanzoeken ; opeisching der
eene regeering aan de andere om grontiwettelijke hulpverleening ; uitschrijving van leverantien ; beslag op personen of goederen; (onder de vroegere fransche republtek)
oproeping aan de jongelieden tot de krijgsdienst.
Requizitoir, eisch van het openbaar ministerie.
Rescief, zie Recief.
Rescissie, gerechtelijke opheffing of verwerping (catguttie) van een testament.
rescribeeren, terugschrijven, antwoorden.
Rescript, antwoord, bescheid op aanvragen, verzoeken;
pauselijk bevel of verordening als antwoord op eene theologische vraag.
Rescriptie, terugschrijving; schriftelijke last tot inning
of uttbetaling eener geldaom.
Rescriptien, vroegere fransche staatsschuldbriefjes, gegrond op de nationale domeinen, tot uitdelging der assignaten, gedurende de eerste fransche republiek ingevoerd.
ReservOtio mentalis, een inwendig voorbehoud bij beloften of eeden, waardoor men deze krachteloos of ongeldig zoekt te maken.
reservatis reservAndis, met voorbehoud van datgene,
wat voorbehouden moet worden ; met het noodige voorbehoud.
Reservoir, waterbak, vergaitrbak ; bewaarplaata._
Residuum, overblijfsel, bezinksel, rest.
Res integra, eene nog onveranderde, ongedeerde zaak,
oude toestand, eene nog niet besliste zaak.
Resolventia, oplossingsmiddelen.
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Respect— Resume.

Respect, achting, eerbied ; opzicht, betrekking; — met
respect, met verlot to zeggen).
respectabel, aanzienlijk, eerwaardig, achtbaar.
Ilespectabiliteit, achtenswaardigheid.
Respect-dagen, betzelfde als Reopijtdagen.
respecteeren, eerhiedigen,ontzien , ongemoeid laten ; een'
wissel aannemen en betalen.
respectief, betrekkelijk, onderling, wederzijdsch.
respectueus, eerbiedig, vol eerbied.
respicieeren. in aannierking nemen, op ieta letten.
Respijt, zooveel als Repit.
Respijt- of Respect-dagen, toegift-, uitsteldagen, wisseluitstel, dat na den vervaldag van ten' wissel worth toegestaan ook lionneur, Faveur- en Discretie-dagen.
' inadembaar, ter inademing geschikt.
respirabel,
Respiratie, het ademhalen, ademen; verademing, het
uitrusten.
respireeren, ademhalen, lucht seheppen ; zich herstellen,
uitrusten.
van een geleerd twistRespondent, antwoorder,verdediger
,
sehr tit op hoogeseholen.
respondeeren, antwoorden, hervatten, wederleggen.
responsabel, verantwoordelijk, aansprekehjk.
Responsabiliteit, verantwoordelijkhsid.
responsief. antwoordend, antwoord bevattend.
RespOnsum. goedvinden, antwoord.
Reason, drijfveér ; spankracht ; drijfwerk ; gebied, rechtsgebied, grondgebied of district van eene rechtbank ; vak,
gebted, b. v. eener wetenschap.
ressorteeren, onder een rechtsgebied, tot eene rechtbank,
tot een' bepaalden werkkring behooren.
Ressource, hulp, toevlucht, bestaanmiddel ; plaats van
ontspanning.
Rest, overscbot ; achterstand.
Restant, overschot; achterstallige schuldenaar.
Restaurateur. Restaurant, hersteller, wederoprichter,,
gaarkok, spijshuis-houder.
Restaursktie, herstelling, verbeterirtg. ; herstelling eener
nude dynastic op den troon, inz. die der Bourbons na
den val van Napoleon I.; verfrissching, versterking ; ook
spijshuis, portie-tafel.
restaureeren, herstellen ; versterken, verkwikken ; zich
restaureeren, iets tot verkwikking, tot versterlung gebruiken.
resteeren, over zijn ; achterstallig zijn.
restitueeren, herstellen, vergoeden, teruggeven.
Restitutie, herstelling, teruggave, vergoeding.
Reatrigtie. beperking, verkorting ; voorbehoud,
restrictief. beperkend, bepalend, voorbehoudend.
restringeeren, beperken, bepalen, vorkorten.
Resume,eztimtie. zamenvatting, beknopt overzicht,
korte in'hond.

retablisseeren- Retissite.
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retablisseeren, herstellen, weder oprichten.
RetaliAtie, wedervergelding.
retali&oren, weder vergelden, gelijk met telijk beantwoorden of vergelden.
Retardatie. vertraging, belemmering.
retardeeren, vertragen, ophouden, belemmeren.
RetardemCnt, vertraging, vertoef, uitstel; verhindering,
belemmering.
Retaxatie, hersebatting.
Retenne, de eerste post op de rekening van eenen advocaat, ten blijke, dat hij de hem opgedragene rechtszaak
heeft aangenomen.
ReticCntie, verzwijging.
Reticule, kleine werkzak der vrouwen (eerst nit scherts,
later bij verbastering en uit onkunde ridic ul e geheeten).
Retirade, terugtocbt, aftocht ; toevlucht,toevluebtsoord ;
geheim gemak, bestekamer; verschansing op een bastion.
retireeren, afdeinzen, terugtreden; van de wereld, van de
bezigheden afzien.
retorqueeren, terugdraayen, iemands gezegden tegen hemzelven gebrniken, hem met zijne ripen woorden slaan.
Retiorsie, wedervergelding, tegenwerping; — Retorsierecht, het vergeldingsrecht van aangedane beleedigingen.
retoucheeren, overwerken, verbeteren, de laatste hand
aan iets legg,en ; eene schilderij weder opwerken.
Retour, terugkeer ; geld- of wis:;e1-terugzending; terugvoer van goederenladingen.
retourneeren, terugkeeren, terugzenden.
Retractatie. terugneming van zijn woord.
retracteeren, zijn woord herroepen.
1Ftetraetie. terugtrekking; optrekking (van spieren).
Retraite, aftocht, afzondering van de wereld; toevluchtsoord, wijk- of rustplaats.
Retraite-pensioen, jaarwedde root onde, tot de diens,
onbekwaam geworden krijgslieden.
Retranchement, verschansing.
retrancheeren. afsnijden, besnoeyen ; verschansen.
retrihneeren, wedergeven, vergoeden, vergelden.
Retributie. teruggave, wedervergoeding.
rCtro, terug, rugwaarts.
Retroactie, terugwerking.
retroactiel, terugwerkend.
retroageeren, terugwerken, aehterwaarts doer ;;aan.
retrodateeren, den datum terugzetten.
itetrogradátie, teruggang, rugwaartsche heweging•
etrogradeeren, achterwaarts ;;aan.
, trogradiel. rugwaartsgaand, terugloopend.
,eUnie, wedervereeniging, verzoening.
,finieeren, vereenigen; verzoenen ; bijeenkomen.
,iasseeren, slagen, goed uitvallen ; tieren, voortkomen,
,eiassite, gelukkige afloop, gewenschte uitkomst.
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revEtieOrdn.—Itevue.

revaleeren, rich op iemand verhalen wegens een uitschot
of eene betaling.
nevaMalta, een gezondheid- en krachthergevend voedsel.
Revanche, Revange, genoegdoening, wraak; tweede spel
om 't verlies van 't eerste te herstellen.
revancheeren, vergelden, wreken.
Reveille, wektrommel, stgnaal ioor 't ontwaken der
soldaten.
Revelatie, ontdekking, openbaring.
Revenit, inkomen ; — Reventien, inkomsten (renten).
Reverberatie, terugstraling, terugkaatsing.
Reverbere, straatlantaren met metaalspiegels, gepolijste
holle spiegel.
reverbereeren, terugstralen, lichtstralen terugwerpen.
Reverbereer-vuur, strijkvuur, 'MU zonder uitweg van
boven, waardoor de vlam rich ombuigt en heenrolt over
de voorwerpen, die aan hare werking zijn blootgesteld.
Reverendissimus, hoogeerwaardiete.
Reverentie,ontzag,eerbied, eerbetuiging; buiging, neiging.
Reverie, droomenij , sufferij, mijmering,
hersenschim.
Revers, keerzijde van munten of medailles , tegenspoed ;
omslag of opslag van een' mansrok ; tegenbewijs, schriftelijke tegenbelofte.
Reversalien, waarborgbrieven, in welke een vorst rich
verbindt, de rechten zijner onderdanen niet aan to tasters.
reversibel, terugvallend.
Reversibiliteit, wederkeerbaarheid, hoedanigheid van
weder aan den eigenaar, die er over beschikt heeft, te
vervallen.
Reversie, het terugvallen van een .goed aan zijnen heer.
revideeren, doormen, nazien, berzien.
Review, in 't engelsch wat Revue in 't fransch is.
Revindicatie, terugvordering of wederbekoming van een
eigendom.
Revisor, onderzoeker, naziener.
herhaalde doorzage, naziening; tweede proefblad.
revocabel, wederroepelijk, herroejbaar.
Revocatie, terugroeping, intrekking, terugname.
revoceerels, revoqueeren, terugroepen.
revoltant, hoogst hinderlijk, ergerlijk.
Revidte, opstand, oproer.
revolteeren, in opstand brengen ; oproerig worden, in
opstand geraken, opstaan.
Revolatie, omwenteling, inzonderheid eene groote, gewelddadige wereld, card- of staatsomwenteling, omverstorting, omdraaying.
revolutionair, omwentelingsgezind, oproerig; eigendunkelijk.
revolutioneeren, omwentelen, eene staatsomwenteling
verwekken.
revoqueeren, zie revoceeren.
Revue, monstering, wapenschouw ; overzieht, titel vat]

Rex—Rhapsodist.
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verschillende tijdschriften ; — de revue pazseeren, gemonsterd, naauwkeurig bekeken of beoordeeld worden.
Rex, koning; — Rex apostolic...it, apostolische koning
(van Hongarije); — Rex eathidieus, katholieke koning
(van Spanje); — Rex ehristianassimus, allerehristelijkste koning van Frankrijk) ; — Rex fidelissimus,
allergeloovigate koning (van Portugal).
Rez de ebauszee, benedenste verdleping, gelijkvloera.
Rezervaat, voorbehoud; het voorbehoudene, bedongene.
Rezervatie, Rezérve, bedachtzaamheid, ingetogenheid,
achterhouding ; noodhnlp.
Rezerve, tie Rezerwatie.
Rezerve-corps, spaarbende.
rezerveeren, besparen, wegleggen ; voorbehouden, bedingen, vaststellen.
rezideeren, wonen, zijn' zetel hebben, inzonderheid van
vorsten, ook van notarissen. enz.
Rezident, staats-zaakvoerder aan eene buitenlandsche
pleats.
Rezidèntie, woonplaats, hofstad, gewone verblijfplaats
van eenen vorst.
Rezignittie, afstanddoening van een ambt of post ; underwerping aan den goddelijken wil ; zelfverloochen;ng.
rezigneeren, afstand doen, nederleggen ; zich met gelatenheid in zijn lot schikken.
Rezistentie, wederstand, vorst.
rezisteeren, weerstand bieden, zich verzetten.
RezolUtie, besluit, bescheid; vastberadenheid.
rezoluut, vastberaden, onverschrokken, ronduit.
rezolveeren, oplossen, ontbinden; besluiten, vaststellen,
bepalen.
Rezonalins-bodem, klankbodem van een klavier,van eene
forte-piano.
rezonant, weerklinkend, nakl;nkend.
Rezonantie, weèrgalm, naklank.
Rezultaat, uitslag, einduitkomst; vrucht, opbrengst ;
eindgevolg van een onderzoek.
rezulteeren, uit eene zaak volgen, voortvloeyen.
rezumeeren, kort herhalen, zamenvatten, nalezen en
goedkeuren..
Rezfimptie, zie Resume,
rezumtief, versterkend, tot versterking of tot verkwikking dienstig.
Rezurrectie, opstanding der dooden; — Rezurreetiemannen, lijkdieven in Engeland.
Rhabdologie, staafjesrekenkunst.
Rhaehitis, engelsche ziekte.
Rhapoude n rondtrekkende volkszangers.
Rhapoodie, verzamelwerk, mengelmoes ; rommelzoo.
rhapsOdimeh, onzamenhangend; uit verschillende deelen
bbeengebracht, zamengetlanst.
Ithapoodiirt, verzameiaar, zamenflanser.
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Rhetor—riscant.

Rhetor, redenaar, leeraar der welsprekendheid.
Rhetoriek, Rhetorika, redekunst,leer der welsprekendheld.
rhetarisch, redekunstig, op redenaars wijze.
rheumatisch, met zinkingen behebd.
Rheumatasmus, vloeying, zinking, eigenaardige aandoening van het celweefsel.
Rhinalgae, neuspijn.
Rhinoceros, neushoorn, neushoorndier.
RhOdium. een enkelvoudig, in 't platina ontdekt metaal.
Rhododendron, rozelaar, alp- of bergroos.
rhornboidaal, rhomboidisch, langwerpig ruitvormig.
Rhombus, ruit, gelijkzijdige scheeve vierhoek.
rhythmsNeh, evenmatig, versmatig, welgeordend.
Rhythmus, near bepaalde meat- en toonverhouding geregelde redegang, evenmatige welluidendheid der rede,
. klankmaat.
Ricambio, keerwissel, die met protest teruggaat.
RicAvio, het zuivere bedrag van verkochte waren.
Ricochet, het keilen, Pfkaatsen van een' geworpen steen
op de watervlakte; — ricochet-schot, schot, waarbij
de kogel herhaalde malen op de aarde of het water atstuit en zich weder verheft.
Ricorso, hetzelfdd als Ricambio.
Rideau, voorbang, gordijn; kieine aarden wal, waarachter de belegerden zich verbergen.
ridicuul, belaci elijk, bespottenswaard.
Ridicule, het belachelijke; ook werkzak, werkbeurs der
vrouwen tin die beteekenis beter retie ul e, zie ald./.
rigsde, stijf, steak; scherp, onverbiddelijk, hard.
Rigiditeit, stijfheid, strakheid ; ook zoo veel als rigueur.
rigore juris, naar gestreng recht.
Rigortsmus, te strenge zedeleer, zedelijke gestrengheid.
Rigorast, gestreng zedeleeraar ; aanhanger der gestrengere
grondbeginselen van het strafreeht.
rigoreus, rigoureus, ook rigoristisch, gestreng, scherp,
onbarmhartig.
Rigoroziteit, gestrengheid, hardhe;d.
rigoureus, zie rigoreus.
Rigueur, strengheid, hardheid,scherpheid;— de rigueur
zijn, voistrekt noodzakelijk, stipt in acht te nemen z;jn.
Rijks-insIgnien, de te Aken bewaarde kleinoodien van
het duitsche rijk, welke vroeger bij de keizerskroning
gebruikt werden.
RimbOrso, hetzelfde als Rembours, Remboursement,
Rimesse, zie Remesse.
Riool, afvoeringsbuis, vuilnispijp.
ripair, ripenzisch, aan den oever liggende of wonende.
riposteeren, snel en treffend antwoorden, dadelijk hervatten.
Ripuáriars, oeverbewoners.
riseant, gewaagd, gevaarlijk.

Riscontro— Roman.
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RiscOntro, (meerv. riscontri), wisselbetalmgen ; aanwijzing op wisselbetalingen.
Risico, gevaar, waagstuk.
risiqueeren, beter rinqueeren.
Risk)Ct- of rispit-dagen, hetzelfde als respect- of Respidt-dagen.
risqueeren, wagen, op 't spel zetten; gevaar loopen.
ristorneeren, terug-, af- en toeschrijven; tegen eene vergoeding afzien van eene gesloten assurantie.
RistOrno,Ritorno, ook StOrno, terugkeer ; terugschnjving, af- en bijschrijven van een' post in het grootboek.
Ritornel, herhalingsthema (in de muziek) ; drieregelig
italiaansch volkslied,
RitOrno, zie Risiorno.
Ritrátta, keer- of herwissel; terugtrekking van een' getrokken wissel.
Rituaal, regeling van kerkelijke gebruiken, kerkenorde,
kerkenboek; voorgeschreven of gebruikelijke ceremonien
bij inwijdingen, receptien in geheime genootschappen, enz.
ritueel, gebruikelijk.
Ritus,overgeleverd gebruik, inzonderheid plicht- of kerkiebruik.
Rival, mededinger, medevrijer, wedijveraar.
Rivaliteit. ijverzucht, wedstrijd, wedijver.
rivalizeerea, wedijveren, om de meerderheid strijden.
Roasibeef, geroosterd, half gebraden rundvleesch.
Rob, Rob, ook Roob, verdikt vruehtensap of -moes,
doorgaans met suiker gekookt.
Robber, Rubber, twee achter elkander gewonncne van
3 partijen ; de dubbele partij.
Robe, vrouwesleepkleed; ambtskleed der rechtsgeleerden, tabberd.
Robijn, bardste en kostbaarste edelsteen na den diamant.
Robinokratie, de heerschappij van de getabberde Thannen ,
van de advocates.
Robinsonisde, avontuurlijke geschiedenis.
Boborantia, versterkende middelen.
Roborátie, versterking.
Roborans, Roboratief, versterkend middel.
Robot, leen dienst, zulke werkzaamheden, waartoe tot dusverre in Beyeren, Oostenrijk, Bohemen en Silezie de onderdanen jegens hunne overheden en landheeren verplicht
waren.
robnust, sterk, krachtig, gespierd, kloek, stevig.
Rocoeti, verouderde, weder mode geworden smaak, ouderwetsche smaak.
Rodomontade, windbrekerij, snoeverij.
Roebel, russische zilver- en papiermunt, de eerste gelijk
1 gl. 89 et., de laatste gelijk 54 cts.
Rogiite, de zondag voor Hemelvaart.
Roman, verdichte geschiedenis; avontuurlijke liefdesgesehiedenis.
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2 7 6 Romance—Rotunde.
Romance, ridderlijk voorval in den vorm van een lied,
zangsprookje.
Romancier, Romancibre, romanschrijver, romanschrij fster.
romaneok, op de wijze der romans, verdtcht; onnatuurlijk, ongelooflijk.
romaniach, van het oud-romeinsch afstammend, van daar
romanische talon, de italiaansche, spaansche, portugeesche, fransche, provencaalsche, enz.; — romanloche
volken, volken, die van romemschen of gemengd romeinschen oorsprong zijn.
Romanismus, de r. kath. godsdienst,hare grondstellingen.
Romanizeeren, ale een' roman inkleeden.
Romantiek, Romanticismus, de in de middeleedwen
geldende en door nieuwere dichters weder opgewekte
smaak.
romantisch, in den geest en smaak der christelijke middeleeuwen en der nieuwe volkspoezie en kunst; dichterlijk schoon, schilderachtig, verrukkelijk, wonderschoon.
wacht ; rondedans ; rondgeRonde, omgang, rondg
zang; — a la rondo, nin
een' kring rood; ook eene soort
van biljardspel.
Rondeau, Rondeel, rondezang, dicht- of muziekstuk met
referein.
Rondeel. rond buitenwerk, ronde sterke toren; ingesloten vlakte.
rondemènt, ronduit, rondweg, zonder omwegen.
Rongeanismus, hetzelfde ale Duitsich-Katholiciomus
(zie op. Katholieken).
Roob, zie Rob.
Roomsch-Katholieken, zie Katholieken.
Ropij, oostindische goud- en zilvermunt, in goud =18g1.
in zilver van verschillende waarde (tusschen 60 en 120
cents).
roqueeren, in 't schaakspel: den koning met het kasteel
doen verwisselen.
Rosette, Rozet, roosvormig sieraad , een van onderen
plat en van boven hoekift, geslepen diamant.
Rosituint, het paard van Don Quichote; slecht paard, knol.
Roskalnik. in Rusland diegenen, welke niet tot de orthodoxe grieksche Kerk behooren.
Rosmarijn, beter dan Rozemarijn, zeedauw (bekend,
welriekend gewas).
Rastbeef, beter Roastbeef.
Rostraal, beter Rastraal.
Rotatie, raderloop, omdraaying, beweging om de as ; lagelijksche beweging der aarde, enz.
Rotondo. zie Rotunde.
Rotulatie, het ordelijk bijeenvoegen en zamennaayen van
schriftellike stnkken.
rotuleercn, actin naar volgnrde teekenen en zamennaayen.
Rutunde, RotOnde, rond gebouw van batten en btnnen.

Roturier— Ttutscher.
Roturier, burgerlijk, onadellijk persoon ; —en roturier,
burgerlijk, boersch, gemeem
Roue, elgenlijk een geradbraakte of die waardig is geradbraakt to warden; voornaam losbol, galant wellusteling.
Rouge-et-noir, rood-en-zwart (een kansspel met ballen
en kaarten).
Roulade, iets opgerolds ; opgerold kalfsvleesch; in de
muziek : toonval, toonlooper.
Rouleau, rol, rolstuk ; rolgordijn.
rouleeren, omloopen, in omloop of gangbaar zijn; loopen;
't gesprek rouleerde over u, 't gesprek liep over u.
Roulette, rolschijf ; kansspel met balletjes.
Rout, talrijk engelsch avondgezelschap, praal-, thee-,
speelgezelschap.
Route, weg, rijweg, straatweg ; tocht, koers.
Routine, vaardigheid, vlugheid door gedurige oefening
of behandeling verkreFen, sleur, slender.
routineeren (zieh), etch vaardigheid in iets bijbrengen.
rozaal, koninklijk ; roiaal-papier, zeer groote paplorsoort.
Royalismus, koningsgezindheid.
Royalist, aanhanFer van de partij des konings.
royahstisch, koningsgezind, koninklijk.
royeeren, zie rayeeren.
Reset, zie Rosette. — Rozemarijn, zie Rosmarijn.
Rubber, tie Robber.
rubifieeeren, rood maken.
Rubriek, afdeeling, klasse, soort; opschrift,bovenschrift.
RudiniOnta, spraalxkunst, eerste gronden der taal.
Rudimènten, aanvangsgronden, eerste onderricht.
Ruditeit, ruwheid, onbeschaafdheid, lompheid.
Rome, ondergang ; verwoestmg; puinhoop, bouwval,
overblijfsels, wrakken.
ruineeren, verderven, verwoesten, ten gronde helpen.
ruineus, verderfelijk.
Rum, suikerbrandewijn.
Ruminamtia, herkaauwende dieren.
Ruminatie, herkaauwing ; herhaalde overdenking.
rumineeren, herkaauvven ; wIkken en wegen.
Runnier, verward geraas, gejoel; gerucht.
Ruuen, onde rechtlijnige letters der germaansche volkeren,
Buptuur, breuk; vredebreuk, vriendschapsklove.
ruraal, landelijk, boersch ; rurale gediehten, landelijke gedichten, veldzangen.
Rurograaf, schrijver over de akkers en hunne bebouwing.
Rusniaken, Russienen, een slavische volksstam in Gallicie, Noord-Honganje, rodqlie, Volhyme, ens. oak
Ruthenen, geheeten.
Rustieiteit, boerschheid, onbeschaafdheid.
rustiek, boersch, landelij4 ; plump, onbeschaafd.
Rutin:soon, zie Russienen.
Riatseber, in de muziek betzelfde als Galop.

ivi

S—Sadclucteers.

S.
S. of St. of Set. beteekent Sint, Saint, Sanct, heilige.
a. op recepten beteekent aigna of aignetur, teeken het,
of het worde geteekend.
se. of sell. beteekent scilicet, namelijk , ac. ook ocialpsit, hid heeft het gegravderd.
S. D. G. beteekent soli Deo gloria, aan God alleen
de eer.
a. e. of a. e. e. beteekent salvo errOre calculi, met
voorbehord van eene mogelijke rekenfout ; ook . zonder
foot in 't rekenen.
S. T. beteekent salvo tank), met voorbehoud des titels.
a. v. beteekent aalva venia, met verlof gezegd.
a. v. v. beteekent sit venia verbo, men vergunne het
woord, met verlof gezegd.
Sabeeers, Sabiers, steraanbidders ; Johannes-volgelingen aan 'den Libanon.
Sabwismus. sterredienst, aanbidding der gesternten.
Sabbath, rustdag, vierdag, bij de Joden de zaturdag.
Sabbathsvrouw, christin, the de Joden bedient op den
sabbath.
Sabi gro. sic Sabo,era.
label, (in de wapenkunde) mart, de zwarte kleur.
Sabratle, nedersabeling, slachting met den sabel.
sabreeren, nedersabelen.
Sabreur, nederhouwer, holtwdegen, woest striider, ijzervreter.
sacerdotaal, priesterlijk.
Sacra, heilige oaken, heiligdommen.
Sacrament, christelijke godedienstpleehtigheid, genademiddel [in de protest. Kdrk zijn er twee : de d o o p,
en het avondmaal; in de kath. Kerk zeven : de
doop, de communie of het avondmaal, het
ro rmse 1, de boete (biecht en absolutie), de prie sterwaj ding, het huwelijk en het laatste oliesel].• — Somtijds ook als eene snort van vloekwoord
gebruikt.
saeramentaal, aacramenteel, tot een sacrament behoorende.
saeramenteeren, de sacramenten toedienen; vloeken.
Saeredieu * (pmeen vloekwoord).
sacreeren, heiligen, wijden, zalven ; ook vloeken.
sacrificeeren, offerers, opofferen.
Sacrilógie, heiligschennis, kerkroof, kerKschending.
Sae ristie, Sacriatq, kerkgereedschapakamer, kerkey.amer.
Sadduemers? oud-joodsche secte, die de opstanding en
de onsterfelsjkheid der ziel loochende, aau engelen noch
geesten geloofde, maar in hare zeden gestreng en onbeAspelijk was.

SafilAan.—Elfstrtt
Saffman, zooveel als Marokkijn.
Saga, Sage, volksoverlevering, legende.
Sagami, de lange spies der Negers, Kaffers en Rottentotten.
saillant, vooruitsteltend, in 't oog vallend.
Saint (verkort St.), heilige, b. v. St.-Pierre; —Sainte
(verkort Ste.), heilige, b. v. Ste-Marie.
Saint-Simontomus, tie Simonissnus.
saisisseeren, grijpen, vatten ; in beslag nemen.
Seizoen, jaargetijde; badttjd ; ook de dour van
de muzikale wintervermakelijkheden enter hoofdstad ; —
de saison, van pas ; — hors de saison, ten onpas.
Sal-ammoniak. tie Salmiak.
salarireren, bezoldtgen, eene jaarwedde geven.
Salaris. Salaire, jaarwedde, bezoldtging.
saldeeren, rekentngen afsluiten, vereffenen, eene schuld
uitdelgen, betalen.
Sado, rekeningsoterschot ; afsluiting der rekening (Saldeering); in said° blifsen, nog schuldig zijn; —
per *Aldo of pro sahlo, als overschot van de vorige
of laatste rekentug.
Salep, de wortel van verscheidene soorten van orehis
of standelkruid ; een daaruit bereide voedzame warme
drank, inzonderheid bij de Turken.
Salificatie, zoutvorming.
Saline, zoutwerk; zoutmijn ; zoutziederij.
salisehe wet, de oudste verzameling van duitsche wetten
nit de 5de eeuw van de Saliers of Saltsche Franken, een
volksstam aan 4e grenzen van Henegouwen en Brabant.
Merkwaardig is het 62ste art., volgens hetwelk bij salische goederen (dezulken, die de Salische Franken in
Gallic en het tegenwoordige Frankrijk veroverd hadden)
de doehters van de erfenis uitgesloten waren. Later
maakte men in Frankrijk daarvan de toepassing op de
kroifr zelve, en in den jongaten tijd werd in Spanje de
salisehe wet opgeheven. — Salisehe goederen zijn
dus de zoodanige, die alleen op mannelijke erfgenamen
overaan.
Salnaták, verkorting van Sal-anzmonnteum, zoutzure,
ammoniak, vluchtig loogzout.
Salon, groote zaal, gezelschaps-zaal ; zaal van tentoonstelling.
Salop, morsige vrouw, alone, totebel ; ook een vrouwemantel, huts- of ochtendkleed.
Salpiter, salpeterzure potasch, moor- of aarazout. een
middelzout, nit sterkwater en plantenloopout bestaande.
Salto, aprong; — Salto mortale, doodelijke sprong; to
groot waagstuk.
Salubriteit. gezondheid, inzonderheid van de lucht.
salueeren, geseten, eer bewijzen.
Saint, welvaart, behoud — saint! gegroet wees gegroet

Strintittio- Sans.
Salutatie. begroeting, groet.
saluteeren, begroeten, verweikommen, inzonderhetd op
militaire wijs, ook met kanonschoten.
salvo, *Alva, salvis, met voorbehoud, zonder benadeeling, behoudens , — slava approbation, onder voorbehoud van de goedkeuring ; — salvo errors of salvo
errors calculi, verkort: s. e. of s. e. e., zie ald.; —
salvo honore, behoudens de eer. met verlof gezegd;
— salvo meliOre, behoudens het betere, met widerwerping aan betere inzichten; — salvo venia, met
verlof; — salvo jfire, zonder schade van zijn recht; —
salvo titulo (S. T.),zonder nadeel of met voorbehoud
des titels ,
salvis exceptionibus, met voorbehoud
van de aanmerkingen of wederleggingen ; salvia
omisois, met voorbehoud van het overgeslagene of vergetene.
Sam, engelsche afkorting your Samuel; Uncle Sam,
schertsende benaming van de Noord-Amerikanen en
hunne regeering.
Samaar, deftig vrouwegewaad.
Saimoem. Samiel, Sainnum, verstikkend heete, dikwijis
doodelijke wind in Z.-Azle en in Afrika.
same mentts, met of bij gezond verstand.
Sanbenito, martelaarshemd, geel beschilderd hemd, waarin de slachtoffers der inqutsitie warden verbrand; ook
zulk eene mots.
o sancta simplicitas! oheilige eenvoudigheid!
Sanctie, bevestiging, voorstelling; toekenning der kracht
van wet, pragmatieke sanctie, zie onder pragmatiek.
Sanctilicatie, heiliging, heiligspreking, wijding.
sanctificeeren. heiligen, heUig spreken.
sanctioneeren, heilig en onschendbaar maken, bekrachtigen, goedkeuren.
Sanctuarium, Sanctuaire, heiligdom; onschetidbare
plaats, vrijplaats.
Sanctum oflicium, eig. heilige bediening; de inquisitie
(zie aid.).
Sandalen, bind- of snoerzolen, oost-indisch schoeisel.
Sandrak of Saindarak, wit hars, dat, tot poeder gebracht, onder anderen dient om de plaats van uitgeschrapte woorden weder beschrijfbaar to maken.
Sandsjak, het stadhouderschap over een klein tnrkseh
landschap.
Sangfroid, koudbloedigheid, bedaardheid.
sanguineus, bloedrijk, volbloedig.
sangutnisch, bloedrijk , levendtg; licht vatbaar voor
vreugde en smart.
saniens, vol bloedige etter.
Saniteit, gezondheid, welstand, welbevinden.
Sans. zonder ; — sans errknionie of sans compliments, zonder omsiag of plichtplegingen.

Sansculotte—satureeren.
Sauseulatte. broekelooze, voorrnalig aanhanger der gepeapelregeering of der ultra-demokraten in Frankrijk.
salts doute, zonder twijfel.
sans facon, zonder omstandigheden ; all hoofdwoord
een lompert.
Sanskrit, de sanskritsehe oude taal der Hindoes
of Brahminen, in welke de indische wetboeken en po e
-ziengschrvj.
sans prendre, zonder te nemen, d. spelen zonder kaarten te koopen of te ruilen, solo.
Sans-souei, zonder zorg ; naam van een koninklijk lustslot bij Potsdam.
Sante, gezondheid; ook een gezondheidsgordel ; — a votre sante, op uwe gezondheid!
Sape, zie Sappe.
Sapeur, ate Sappeur.
Sapient; sat, voor den wijze genoeg, e6n woord is den
wijze genoeg.
Saponificatie, zeepvorming.
Sappe, Saps, loopgraaf, mijn, onderaardsche gang bij
vestingwerken.
sappeeren, onderaardsche gangers maken, ondermijnen.
Sappeur, loopgraafmaker, maker der onderaardsche gangen (sappes).
Sarabande, spaansche ernstige dans.
Saraceenen, oosterlingen (Muhamedanen, Turken, Arabieren ); oneigenlijk: ruwe, onhandige, verwoestende
troepen.
Sardanapitlus, wellustig, verwijfd vorst, rijk wellusteling.
sardenisehe lash. gedwongen, bittere itch, spotgelach.
Sarkasme, Sarkasnius, hoonend gelach ; vinnige spot,
bitter gezegde.
sarkastisch. bitter, bijtend, scherp hekelend.
Sarkophaag. doodkistvorm ig gra ft eelc en.
Sarras, groote label, houwdegen der cavalerie.
Sarsenet, liehte, all linnen geweven, geverfde en geglansde katoenen stof ; eenkleurige voering.
Satelliet, wachter, trawant; ondergeschikt persoon, die
een' voornamer' all zijne schaduw voigt.
Sater, tie Satyr.
Satijn, atlasachtige zijden stof.
Satinade, Licht halfzijden atlas.
satineeren, all satijn waken, den satijnglans geven.
Satinet, gestreepte halfzijden stof, half atlas.
Satire, mender goed Satvre. hekelschrift, spotschrift.
Satirieus. spotter, hekelaichter, spotschriftschrijver.
satiriach, spottend, bijtend, hekelend.
Satisfactie, genoegdoening, schadeloosstelling.
Satraap, perzisch landvoogd ; overmoedig en heerschzuchtig mensch.
Saturatie, verzadiging (in de scheikunde).
satureeren, verzadigen.

to* saturninig6h—Scepter.
saturniniseh, load bevattend ; somber, treurig, ongelukkig.
satUeuisch, overoud, tot de hooge oudheid behoorende ,
eenvoudig, gelukkigt onschuldig.
Satarnus, god des tijds; (in de scheikunde) lood.
Satyr, Sater, veld- of woudgod met bokkepooten ; zinnebeeld der grofzinnelijke menschennatuur.
Satyre, zie Satire.
Sauce, Saws, vloeibaar toevoegsel der spijzen.
Saueijs, Saueisse, Saucissan, kleine braadworst ; lenge
lederen zak met kruid gevulel, waaraan eene lout wordt
bevestigd, om z66 eene mijn aan te steken.
Sauf-conduit, vrijgeleide, Aeleidbrief.
sauteeren, een r ago u t in de kastrol door heen en weer
schudden gebonden i maken.
Sauve-garde, velligheidswacht, bedekking.
sauveeren, redden, besparen ; sauve qui peut,redde
zich wie kan.
Savanna, groote grasvlakte of boschweide in N.-Amerika.
Savoir-faire, gescbiktheid, bedrevenheid in een of ander
vak, in deze of gene verrichting.
Savoir-vivre, lotenewijsheid, levenskunst.
Savonnerie-tapiiton, tapijten met fluweelachtige en levendige kleuren.
Savonnette, zeepbal, ,waschbal.
savoureeress, smaken, proeven, met bijzonderen smaak
en graagte nuttigen.
Savoyard, SavOyer, kleine schoorsteenveger, marmotjongen, liedjeszanger, ens.; ook een onhebbelijk mensch.
Sbirre, gerechtsdietiaar, policie-bediende in Italie.
scabious, schurftig, sehurftachtig.
scabrous, raw, hobbilig; moeilijk, bezwaarlijk, netelig.
Scala, ladder ; toopladder ; gradenschaal.
Scalp, hoofdhuid, behaarde scheedelhuid.
Scalpel, ontleedmes met vaststaand lemmer.
sealpeeren, de hold met het hear van de hersenpan trekken, gelijk de noord-amerikaansche wilden hunneu viianden plegen te doen.
Scandaal. Scandale us, zie Schand—.
Scandinavia, Denemarken, Noorwegen en Zweden.
Scaphander, zwemkleed, zwemgordel.
Scapulier, schouderkleed der r. kath. ordesgeestelijken ;
ook rozekrans.
Searabeen, kevers ; keversteenen.
Scaramouche, hansworst, grappemaker.
Scarificatie, het bloedige-koppenzetten, het koppen.
scarificeeren, koppen ; kerven, met het lancet openrijten.
Scelet, Skelêt, geraamte, beendergebouw.
seelleeren, verzegplen, toelakken.
Scene, tooneel ; sehouwtooneel, schouwburg ; voorval ; tafereel.
Scepter, Schepter, koningsstsf.

Scepticismus—scintilleeren, 2 8 3
Seepticismns, twijfelleer, twijfelzuchtige.
twij felaar, twijfelzuchtige.
Sce ptie
seeptiseh, twijfelzuchtig, aan alley twijfelend.
Schaak, Schaakspel, koningsspel ; — scheak geven,
den koning noodzaken zijne plaats te verlaten ; —
schaakmat, de koning iv ingesloten, overwonnen; ook
voor afgemat, krachteloos, doodop; — schaakpat, de
koning moet geapeeld worden en kan Beene vrije cult
vinden.
SchabrO.k. sterlijk paardedek, zadeldek,
Schach, Schalk, Sjah, koning (van Perzie).
sekacheren, handeren of negotie drijven , woekeren.
Schako, beter Czako.
Schames, joodsch koster en klokkenist.
Schandaal, ergernis, aanstoot, opspraak.
schandaleus, schandelijk, aanstootelijk.
Schandalizeeren, ergernis geven; ook belasteren.
Schapaka of Chiapska, zie Czapska.
Scharlaken, vuurroode kleur; ook huidziekte.
Scharlakenkoorts, met koorts verbonden kinderziekte,
met scharlakenrood uitslag.
Schavielen, door gestadige wrijving of schaving suites
en bederven.
Scheerenvloot, vaartuigen, die aan de zweedsche kusten
de achepen bij het binnenloopen voor de scheeren
of klippen beveiligen.
Scheik, Scheikh, Sjeik, oudste onderbevelhebber eener
arabische horde.
Schelct, zie
Schema, voorbeeld, model, schets, ontw
Schepter, zie Scepter.
Scherif, zooveel ala Emir.
Sclubboleth, herkenningsw oord, wachtwoord, parool (cit.
zooveel als : korenaar).
Sehisma, scheuring, kerk- of geloofsscheuring.
Sehianisktieue, scheurmaker, geloofsverdeeler
Sehlem, zie Slam.
Schoener, zie Schooner.
schOfel, armzahg, nergens toe deugende.
Schok, een zestigtal.
Scholareh, schoolbestuurder, schoolopziener.
Scholastiek, schoolleer, schoolwijsheid.
scholastiek, seholastiach, schoolsch, schoolmatig ; spitsvondig.
ScheliZn, geleerde uitleggingen op grieksche en latijnsche
schrij vers.
Schooner, Schoener, smal, klein tweemast-vaartuig,
Schorpioen, kreeftachtig kerfdier met geleden staart.
schraffeeren, schaduwlijnen trekken of griffelen.
sehwadronneeren, om sick houwen ; ook snoeven.
scilicet (verkort se.), namelijk, te weten; dent Bens
scintilleeren, vonkelen, tintelen, ilikkeren.
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Seirocco— Seeretariaat.

Selma:ice° of Sirocco, droge, heete zuidoostenwind, inzonderheid in Italie.
scissibel, scissiel, splijtbaar, te splijten.
Scissie, splijting, scheiding.
Scissuur, splitting; spleet, scheur, insnede.
SeOnto, zooveel als Disconto.
scontreeren, res . en riscontreeren, met elkander afrekenen ; ook door aanwijzingen of wissels vereffenen.
ScOntro en RescOntro, RiscOntro, wederzijdsche vereffening, afrekening van schuld en vordering.
Scorbuut, tandvleeschbederf, blaauwschuit, scheurbuik.
Scriba, schrijver, secretaris.
Scribênt, schrijver, zamensteller van een werk.
Scribonianie, schrijfzucht, schrijfjeukte.
Seriptuur, Scriptiara, schrift, geschrift.
scrophuleus, met klieren behebd ; kropachtig.
Sertipel, apotbekersgewicht, gelijk 1,30625 wichtjes ; ook
zooveel als Scrupule, naauwgezetheid van geweten.
scrupulous, angstvallig, al te naauwgezet.
Scrupulensheid,Scrupuloziteit, bedenkelijkheid, angstvalligheid, te groote naauwgezetheid.
scruteeren, scrutineeren, doorzoeken, doorgronden. ; uitvorschen ; stemmen inzamelen of opnemen.
Scrutinium, onderzoek ; stemmenverzameling en daardoor
bewerkte keus.
Sciado (meerv.Sciadi), italiaansche daalder van verschillende waarde.
sciapsit (afgekort sc. of isculps.), hij heeft het gegraveerd.
Sculptuur, beeldhouwkuust ; beeldhouwwerk, beeld- of
snijwerk.
Scylla, gevaarlijke klip bij Messina, tegenover de draaikolk Charyb'dis; dreigend gevaar ; van Scylla in Charybdis vervallen, van kwaad tot erger komen, uit den
regen in den drop geraken.
Scapoys, zie Sipoys.
Sec, Sect, zekere kostelijke wijn uit Spanje, Italie, enz.,
zoete wijn.
seceeren, snijden, ontleden, opensnijden (lijken).
secludeeren, uitsluiten.
Sechioie. nits' uiting.
Second, tweede , Second lieutenant, tweede luitenant.
Secondânt, helper, kamp- of duelgetuige ; ondermecater,
hulponderwijzer.
secondair, sectinde, enz., zie *mound—.
secoureeren, helpen, bijstaan, bijspringen.
Secours, hulp, onderstand, ontzet.
Secreet, geheim gemak ; geheim ; geheimzegel van een'
vorst.
Secretaire, schrijfkast, bekend stuk huisraad.
Secretairie. Secretarie, geheime kanselarij, schrijfkamer, inzonderheid die der stedelijke regeering.
Secretariaat, geheimschrijversambt.

Secretaris—Seismometer. 2
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Secretitris, geheimschrijver; schrijver, afschrijver.
aeereteeren, geheim houden, verzwijgen.
Secrêtie, afzondering, af- of uitscheiding van lichamelijke vochten.
Sect, zie See.
Sectaris. aanhanger eener secte, inzonderheid die zich
beijvert sin de leerstellingen dier secte voort to planten.
Secte, partij, aanhang, geloofspartij.
Seetie, chirurgische insnede ; lijkopening; steensnede ;
afdeeling in een boek ; wijk eener stad , bu de militaireu
de heeft van een peloton.
seculair, honderdjarig ; wereldlijk, niet geestelijk.
Seculariteit, stand van een' wereldlijk persoon, het wereldlijk leven ; het wereldlijk rechtsgebied eener kerk.
SecularizAtie , verwereldluktng, verplaatsing nit den
geestelijken in den wereldlijken stand; onttrekking van
geestelljke bezittingen.
secularizeeren, wereldlijk maken, ontwijden, een geestelijk goed in een wereldlijk veranderen, geestelijke goederen intrekken.
SecAnda, tweede schoolklasse ; seeunda-wissel, tweede
wissel.
secundair, secondair, de tweede plaats innemend, ondergeschikt, afhankelijk.
Secundant, zie Secondant.
Sceunde, Seconde, zestigste deel eener minuut ; 2de toon
na den grondtoon ; 2de stootmanier in 't schermen.
secundeerrn, helpen, bijstand verleenen, tot getuige dienen ; in de toonkunst: de 2de stem zingen of spelen.
secureeren, verzekeren, in veiligheid stelleu.
Seeuriteit, zorgeloosheid, onbevreesdheid ; gewisheid, zekerheid, gewetensrust.
secuur, zeker, onbekommerd, vast vertrouwend.
sedaat, gelaten, bedaard, rnstig.
sedatief, geruststellend ; pijnstillend, bedarend.
Sedeeimo, boekformaat. waarinj het vel 16 bladen of 32
bladzijden heeft (160).
sedentair, die een zittend leven leidt, die zittend werk
verricht.
Seder, zetel, woonplaats ;—Setles apostoliea, pauslijke
stool.
Sediment, bezinksel, nederslag.
sedimenteus, troebel, test nederslag of bezinksel opleverend.
Seditie, oproer, muiterij.
seditious, oproerig, onrustig, muitend.
Seditotie, verleiding, verlokking tot het kwade.
seduisitnt, verleidelijk.
Seigneur, Sinjeur, Neer, gebieder.
Seigneurie. heerlijkheid.
Seismometer, Sismometer, aardbevingsmetf r, werktuig on. de ri ghting der aardschuddingen to bepalen.
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Seizoen— Sentiment.

Seizoen, zie Saison.
Sejour, verblijf, openthoud.
sejourneeren, zich ergens ophouden, vertoeven, verwrilen.
Sekse, zie Sexy's.
Se!MI6's, verliefd herder, smachtend minnaar; zeegroen,
sclah* let op! (in de paalmen).
select, uitgelezen, uitverkoren.
Selene. de maangodin.
Seleniet, maanbewoner ; oolz moskovisch glas, kunstmatig gips.
Selenograaf, maanbeschrijver.
Selenographie, m aanbesehrijving.
sernestraal, halfjarig.
Semester, half jaar ;
semi, half.
Senailor, zie Similor.
seiminaal, het zaad betreffend; bevruchtend, bezielend.
Seminarie, kweekschool, voorbereidingsschool, inzonderheld voor r. kath. priesters, voor volksonderwijzers.
Seminarist, leerling op een seminarie.
semitische tales, talen der oostersche volken, die van
Sem afstammen, inzonderheid de hebreenwsche,syrische,
chaldeeuwsche t arabische taal, enz.
semper, altijd, immer ; semper idem, altijd dezelfde.
Sempiterniteit, bestendige duur, eeuwigheid.
Senaat. raad der Ouden • stadsraad ; staatsraad.
Senateur, Senator, raadslid.
Senatus consialtum, raadsbesluit.
Senescentie, het oudworden, verouderen ; het vervallen.
seniel, eenen grijzaard eigen, gelijk een oud man.
Senior, de oudere, de oudste.
Senoriaat, ambt en waardigheid van oudste, opvolging
near ouderdom ; voorrecht des oudsten bij erfenissen.
Sensiitie, zinnelijke gewaarwording ; indruk, opzien, beweging, plating.
sensibel, voelbaar, tastbaar ; duidelijk ; gevoelig, teer, aandoenlijk, erkentelijk, dankbaar.
Sensibiliteit, voelbaarheid, prikkelbaarheid ; lichtgeraaktheld ; erkentelijkheid, gevoeligheid des harten.
Senaiblerie, overdrevene, gemaakte gevoeligheid, sent,menteelheid.
sensitief, zinnelijk, met zinnen begaafd, your gewaarwordinsen vatbaar.
Sensualismus, zinnelijkheid, zinnelijk aanschouwingsvermogen.
Sensualiteit, zinnelijkheid, ueiging tot zinnelijk genot ;
zinnelijk aanschouwingsverrnogen.
sensueel, zinnelijk, wellustig.
Sententie, meening; . uitsprabk, tin- en zedespreuk,kernspreuk ; inzonderheid rechterlijke uitspraak, vonnis.
sententious, spreukrijk, spreukmatig ; kernachtig, bondig.
Sentiment, gevoel, gewaarwording; gevoelen, oordeel,
denkwijze.

Sentimentaliteit—Sergeant-.
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Sentintentaliteit, Sentintenteelheid, gevoeligheid,overgevoeligheid, neiging of aanleg tot teedere en overspannen gevoelens.
sentimenteel, gevoelvol, overdreven gevoelig.
Sentinelle perdue, verloren of buitenste, verst geplaatste
schildwacht.
separsat. afgezonderd, op etch zelven, bijzonder.
separabel, scheidbaar, afscheidelijk, ontbindiwar
Seporatie, scheiding, oplossing, on tbin ding; echtscheiding.
separatief. afzonderend, scheiding bewerkend.
Separatissnus. afzonderingsgeest in staats- of geloofsz aken.
Separatist, afgescheidene, hid, die zich afzondert van zijn
kerkgenootschap.
separatistiseh, naar de wijze der afgescheidenen.
k.epareeren, scheiden, afzonderen, verdeelen.
septentrionaal. noordelijk.
Septirne, de 7de toon van een octa.f.
septisch, bedervend, bederf of verrotting bewerkend ; vervuild. bedorven.
Septuagesima, de Ode zondag v66r paschen.
Septuaginta. zeventig, van dear de benamirg der greeksche overzetting van het Oude Testament, door 72 geleerde Joden to Alexandrie, 200 jaar v66r Christus geboorte.
septupleeren, verzevenvoudigen.
Sepultuur, begrafenia. bearding.
Sequele, gevolg, stoet, tros.
Sequelen, de gevolgen.
Sequentie, volgorde, reeks.
Sequens, het volgende;
Sequester,.gerechtelijk boolag op een goed.
Sequestratte, Sequestreeriug, gerechtelijke beslagleggin,g op een goed en het beheer daarvan door een' van
rechtawege aangesteld' persoon, die Sequestrator hcet.
sequestreeren, een betwist goed gerechtelijk in beslag
nemen en het aan een' derde ter bewaring of beheer
overgeven.
Seraf, Seraphiin, your- of lichtengel, hoogere geest.
Serail. paleis des turkscben keizers.
Seraph, zie Seraf.
Seraskier, turksch opperbevelhebber.
Serbet, zie Sorbet.
Serenade, mond- of nachtmuziek, iemand ter eere onder
zijne vensters gebracht.
Serenionima, doorluchtige, titel eener regeerende vorstin.
Serenissimus. doorluchtige, titel van een'' regeerenden
vorst.
serene, water, waterachtig, naar het bloedwater gelijkende.
Sergeant, eerste onderofficier bij het voetvolk (wachtmeester bij de ruiterij).
Sergeant-inajoor, eerste onderofficier eengr compagnie;
opperste wachtmeestcr in eene vesting.
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Sergie—Sexe.

Serfie, lichte gekeperde wollen stof.
Serge, reeks,. rte, getallen reeks.
seriZus, sereensement, ernstig, statig, nadrukkelijk.
Sarin:Ate, draaiorgeltje tot africhting van kanarievogels
en andere zangvogels, vogelorgeltje.
Sermoen, rede, preek ; langwulige, droge voordracht ;
vermaning ; b. v. bedser moen of gordijnpretk.
Seroenen, Serons, portugeesche benaming der balers,
waarin specerijen en drogertjen naar verzonden worden.
Serpent, slangvormig gekromd blaasinstrument.
serpenteeren, kronkelen; slangsgewijs zich bewegen.
Serpentijn, oud stuk geschut; veldslang; slairresteen,
slangachtig gevlekte talksteen, serpent ij n s t e e n.
Serpentist, slanghoornblazer.
Servante, dienares, meid ; ook een stel voor koppen,borServdnten, bedtenden.
den, enz.. aanrichttafeltje ;
vinger- of monddoek.
Servet. tafeldoek,
'
Service, dienst ; bij elkander behoorend dischgereedschap,
theegoed, servie s.
serviel, slaafsch, laag; al to getrouw (b. v. vertaald).
Servieb, zie Service.
Servilismus, de slaafsehe denkwijs, die elke vrije vlucht
van den menschelijken geest, de vrtjheld van denken, van
gelooven en in 't algemeen elke politieke vrijheid met
den naam van roekeloosheid, goddeloosheid, bestempelt,
en daarin een revolutionair streven ziet.
Serviliteit, slaafsche vrees, laaghartigheid, kruiperij.
Serviteur, dienaar, bediende; bulging.
Servituut, dienstbaarheid, dwang ; bezwaar, last, dien
de bezitter van eenig goed zich moet laten welgevallen,erfdienstbaarheid.
sesquipedaal, eigenlijk: anderhalf voet lang ; ellenlang,
langdravend i van woorden gebruikelijk).
Sessie, zitting, inzonderheid gerechtszitting.
SetOn, haarsnoer (ter afleiding van lichaamsvochten).
seveer, gestreng, barsch, stuursch, onverbiddelijk.
Severiteit, ernst, gestrengheid, hardheid.
Sevigne, haakspeld, borstspeld der dames.
Sexagen'arius, zestigj arige.
Sexagesima, 8ste zondag v66r paschen.
sexagesimale verdeeling, de verdeeling van een geheel
in 60 deelen, (b. v. van den graad en het uur in 60 minuten, enz.)
Sexangulum, zeshoek.
Sextant, hoogtemeter, astronomisch werktuig, dat het
6de eens cirkels (60 graden) omvat.
Seete, zesde toon van de tooniadder.
sexuaal, sexueel, het natuurlijk geslaeht beteekenend
en betreffend; — sexuaal systeem, rangschikking der
planten (van Linneus) volgens hare geslachtsdeelen.
Sere. Sekse, natuurgeslacht, kunne ; inn. de schoone
sexe, de vrouwen.

Shawl —simper.
Shawl, groote omslagdodt der vrouwen.
Sherif, engelsch landrechter.
Shire, engelsch graatschap, /andschap.
Sibilant, sLsklank , sts- of fituttoon.
Sibylle, waarzegster; wade heks; —Sib:,11ijnseh of Si.
bytlinisch. voorspellend.
sic! zoo , et' dos staat er woordelijk '
sideraal, sideriselt, de sterren betreffende, daartoe behoorende.
Siderrsmus,leer van den invloed der sterren ; het geloof
daaraan ; ook eene coon van daellajk magnettsmus.
Siderograaf, staalgraveur.
Siderographte, kunst van op stool te graveeren.
Sierra, bergketen, gebergte.
Siesta, namaddagslaapje, datje.
Sieur, heer, groncleagenaar.
sifilleeren, flatten, uatfluiten,
Sillleur, uttaluater.
Sigaar, ate Cigaar.
sigilleeren, zegelen, verzegelen.
Sigedurn, zegel, Loco sigtIli ( verkort L. S.), an plaats
van het zegel.
Signaal, teeken, leuze, wachtwoord, seta, parool.
Signalement, persoonsbesehrijving ( an passen, enz).
signaleeren, signalizeeren, remands signalement opgeven, door teekens berachten of aandaiden.
Signatuur, merking, onderteekening ; briefje aan de artsenufleschjes.
signeeren, teekenen, bestempelen, onderteekenen.
Signet, handzegel, cachet, briefsluater.
Signilicatie, beteeketus , gerechtelijke aanzegging.
signilicatiet, aanduadend, vol beteekenas.
signifieeeren, aanduiden, te kennen geven, aanzeggen.
Signora, vrouw, gebiedster, — Signore, lacer, gebieder.
karig an woorden, zwijgend, std.
Silentiurn, stilzwajgen; als antroep: stil' ook een hazardspel.
Silhouette, schadu.womtrek, schaduwbeeld.
silhouetteeren, an schaduwbeeld voorstellen.
Sillograaf. spotdtchter, spots,hruver, hekeld;chter.
Silo, onderadrdsche bewaarplaats voor granen, graanknil
of -kelder in Spanje, oak an Duitschland.
Silvester-avond, de laatste avOnd van het jaar.
schijngoud, halfgo'ad.
Shan/axe, worker of winst met seesteluke ambten,
Simontsmus, de leer van een nieuw polattek godsdienststelsel, dat under anderen de afschaffin . van al de voorrechten der geboorte, de gelijkheid der'bride seksen, de
gemeenschap van goederen, enz. ten grondslag had.
Simontsten, aanhangers der leer van den franschen
graaf St.-Simon.
pumpel,eenvoudag,niet zamengesteld, enkel, onopgesrnukt,
kunsteloos , onnoozel, dom.
19
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Simpliciteit—Smergel.

%impliciteit, eenvondi gheid, ongeknnsteldheid; ormoozelheld, domheid.
simplilieeeren. vereenvondigen.
Shunhide, nabootsing, veinzerij, valsche vertooning.
simuleeren. voorgeven, veinzFn, rich gelaten alsof, enz.;
gesimuleerde 'Sinop, selliinkoop, gesimuleerde prijscourant, opgave d,r prijzen, zooals die vermoedelijk
op zekeren tijd zullen On.
simultaan. gelijktijdig, gemeenschappelijk.
Simultaneiteit. gelijktijdig aanzijn, gelijktijdigheid.
Sinaaaappel, ?mete oranjeappel, app els in a.
sineeer, oprecht, ongeveinsd, onvervalscht.
Sinceriteit, oprechtheid, goede trouw, openhartigheid.
Sinecure, ambt zonder ambtsbezigheid, kerkelijke bediening zonder daaraan verbonden bezigheden.
sine qua non, zie op Conditie.
Singulariteit, zonderlingheid, eigenaardigheid.
singulier. ongemeen, wonderlijk, zeldzaam.
Sinjeur, hetzelfde als Seigneur.
Sipoys, naam van de troepen infanterie der engelsche
oost-indische compagnie, uit de inboorlingen gevormd.
Sir, heer, Mijnheer.
Sire, titel, waarmede men eenen keizer en koning aanspreekt.
Sirene, zeenimf, bekoorlijke verleidster.
Sirenenzang, Hefei ijk, verleidelijk gezang; onwederstaan bare lokstem der verleiding.
Sirocco, zie Seiroeco.
Sismoneeter, zie Seismometer.
sisteeren, tegenhouden; rich laten vinden, verschunen.
Sitologie, Sitiologie, voedingskunde, kennis der levensmiddelen.
SituAtie, ligging, stelling, stand, toestand.
situeeren, stellen, leggen, plaatsen.
Siaeh, Sjah, zie Sehach.
Sjako, ate Czako.
Sieik, zie Scheik.
Sjerp, lijfgordel, officiers-dienstgordel.
Sjofel, zte Schofel.
Skalden, nude volksdichters van Scandinavte.
Skaphande, zie Seaphander.
Skelet, zie Skelet,
slam, slem of sehlem, in het whistspel: al de slagen.
Sieve.r. SlavOnen, een europeesche volksstam, Boherners,
Moraviers, Russen, Croaten, Services, Bosniaken; enz. I,
slavisch, slavOnisch, tot dien volksstam behoorende,
b. v. slexische talen.
slem. zie slam.
Smak, snort van e4nmast-koopvaardijschip.
Sianalt, kobaltglas, smeltblaauw, hlaauwverw.
Smaregd, groene edelsteen.
%merge', zelfstandigheid tot slijpen en polijsten, smart!.

sober - sonde.
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sober, maw, nuchteren ; bezonnen ; bescheiden.
Sobrieteit, matigheid, nuchterheid.
Sobriquet, schimpnaam, scheldnaam.
soeiaal. gezelsehappeli j k, maatschappelijk.
sociabel. gezellig, voor den gezelligen omgang geschikt.
Socialismus. maatschappij-stelsel ; nieuwe secte, die de
maatschappij bervormen wil op den dubbelen grondslag
van de gemeenschap des arbeids en de evenredige verdeeling van de opbrengst.
Soeialisten, aanhangers van dat hervormingsstelsel.
socieereo, gezelschappelijk verblnden.
Societeit, gezelschap, vereeniging, genootschap.
Soda, zoutasch, aSChZ0Ut, een vuurbestendig loogzout nit
plantenasch.
Sodaliteit, kameraadschap; (geestelrike) broederschap ,
het genootschap,
Soebatten, smeeken, bidden.
Soeur, zuster.
Sofa, zie Sopba.
Soffitte, vakzoldering, in vakken verdeelde zoldertng, met
snij-, beeldhouw- of schilderwerk voorzien.
soi-dissint, rich noemende, zoogenaamd, gewaand.
soigneeren, zorgvuldig gade slaan of behandelen.
soigneus, zorgvuldig, bezorgd, oplettend.
Soiree, avond; avondgezelschap ; Soiree musicale.
avondmuziekpartij.
suit! het zij zoo , goed
Soja, japansche boonesoort, welker meel in plaats van
boter bij de spijzen gebruikt wordt ; Soja-saus. eene
daaruit bereide sans.
Solair-mikroskoop, zonnemikroskoop.
SolOno, warme wind nit Afrika, die in Spanje somtijds
zijn' invloed doet gevoelen.
enkele wisselbrief, die door ;een' anderen
gevolgd wordt.
Soldaat, krijgsman, die voor Soldij, dat is voor betaling,
dient, een Soldenier, Soudenier.
soldatesk, op soldatenmanier, naar krijgsmanswijze.
aoldeeren, met gesmolten metaal aaneenhtchten of dicht
waken.
solemneel, plechtig7 plecbtstatig, feestelijk.
Solemniteit, plechtigheid, feestelijkheid.
Solfege, oefening voor het gezang, dock zonder tekst,
alleen op vokalen of noten.
solfeggieeren, solmizeeren, solfiaeren, deklandladder
zingen, een muziekstuk met benoeming der noten zingen.
solidair of in sOlidum, alien voor 6enen en 46n voor
alien, b. v. borg biijven (caveeren).
Solidariteit, gemeenschappelijke verplichting van velen
voor ieder der medeverplichten op elle deelen van 't geheel.
Rohde, vast, dicht, duurzaam; bl ljvend ; gron dig, vertrouwbear, eerlijk, welgesteld.
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solideeren—Sophisrrien.

solideeren, bevestigen? verzekeren.
Soliditeit, duurzaamheid, grondige kennis, echtheid; vertrouwbaarheid, gegoedheid.
soli Deo gloria (verkort S. ID. G.), aan God alleen
zij de eer.
solidum (in), zie solidair.
sobtair, eenzaam,-ongezellig; als hoofdwoord een kluizenaar; alleen gezette diamant; soort van quadrille-spel.
Sollieitant, aanzoeker, dinger naar eenen post, rechtseischer.
Sollieitatie, dringende bede, aanzoek ; het mededingen
naar een ambt, naar eenen post.
Solliciteur, verzorger van iemands belangen, van iemands
rechtszaak bij de regeering.
solmizeeren, zie solfeggieeren.
alleen ; ala hoofdwoord! alleenspel, alleenzang, alleendans.
Solotnik, russisch handelsgewicht = 0,00427 kilogram.
Solstutium, zonnekeerpunt, zonnestilstartdspunt.
oplosbaar, voor oplossing vatbaar.
Solubiliteit, oplosbaarheid, ontbindbaarheid.
oplossing, verklaring, beantwoording.
solvabel, tie solvent.
Solvabiliteit, het vermogen um te betalen.
solvent, solvabel, in staat om te betalen.
solveeren, oplossen, verklaren ; vereffenen, afdoen.
Somatologie, lichaamsleer, beschrijving van het menschelijk lichaam.
somber, zwaarmoedig, knorrig, verdrietig.
Sombrero, breedgerande spaatische hoed, schaduwhoed.
Sommatie, gerechtelijke aanmaning tot betaling ; dagvaarding, opeisching.
sommeeren, aanmanen ; eischen; dagvaarden; opeischen;
ook zamentellen.
Sommiteiten, de voornaamste, meest ;nvloedhebbende
personen.
Somnambule, nacht- of slaapwandelaar; helderziende
door het magnetismus.
Somnambuh.mus, het nachtwandelen; slapend-spreken,
helderzichtigheid.
Somnolentie, slaperigheid, slaapzucht.
Sonate, muziekstuk y our het klavier, met weinig of geen
begeleiding.
Sonde, peilstift, tentijzer ; zink-, diep- of peillood.
sondeeren, peilen (eene wood, den zeebodem, enz.); onderzoeken, uitvorschen, uithooren.
Sonét of Sonnet, klinkdicht.
Sonometer, toon- of klankmeter.
sonoor, sonOriseh, welklinkend, voltonig.
SOpha, San, turksch rustbed, kussenzetel
Sophismen, bedriegelijke sluitredenen, sebijngronden,
drogredenen.

Sophist - Source.
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Sophist, drogredenaar, die door schijngronden, door sp i tsvondigheden lets zoekt te bewijzen.
Sophistificatie, verva/sching door inmenging van elechtere zelfstandigheden.
sophistisch, ,spitsvondig, bedriegelijk.
sophistiiieeren, den drogredenaar spelen, spitsvondig
redeneeren.
soporatief, soporeus. slaapverwekkend; langwijlig, seevelend.
Sopraan. bovenstem, descant.
Sorbet, Scherbet of Serbet, turksche koeldrank; snort
van fruitijs als koeldrank.
SorbOnne. godgeleerde faculteit te Partjs.
sordide, vuil ; laag, gemeen, snood; gierig, vrekkig.
Sordiditeit, onreinheld ; gemeenheid, laaghartigheld,
snoodheid; vrekkigheid.
Sordine, Sourdine, demper, toonverdoover aan speeltuigen.
Sorbet, sprookje, beuzelpraat.
SOrte, soort, slag,
sorteeren, uitzoeken, naar soorten afdeelen.
Sortie, uitval ; uitvoer van waren uit stad of land.
Sortiment, voorraad van uitgezochte waren, goederenvoorraad ; (bij boekhandelaars) voorraad van door anderen uitgrgeven werken ; Sortimentshandel, handel in
boeken, door anderen uitgegeven.
Sottise. zotheid, domme streek; onbetamelijkheid.
Sou, fransche reken- en kopermunt, gelijk aan twee en
eert' halven cent.
souhatten, zte soebatten.
Soubrette. slow kameniertje in de opera en het drama,
half-vertrouwde, op bet tooneel.
Soiidenier, zie Soldaat.
mouffieeren, blazen, inblazen ; influisteren.
Souffiet, klap, muilpeer, oorveeg.
Soulitleur, inblAzer, rolvoorzegger op het tooneel.
ondergaan ; toelaten.
souffreeren,
soufreeren, zwavelen, aan de werking van zwaveldarnp
blootstellen ; in gesmolten zwavel doopen.
Soulagement. verlichting, troost, verkwikking, pulp.
soulageeren. verlichten, verzachten, dragelijker maken.
Soumissie, hetzelfde als Submissie.
Soupcon, argwaan, verdenking.
soupconneeren. verdenken, vermoeden, gissen.
soupconneus, argwanend, achterdochtig, mistrortwend,
ergdenkend.
Soupe, soep.
Soupe of Soup, r, avondeten.
soupeeren, het avondmaal houden, avondmalen.
couple, buigzaam, lenig ; gedwee, handelbaar.
Souplesse, buigzaamheid, rekkelijkbeid ; rapheid.
Source, bron, oorzaak ; handelsbron.
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ourdine —specializeeren.

Sourdine, zie Sordine.
Souobande, kruisband, papierstrooken ter slotting van
gen of meer bladen druks, die men met de post versendt.
Souocribènt, souiperibeeren ens., sie Subec—.
Souspièdo, voetriemen ter nederhouding van de broek
of de slopkousen.
soussigneeren, onderteekenen.
Soutane. lijfrok der r. kath. geestelijken ; ook some de
geestelijke stand self.
soutenable, houdbaar, verdedigbaar.
souteneeren, ondersteunen, onderhouden ; beweren, verdedigen.
Souterrain, onderaardsch vertrek, onderaardsche gang.
Soutien, steun, ondersteuning ; middel ter opstijving.
Souvenir, herinneringsgeschenk ; schrijf- of zakboekje.
Souverein, Souverain, onbepaald gebieder, onafhankelijk vorst.
isouverein, oppermachtig, onbeperkt, vrijheerschend.
Sou% ereiniteit, oppermacht; vrije. onafhankelijke staat.
ooyeux, zijdeachtig, ale zijde, seer fijn.
Spaeie, opaei guo, zie Spat—.
Spadel, tie Spatel.
Spadille, schoppenaas, hoogste troef in 't quadrille-, omber-spel, ens.
Spahi, turksche ruiters.
Spalier, latwerk of staketsel, waartegen een boom geleid
wordt.
Spalierbooni, lefboom, waayerboom, tegen latwerk gebonden en geleide vruchtboom.
opandeeren, zie apendeerec.
Spanjolót, ijzeren deur- of vensterstang tot siuiting, z.
Eopagnolette.
opanseeren, wandelen.
Spaniool, spaansche snuiftabak ; ook zooveel ale Spanjaard.
epargeeren, uitstrooyen, rondpraten, verspreiden.
opartaanoch, gestreng, hard, mannelijk (als in 't oude
S parta ).
Sparterie, vlechtwerk ; mattefabriek.
Spasinuo, kramp, hevige onwillekeurige samentrekking
der spiervezelen.
Spate', Spadel, strijkmes, pleisterstrijker (der apothekers); tempermes (der schilders}.
Spade, ruimte, tusschenruimte, tijdruimte : scheistiftje
der letterzetters.
opatitio, ruim. breed, uitgestrekt.
Speaker. spreker, redenaar ; de voorzitter van het lagerhuis in het engelsch parlement.
Specerii, geurige, verhittende kruiderij.
apeciaat, opeciEel, bijzonder, elk op zicb self, bepaald,
naauwkeivig; vertrouwd, naauw bevriend.
opecializearen, bijzonder keumerken en aanduiden.

Specialiteit—Spinozismus.
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Specialiteit, buzonderheid, soortelijke eigensehap ; buzonder studievak, waaraan men zich toewijdt,lievelingsvak.
Specie, buzondere sow t , hoofdregel der rekenkunst ,
geld- of muntsoort ; klent geld, pasmunt.
specieei, ale speciaal.
speciëus, schijnbaar, schoonschijnend, misleidend.
Specilteatie, naauwkeurige, stukswuLe opgaaf.
specificeeren, naauwkeurig opgeven, elk voorwerp op
zich zelven benoemen, kennelkjk maken.
Specilicum of speciliek middel, bepaald geneesmiddei
tegen eene kwaal or ztekte, b. v. de lima is een voortreffelok specifteum tegen de koorts.
speciliek
specifiek, vergelukender wits, soorteluk,
gewicht, soortelijke zwaarte, d. i. verhouding van de
zwaarte eens lichaams tot de rusrntr, die het baslaat.
Specimen, proef, proefstuk, bewijs.
spectabel, bezienswaard, aanztenlijk.
Spectabiliteit, aanztenlukheid.
speciaculeus, opzienbarend, schandelijk.
Spectakel, sehouwspel, vertooning; opzIen,opschudding,
Spectakel maken, opzien baren, verwarring veroorzaken.
Spectator, aanschouwer, toekijker, waainemer.
Speculant, Speculateur, beschouwer, overpeinzer ; ondernemer, winstbespieder.
SpeculOtie, bespiegeling, onderzoek en berekening eerier
ondernemiog op waarschijnlijke waist of verlies; fijn
ontworpen handelsvoordeel.
speculatief, bespiegelend, diepzinntg; btvenzinnelijk ,
ondernemend, op vermoedelijke winst berekend.
speculeeren, navorsehen, in den geest beschouwen ; handelsplannen ontwerpen; berekeningen in oaken van finaneien, handel, rijztug of daling der fondsen, enz.
maken.
Spencer, vestrok ; korte rok zonder panden.
spendabel, mild, mededeelzaam.
spendeeren, spandeeren, ten korte leggen, besteden,
ten beste seven.
Spermaceti Spermaceet, walschot of witte amber,
eene vetsta, die de hersenen der cachelotten (zekere
walvtssehen) omgeeft, en waarvan men, met wit was
vermengd, kaarsea (spermaceti-kaarsen) maakt.
Spesen, onkosten, inzonderheid handelsonkosten.
Spheer, bolrond lichaam, inzonderheid de hemel- of wereldbol; gezichtskring; omvang ; grenzen van iemands
macht, kundtgheden of vatbaarheid, werkkring.
apherisch, bolvormig.
Spheroide, langwerpig rood, rondachtig liehaam.
S O nozismus, de leer van den geleerden food Spinoza
(in 1662 to Amsterdam geborenj, dat God en de wereld
ten is.
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Sphinx stabileeren,

Sphinx. fabelachtig schepsel, aan boofd en boost near
(Tile vrouw, veer 't overige near eenen leeuw gelijkende,
zinnebeeld van de vruchtbaarheid , van de wijsheid en
van het raadselachtige ; ook een avondvlinder.
Spialter, Spiauter, zooveel als Zink.
.pinaal, tot de ruggegraat behoorende.
Spinet. klavier, welks snaren met punten van pennesehachten aangeslagen wooden.
Spinabek. waved als Pinehbek.
bespieder ; ook vensterspiegel.
spioneeren, bespieden, beloeren, uitvorschen.
spiraal, schroef- of slakvormig gedraaid, schroefvormig.
Spiraallijn, schroef- en slakkelijn.
Spiraalveer, slakkeveer, opgewonden veer in zakuurwerken.
Spirituali gn. geestelijke aangelegenheden, geloofszaken,
zielezorg.
Spiritualisinus. geestenleer, het stelsel, volgens 'twelk
de ziel een van het lichaam onafhankelijk, geestelijk,
onverderfelijk, dus onsterfelijk wezen is.
Spiritualiteit. onlichamelijkheid, innerlijk leven.
spiritueel. geestig, geestrijk ; zlnrijk, snedig ; geestelifk
onlichamelijk.
spiritueus, geestrijk, vol geest, vuriF, sterk ( van :dranken 1.
Spiritus, geest, afgetrokken geestrijk vocht.
Spleen. miltzucht, zwaarmoedigheid, die dikwijls levenszatheid en zelfmoord voortbrengt; bl;jvende kwade luim,
grilligheid.
splendied, schitterend, prachtig ; ook mild.
Splint, schertsendervvijze von', geld, specie.
Spoliatie, berooving, plundering.
spoli geren, berooven, plunderer.
Sponde, bedatede, legerstede. slaapplaats.
spougi gus, sponsachtig, vol pollen of gaatjes.
Spongioziteit, sponsachtigheid, poreusheid.
Sponsaii gn, huwelijks- of trouwbelofte.
spontaan, vrijwillig, van zelf, ongedwongen.
SpontaneTteit, vrije wilskracht, zelfwerkzaamheid , w;llekeur, eigen goeddunken.
sporildisch. verstrooid, op zich zelf staande,b. v. sporadisehe ziekten. zulke,door Welke slechts enkele menschen worden aangetast.
Sport, crap, uitspanning , allerlei lichaamsoefeningen en
uitspannin gen.
squameus. schubbig, geschubd.
Square, vierkante marktplaats, plain to Londen.
Squire, zooveel als Esquire.
Stabat Mater. eig. de moeder (van Jezus) stood (aan
't kruis) ; tanvangswoorden van een beroemd geestelijk
r. kath. gezang.
stabiel, duurzaam, bestendig, vast.
stabileereu, vastzetten, bevestigen.

Stabilist-- Statuut.
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Stahit.st. behoudsman, aanhanget \ an 't behoudsstelsel,
volharder bij 't oude.
Stabiliteit, duurzaamheid, voortdurend bestaan.
Sitadie, lengte of wegmaat; loop- of renbaan , tijdrutmte
in de voortgaande ontwikkeling van een voorval, van
een' toestand eener ziekte.
Staffer, gemantelde lijfwacht tier middeleeuwsche ridders ; gewapend dtenaar, lijftrawant.
Stagnatie, stilstand, stremming, verhindering ; bederf.
stagneeren, stilstaan ; bedervet, verrotten.
Stagnool. zie Stanniool.
Staket, Staketsel, paalwerk; lattenheining.
Stalaktiet, dropsteen.
Stamboel. turksche naam van Constantinopel , ook eene
turksche goudmunt, ongeveer = 5 gulden.
StAndstard. Stander, ijkmaat, legger of slaper, richtsnoer., model ; vaan, ruitervaan.
Staunton! of Stagnooi, bladtin, tinfoelie.
stance pede, on staanden voet, terstond.
Stance, versafdeeling, verzengreep, ook wel 'Vera geheeten.
Starest, poolsch oudste, landvoogd, gouverneur.
Statief, voetstuk, als steun voor de meettafel der landmeters en dergelijke.
Statiek, Statika. stand- of evenwichtsleer.
statieus, pronkend, pralend, staatsiemakend.
StAtika, me Statiek.
Station, stand, oponthoud; stand- of ltgplaats, aanleg,
pleisterplaats, wisselplaats, postrust ; Stationsgebouvi
of Station, groot gebouw aan de spoorwegen, waar de
spoortrein stilhoudt om passagiers en goederen op te
nemen en of te zetten.
stationair, stilstaand, blijvend, voortdurend, vastgezet.
stationeeren, op eene stand- of ligplaats zetten , aanstellen.
Statist, stomme rol op het schouwtooneel.
Statisticus, statenkenner, kenner van de
Statistiek, de wetenschap, die over de bevolking, inkomsten, den handel, de fabrieken, enz. van eenen Staat
handelt, de staathuishoudkunde, statenbeschrijving.
statistisch. staathuishoudkundig.
Statue. standbeeld, beeldznil.
statueeren , oprichten; vaststellen, verordenen , een
exempel statueeren, een voorbeeld ter waarschuwing
geven.
Statuette, klein standbeeld, standbeeldje.
Status. staat, stand, toestand • Status Odious et passivist, staat der vorderingen en schulden ; Status quo,
de toestand, waarin eene zaak tot dusverre was, de
oude voet.
Statuur. lichaamsgestalte of -hoogte, stal.
Statunt, grondwet, verordening, stadsrecht, gildewet,
stichtings- en grondwetten van een genootschap, gilde,enz.
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Steamboat—Stocks.

Steamboat, stoomboot; Steamer, stoomer.
Stearien-kaarsen, gezuiverde talkkaarsen.
Steganograph.e. geheimschrij fkun st.
Stenograaf, snelsehrijver.
Stenographic, snelschrijfkunst door middel van verkortingen en teekens.
StOntor, vourmalig heraut der Grieken your Troje; geweldig
schreeuwer ; iemand met eene mare stem ( Stentorstent).
Steppe, hoogliggend, woest land van aanztenlijke uitgestrektheid.
Stere, kubteke meter of teerling-el, wisse.
Stereographie, lichaamsteekening (op een vlak).
Stereometrie, lichaamsmeting.
Stereoakoop, optisch werktuig, dat de vlakke beelden
als verheven vertoont.
stereotiep, vaststaand, onveranderlijk.
Stereoty'pen, onbewegelijke drukletters en de afdrukken
daarvan, vaststaande drukvormen of letterplaten.
stereotypeeren, vaste drukvormen vervaardigen en daarmede drukken.
Stereotypic, plaatletterdruk; gieterij van stereotypen.
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 onderzoelang
van de borstholte.
Steward, huishofmeester, rentmeester, proviandmeester
op een schip ; — Lord high-steward, opperrechter,
een der hoogste rijksambtenaars in Engeland.
Stigma, punt, stip; likteeken; merk, brandmerk, smaad,
schande.
stigmatizeeren, brandmerken, schandvlekken.
Stigmatographie, kunst oat met plinten to schrijven.
Stijl, schnifwijze; gebruik; kunstsmaak ; ook tijdrekening.
Stilet, kleine dolk ; pijinaald der wondheelers.
Stilist, Steller, Wirt) ver, die de goede uttdrukking in mine
macht heeft.
Stilistiek, kunst der schriftelijke voordracht.
stilizeeren, door woorden uttdrnkken, inkleeeen.
Stimulans, opwekkend, prikkeknd middel
Stimulatie, opweklung, aansporing, prikkeling.
stimufeeren, aansporen, aanzetten, ophitsen.
Stipendium, ondersteuningsgeld vote min bemiddelde studenten.
Stipulatie, vaststelling, afspraak ; toezegging, verdrag.
stipuleeren, afspreken, bedingen ; beloven.
Stint, zudenzaal in Athenen.
Stock-jobber, actie-woekeraar ; wmdliandelaar.
Stocks, de in omloop zijnde engelsche staatsschuldbrie-

Stoeterij --Structuur.
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ven eigenlijk het kapitaal der engelsche bank, der Oostinclische en Zuidzee-compagnie, dat op eene zekere som
bepaald vrordt.
Stoeterij, paardenfokkeru.
Stoffag,e, Stoffeering, optooying, toerusting (van eene
kamer, een kleethngstuk, enz.), aanvulling eener schilderij met figurer] of groepen, the figuren zelven.
Stoffeerder, aanstrijker, vergulder, kamerschtlder.
stoffeeren, uitrusten, bezetten, omzetten; met bijwerk
opsieren.
Stolicijn, wijsgeer van Oud-Griekenland, the itch door
verloochening van alle gevoel onderschetdde, van daar
een onverzettelijk, onaandoenlijk man.
stoiciinsch, onverschillig, koelbloedig, onaandoenlijk.
Stoicismus, de leer der storcunen, gelijkmoedigheid, onverzettelukheid, ongevoeligheid in smarten.
St61a, Stool, priesterkleedwg, koorrok, breede, laagafhangende schouderhand.
Stoliditeit, onverstandigheid, onnoozelheid, verstandszwakte.
stomacheeren, aan de maag lijden; gestomacheerd
zijn, zich ergeren, boos worden, zich vertoornen.
Stool, z. Stola.
stop! hood op ! staak ! halt ! stuit
Stnrax, welnekend, balsemachtig gomhars.
storneeren, verbeteren door eenen tegenpost, door af- en
bijschrijven.
Storno, de verbetering van eenen verkeerdgeboekten post.
Storthing, de rijks- of stendenvergadering in Zweden en
Noorwegen.
Strabismus, Straboziteit , het ccheelzien, bet verdraayen der oogen.
Stramien, bordnurgaas,.borduurpapier.
Strangulatie, verworging.
stranguleeren, verworgen, ophangen.
Stratageem, krijgslist, kunstgreep.
Strategie. Strategiek, veldheerswetenschap.
strategisch of strategetisch, krijgskundig.
stratificatie, laags- of schichtsgewrjze legging (der delfstoffen, enz.).
stratificeeren, laagsgewijze op elkander-leggen.
Stratographie, de leger- of krijgsbeschrijving, geschrift
over de krijgskunst.
Strelitzen, voormalige russische soldaten der keizerlijke
lijfwacht.
strict, naauwkeurig, stipt, streng.
stricto jure, naar streng recht.
Strictuur, zamentrekking, vernaauwing.
stringent, bondig, nadrukkelijk. gestreng.
Strophe, versafd.eeling, verskoppeling, vers.
Struetuur, boawtrant; zamenstelling, rangschlkking der
deelen.
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Stile-sub

numero.

Stu, pleisterkalk, gips.
Student, Studiaistas, leerling, inzonderheid op eenehoogeschool, akademie-burger.
studeeren, beoefenen, leeren, veil met geleerden arbeid
bezig houden.
Studie, vlijt, leerijver, aanleering, inspanning, onderzoek,
navorsching.
studieus, de studie beminnende, lrergraag.
Stukadoor, kunstenaar, werkman in gipswerk.
Stupefitctie, verdooving. bedwelming, verbazing, verslagenheid.
Stupiditcit. domheid, botheid, gevoelloosheid.
stupied, dom, stompzinnig, hot.
Stylist, zie Stilist.
styptiscb, zamentrekkend, bloedstillend.
Styx, hellerivier, stroom der Onderwereld
Sunda, welsprekendheid, overredingsgavg. aangenaam
vloeyende voordracht; ook wel gesnap, g'bkakel.
sua spOnte, uit eigen beweging.
Suaviteit, liefelijkheid, aangenaamheid.
sub, onder, bij, tegen, om.
subaltern, ondergeschikt, afhankelijk.
subaltern ambtenaar. onderambtenaar.
Subalterniteit, ondergeschiktheid.
sub conditiOne, onder voorwaarde.
subdelegaat, ondergevolmachtigde, bijgezant.
Subdivizie, onderafdeeling.
Subbastátie, openbare, gerechtelijke verkooping.
sublet, subito, plotseling, eensklaps.
Subject, Sujet, onderwerp, hoofd- of grondwoord van
een' zin ; handelende persoon, persoon in tegenstelling
met bet object of de zaak.
Subjectie, and ewerping.
subjectief, onderwerpelijk, persoonlijk, innerlijk.
Subjeetiviteit, gesteldheid van een onderwerp ; persoon
lijkheid, het aanwezig zijn in ons voorstellings- en kenvermogen.
Subjunctief, aanvoegende wujs der werkwoorden.
subjunctief, bujgevoegd, verbindend.
subliem, verheven, hoot.
Sublimaat. het opgedrevene, vervluchtigde.
sublimeeren, naar boven drijven, vervluchtigen.
Sublimiteit, verhevenheid.
sub littera, onder de letter.
sublunáriscb, ondermaansch, vergankelijk.
submergeeren, onderdompelen, doen zinken ; overstroomen, onder water zetten.
Submersie, onderdompeling geheele overstrooming.
submis, soumis, onderdanig,
Submassie, onderwerping, onderdanigheid, ootmoed.
submitteeren tzich), zich onderwerpen, zwichten.
sub niilner°. onder het nommer of getal.

Subordinatie ---subveniBeren. n
Subordinatie , ondergeschiktheid , onvoorwaardelnke
dienstgehoorzaamheid, inzonderheid bij den soldatenstand.
subordineeren, in gezag, rang, waardigheid onder
ander plaatsen, afhankelijk make',
Subornatie, omkooping, heimelijke verleiding.
suborneeren, verleiden, heimelnk omkoopen.
subplanteeren, den voet liehten, onderkrutpm
sub pcena, op strafte, op boete.
subrepieeren, langs slinksche wegen verkrug en ; heime-

lijk

Subreptie, verkrijging door 't verzwijgen of verminken
der waarheid, door verrassching, verschalking, enz.
Subrogatie, onderschuiving, plaatsvervanging.
sub rose, onder de roos, in vertrouwen, in 't geheirn.
Subscribent, Souse ripteur,onderteekenaar, inteekenaar.
subcribeeren, onderschrijven, inteekenen.
Subscriptie, SoUseriptie, onderteekening, inteekening.
subsecutief, achtervolgend.
stabsidiair , ondersteunend, hulpverleenend , — subsidiaire hypotheek, nadere pandstelling bij ontoerei•
kendheid der eerste.
Subsidie, brjstand, ondersteuningsgeld ; — Subsidien,
onderstandsgelden, inzonderheid tot het voeren van oorlog.
Subaignatie, onderteekening.
subsigneeren, onderteekenen.
Subsistentie, voortdurtng, levensonderhoud.
subsisteeren, bestaan , zijn onderhoud hebben.
Substantialiteit, wezenlijkheid, zelfstandigheid.
Subetdntie, zelfstandigheid, wezenlijke inhoud, pit of
hoofdbestanddeel ; beste van eene zaak.
substantWel, wezenlijk, zelfstandtg ; voedzaam.
Substantief, zelfstandtg naamwoord.
SubstantiCn, stollen, bestanddeelen.
substitueeren, in de plaats stellen, eel]." onderambtgenoot
toevoegen.
Substitfitie, plaatsvervanging, inplaatsstelling; aanstelling tot erfgenaam na den dood des vruchtbruikers of des
eersten erfgenaams.
Substitnut, plaatsbekleeder, toegevoegd ambt- of postbekl eeder.
subsumeereu, gevo4en trekken, nit het buzondere tot
het algemeene of nit het algemeene tot het bimndere
besluiten.
subtiel, fijn, teeder ; listig, spitsvondtg, kunstig, behendig.
Subtiliteit, fijnheid, scherpzinnigheld ; slnwheid, hearkloverij.
subtilizeeren, verdunnen , uttpluizen, haarkloven, muggeziften.
subtraheeren, aftrekken.
Subtractie, aftrekking ;
subvenieeren, to help kornen, ondersteunen, bijstaan, bijstand geven.
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Subventie-- Summarium.

Subventie, help, bijstand.
Subversie, omwerping, ondergang, verval.
subverteeren, omwerpen, verwoesten.
Succade, dik gekookt fruitsap, ingemaakte frost.
sueeedeeren, opvolgen; ook : wel uitvallen.
Succes, voorspoed, gelukkige afloop,goedeuitslag,bsjvssl.
Successie, opvolging; volgreeks ; troons-, ambtsopvolging ; erfenis, nalatenschap.
successief, allengs, langzamerhand, op of na elkander
volgen d.
Successor, opvolger, erfgenaam.
succinct, kort, beknopt, ineengedrongen.
succulent, saprsjk, voedend, krachtsg.
Succulentie, saprijkheid; voedzaamheid, krachtigheid.
suecumbeeren, bezwijken, onderdoen.
Succumbentie, het bezwijken, onderdoen.
Succurrale, hulp- of bijkerk.
sufficient, toereikend, genoegzaam.
Sufficiensie, toereiken dhe,d.
Suffioance, laatdunkendheid, eigenwaan, trotsche zelfgenoegzaamheid.
suffisant, voldoende, toereikend ; ook ingebeeld, vol eigenwaan, laatdunkend.
suffoqueeren, verstikken.
Suffocatie, verstikking;
Suffragaan-bissehop, wijbisschop.
Suffrage, stem, kiesstem; goedkeuring.
suggereeren, inblazen, aan de hand geven.
Suggestie, heimelijke ingeving, inblazing
suggestieve vrawz, zulk eene vraag, door welke den
in 't verhoor genomene het antwoord bedektelijk in den
mond gegeven en hem daardoor eeneonjuistebekentenis
wordt afgelokt.
Suite, vervolg; begeleiding, stoet; volgreeks van kamers;
rij, reeks.
Sujet, onderwerp (vergelijk Subject); onderdaan; aanleiding, gelegenheid, oorzaak ; Een slecht sujet,
slecht mensch ; Sujetten, de (.rezamenlijke dienstdoende
personen, bet personeel (b. v. van een tooneel).
Sülfer, Sulphur, zwavel.
Sulfurittie, zwaveling, verbinding met zwavel.
sulfureeren, zwavelen, met zwavel verzadigen.
sulfureus, zwavelig, zwavel bevattende.
Stilton, turksche keizer, groote Hoer.
Sultâne, bevoorreehte gemalin des turkschen keizers ; ook
titel van zijne dochters; Sultane valide, moeder des
sultans.
Summa, som, getal, verzamelgetal.
minima summarum„ gezamenlijk bedrag, alles bijeengenom en.
stmmair, summarisch, summierlijk, zaamgevat, beknopt, bondig.
Summarium, korte inhoud ook priesteroverhemd.

Summatie-- supplieeren.
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Summatie, Summeering. het bijeenrekenen.
summeeren, de som opmaken, optellen.
Summiteit, top, kruin, tinne; grootste macht . aarizienlijk man.
sumtueus, kostbaar, prachtig, weidsch.
Sumtuoziteit, pracht, praalvertoon, ;mote en prachtige
vertering en uitgave.
silo condo, voor zijne rekening.
super, over, zeer, b. v. superfijn, zeer fijn.
Superabundantie, Surabundantie. zeer groote overvloed, overtolligheid.
superbe Inlet superherl, heerlijk, voortreffelijk.
Supercargo, zie onder Cargo.
Supereroga.tie, ruimschootsche, to ver gedrevene plichtvervulling, overdrijving.
Superficialiteit. oppervlakkigheid, gebrek awn grondige
kennis.
superficieel, oppervlakkig, niet grondig.
superfijn, overfijn, bijzonder fijn.
Superflu, overvloed, pvertolligheid.
superieur, hooger, m eerder, machti ger ( zie ook Superior)
Superieuren, meerderen, boven ons geplaatste en over
ons macht hebbende personen.
Superintendent, oppertoezien er.
Superior of Superteur, oudste, voornaamste , kloostervoogd.
Superioriteit, meerderheid, hunger gezag, voorrang.
Superlatief, overtreffende trap, hoogste graad.
Stapernaturalismus, bovennatuurgeloof, openbartngsgeloof.
Supernaturalist, die de openbaring gelooft.
Supernumerair, Surnumerair, overtallige, een boven
het gewoon petal van beambten, hedienden, enz, aangesteld persoon.
Superpozitie, boven-elkander-plaatsing.
Superetitie, bijgeloof ; — superstitieus, bijgeloovig.
suppediteeren, aan de hand doen (b. v. een hulpmiddel l; aanbieden, behulnzaam zijn, verschaffen ; bijspringen.
supplanteeren. onderkruipen, den voet lichten.
Supplicant. aanvuller, pl aa tsvervanger, ook wel voor sn aak ,
kerel: een rare suppliant.
suppleeren. aanvullen, bijdoen, aan toevoegen, voltallig
waken.
Supplement. toevoegsel, aanhangsel, volled:gmaking.
aupplementair. aanvullen, tot vOlmak:ng dienende.
Suppliant. Supplicant, aanzoeker, indiener van eenverzoekschrift.
Su pplicatie, verootmoedi ging ; ook zoo yen als Suppliek.
auppliceeren, zie supplieeren,
Suppliek, verzoekschrift, ootmoedige bede.
supplieeren, supplieceren, nederig verzoeken, smeeken,
een verzoekschrift indienen,
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supponeeren—suspendeeren..

supponeeren, onderstellen, aannemen, gelooven, wanen.
Suppoost. dienend lid, b. v. van 't gerecht, van eene
hoogeschool ; medestander, helper in 't kwade.
Support, stenn, stut, onderstenntng.
supportabel. dragelljk, lijdelijk, verdragelijk.
supporteeren, verdragen ; onderstutten.
Supposita. ondergesehoven dingen.
Suppozstie, onderstelling, aangenornen
Suppreosie. ond.erdrukking, terughouding ; opheffing.
aupprimeeren, onderd.rukken ; woglaten ; verheimelijken,
opheiten, te met doen.
Suppuratie, ettering, zwering.
auppureeren, etteren, zweren, dragen.
Supputatie, berekening, overslag, raining.
supputeeren, herekenen; eenen overslag makes, tames.
supra, boven, bovenop; ut supra, als boven.
Suprematite. Supremaat, oppertoezicht en oppermacht,
inzonderhetd van den pass over de bisschoppen en kerken.
Surabundantie, zie Superabundantie.
surehargeeren, overladen.
Surcoup, het inleggen van een' hoogeren troef, over
troeving.
surcoupeeren, overtroeven.
Surditeit, doofheid.
Surfi.ce, oppervlakze, buitenzijcle.
Surnumerair, zie Supernumerair
surpasseeren, overtreffen.
Surplus, overschot, overblijfsel, rest.
surprenant, verrasschend, zonderling.
surpreneeren, verrasschen, verbazen, ontstellen.
Surprise,verrassching; bevreemding, verbazing, overbling.
Surrogaat, plaatsbekleedend middel, b. v. de cichoret
voor koffie.
Surseanee, opschorsing, verlengde betalingstermijn.
Surtout, groote overrok, overjas , tafelstel met soot,
peper, sulker, enz.
Surveillance. toezicht, bewaking.
Surveillant, bewaker, toeziener, oppasser.
surveilleeren, een waakzaam oog houden, acht geven,
toezien.
Survivanee, overleving, beloofde opvolging van remand
in geval men hem overleeft; het recht urn een' persons
na zijnen dood in zijn ambt op te volgen.
susceptibel, vatbaar, gevoelig, prikkelbaar.
Suaceptibiliteit, ontvankelijkheid; prikkelbaarheid; lichtgeraaktheld.
Suseittitie, opwekking, aandrijving, opruying.
suseiteeren, verwekken, berokkenen , opwekken, aan.
sporen, aanstoken, opruyen.
suspect, verdaeht, in kwaad vermoeden.
suspendeeren, verschuiven, opschorten, in een ambt of
bediening sehorsen, voor een' tijd butten dtenst stellen.

Suspensie—Synehronistisch. 3 0 5
Suapensie, uitstel, vertraging ; onzekerheid, besluiteloosheid, tijdelljke dienstontzetting.
auspennief, opsehortend, vertragend.
Suspicie, verdenkmg, argwaan.
auspicieeren, verdenktng, argwaan koesteren, vermoeden.
suopiciEtia, argwanend, wantrouwend.
Sustenu, het beweerde gevoelen, dat remand voorstaat.
stostineeren, beweren, staande houden, meenen.
sham cuique, elk het mjne, wat hem toekomt.
Suzerein, opperleenheer.
Suzereiniteit, opperheerschappij.
Swicent, soort van rooktabak van het westmdtsch elland
St. Vincent.
Sybariet, weekeling, aan zingenot verslaafd menach.
oybarietisch, weekeluk, wellustig, vertroeteld.
Sykophant, aanbrenger, oorblazer, pluimstrijker.
Sylbe, Syllabe, lettergreep, woordlid.
ayllabeeren, letters of lettergrepen zamenvoegen, spellen.
Syllogiamus, sluitrede, redekunstige gevolgtrekking.
syllogizeeren, gevolgtrekkingen maken, besluiten.
luchtgeest.
Sylphide, vrouwellike luchtgeest.
Symboliek, leer der zinnebeelden, leer van de geloofsboeken, belijdenisschriften van eene godsdienstparttj.
symbolizeeren, verzinnelijken, zmnebeeldtg voorstellen ;
bij elkin zeker verband met iets staan, verwant
ander passers.
Symbool, zmnebeeld, kenteeken; leuze, wachtwoord, geloofsbehjdents.
Symmetric, evenmaat, overeenstemming van de deelen
eens geheels.
symmetriek, ayminCtrisch, gelijkmatig, overeenstemmend, evenredig.
a,mpathetioch, medegevoelend; geheimkraehtig, — ernpathetische inkt, geheime of wonder-inkt.
Sympathie, overeenkomst van inborst en netging ; ederkeerig gevoel, natuurlijke gevoelsovereenstemming ;
z ieleverwantschap.
sympatizeeren, met iemand gelijke gewaarwordingen,
neigingen, enz. hebben.
Symphonic, groat veelstemmig muziekstuk, zamenklank.
wellutdendheld, welluidende zamenstemming.
symphOnisch, zamenklmkend, zamenstemmend.
Symptoom, aanwtjzing, kenteeken, voorbode; ziekteteeken, omstandigheid, waaruit men tot den gang der ziekte
besluit.
Synagoge, jodentempel, jodenschool.
Synchronismus, zamenatelling van gelijktijdige gebeurtenissen, gelijktkjcligheid.
synchroniatioch, gelijktijdig ; synehroniatioche tabellen, historische tafelen van de gelijktijdtge gebeurtenissen.
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Syndicaat- tabellarizeeren.

Syndieaat, het ambt, de waardigheid van syndic..
Syn'dieus, rechtsverdediger van eene stad, van een gildc,
ook schrejver van den staatsraad, gerechtsschrijver.
SynkOpe, woordverkorting, zamentrekking.
Synkratie, rnedeheerschappij, die staatsinrichting, waarbu
het yolk door zelfgekozen vertegenwoordigers deelneemt
aan de oefening der hoogste macht in den staat.
synodaal, wat eene synode betreft, van haar uitgaat.
Synode, algemeene kerkvergadering, inz. bij hervormden.
synoniem, zinverwant, in beteekenrs gelijkende.
Synoniemen, zinverwante woorden.
Synopsis. kort begrip eener wetensehap, overzicht.
synoptisch, een overzicht gevende, kort, bondig.
Syntaxis, woordvoeging, leer van de zamenstelling der
volzinnen.
Synthema, afgesproken teeken, verdrag.
Synthesis, begripsverbinding.
synthetisch, zamenstellend, verbindend.
syntoniseh, zamenstemmend (van tonen).
S'y'philis, venusziekte.
syphilitiseh, met de venusziekte besmet.
Syirinx, buis, roer, herdersflutt, pansfluit; fistel, pijpzweer.
Syrten, zandbanken, ondiepten.
Systeem, Systema. stelsel, een doelmatig, op vabte
grondslagen geordend geheel.
systemAtisch, stelselmatig, ordelijk en zamenhangend,
wetenachappelijk.
systematizeeren, wetenschappelijk rangschikken of zamenstellen, in wetenschappelijken zamenhang brengen.

T.
t. a. p. beteekent : ter aangehaalde plaats.
T, S. V. P. (onder aan eene geschrevene bladajde) beteekent : tournez 0,11 vows plait, keer om (het blad),
als 't u belieft.
T. T. (onder brieven) beteekent lotus tuns, geheel de
uwe, uw ware vriend.
Tabagae, vertrek voor de tabakrookers ; rookgezelschap.
Tabatiere, snuifdoos.
Tabbaard, Tabberd, mantel, lang staatsiekieed, inzonderheid van rechters en pleitbezorgers; de lieden van
den tabbaard, de rechters en advocaten.
'label, overzichtstafel, overzieningslijst, geschied-, geslachts-, tijdtafel.
tabe/lárisch, in den vorm eener tabel.
a bellarizerren. in tabellen brengen.

Tabernakel -- talonneeren.

307

Tabernakel, tent, loofhut der nude Joden.
Table, tafel, disch ; Table d'hete, open tafel in spijshuizen.
Tableau, tafereel, schilderij, ontwerp, lijst, rol, register,
tabel ; = Tableau vivant, levend schilderij, voorstelling van een tafereel door levende personen.
Tablêtkranrier, hetzelfde als Tabulet-kramer.
Tabletterie, ingelegd werk, kunstschrtjnwerk, kunstdraaiwerk.
Tabouret, stoeltje zonder leaning, zitbankje.
Tabulêt, marskraam, houten kastje met schuifladen.
TabulCt-kramer, marskramer, rondtrekkend kleinhandelaar.
tercet, hij (zij of het) zwijgt.
Tachydroom, hardlooper; — Tachydramie,hardlooperb.
Tachygraaf, snelschrijver.
Tachygraphie, het snelschrijven, de snelschrijfkunst.
Taciturniteit, stilzwijgendheid, geheimhouding.
Tact, gevoel, tastzin ; zuiver en zeker oordeel in taken
van amaak en de gebruiken der wereld; tijd-,toonmaat,
gelijkmatige tijdverdeeling (in de muziek), regelmatige
beweging (bij den dans).
tactiel, voelbaar, tastbaar, waarneembaar.
taedieus. walgelijk, vervelend, verdriettg, lasti.
'faille, lichaamsgestalte, vorm van 't bovenlijf; snede ;
het afnemen of keeren der kaarten (inzonderheid in 't
faro-spel ); de gezamenlijke kaarten, die afgenomen worden.
Tailleur, bankhouder in 't faro-spel ; klePrmaker.
Takticus, krijga- of wapenkundige.
Taktiek, krijgskunde, legerstrijdkunst; middelen, die men
gebruikt, om in eene zaak to slagen.
taiktisch, tot de krijgskunst behoorende.
Talaar, koningsmantel ; lang opperkleed der r. kath.
geestelijken.
Talent, bij de nude Grieken en Joden een bepaald gewicht
en eene geldsom ; aanleg, vatbaarheid en bekwaamheidkunstvaardigheid.
jus taliOnis, het recht der
'ratio, wedervergelding ;
wedervergelding.
Talisman, toovermiddel, tooverring of beeld ; talismánisch, tooverachtig, magisc h.
taliter cluAliter. zoo zoo, middelmietig goad.
Talmud, wetboek der nieuwe Joden, de tusschen de 2de
en 6de eeuw gemaakte verzameling van mondelinge
overleveringen, gewoonten, wetten, welke uit de Mischna
(den eigenlijken tekst) en de Gemara (de uitlegging van
den tekst) bestaat.
Talmudisten, Joden, die den talmud aannemen.
Talon, de overschietende kaarten, stok- of koopkaarten ;
het bij eene obligatie gevoegd bewijs, op vertoon van betwelk nieuwe coupons warden afgegevep.
talonneeren, aanporren, aandrijven, aanzetten.
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Talus—Tartuferie,

helling, glooving, sehuinte.
Tamhoer of 'Tambour, trommel ; trommelslagen.
tamboeren, trommelen , ergens op aandringen.
tanthoereeren, met het haak j e knopen of borduren, haken.
Tamboerijn, beltrommel, handtrouimel; ook een naa,
of borduurraam.
Tampon, tap, prop, atopsel van linnenpluksel (in de
genetskunst).
tamponeeren, met een tampon of stopsel siuiten.
Tanstam, cyrnbaalvormig muziektnstrument der Chineezen en andere oosterache volken, dat met eenen stok
geslagen wordt.
tangeeren, aanraken; van lets gewagen,
dat tangoert
mij niet, dat maakt geen' indruk op mtj.
Tangent, hamertje aan snarenspeeltnigen; raaklsjn.
tantalizeeren, tandtergen, niet to bevrechgen begeerten
inhoezernen.
Tantalln., fabelachtig koning der oudheid; het beeld van
een" rijken vrek, van ternand, die in den schoot des
overvloeds gebrek
Tante, moet, vadvrs of moeders zuster,, lastige tante,
ftlinorrig, onverdragelijk wijf.
Tantieme, aandeel, toekomend deel aan lets.
Tapage, geraas, gedruisch, leven.
Tapijt, kamer- of vloerkleed; wandbekleeding; op het
tapijt brengen, ter sprake of ter tafel brengen, opwerpen.
tapianeeren, bcbangen, overtrekken of hekleeden (met
tapijten, behangsels, enz.).
Tapi4serie, behangsel.
Taptoe, trommelslag, die de soldaten naar hun nachtkwartier roept.
taquineeren, kwellen, plagen, zaniken.
Tara, Tarra, aftrek, datgene, wat van het bruto-gewieht
der waren voor kosten, vaten, enz. wordt afgetrokken.
Tarantella, siciliaansche volksdans en de daarbij behoorende muziek.
Tarantula, vergiftige spin in Italie ; Tarantula-dant.,
d.answoede, dansziekte, Sint Velts-dans, door "t yolk in
Italie toegeschreven aan den steek der tarantula spin.
tardeeren, talmen, dralen, sammelen, toeven, lang uitblijven.
targeeren, pocben, snoeven.
Tarief, waren- of goederen-lijst; prijaopgave, bepaling van
kosten, onolden, enz.
Tarok, kaartspel met 78 bladen, zevenkoningspel.
Tarra, zle Tara.
Tartan, scbotsche geruite wollen stof; schotsche mantel.
Tartarus, doodenrijk, schimmenrijk, onderwereld, hel,
ook de wljnsteen.
Tartufe, schijubeilige, huichelaar, goddclooze fijnrnan.
Tartuferie, schijnheiligheid, valsche vroomheid, huichelarij.

Tasse— Tempeest.
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Tásse, kopje, drinkschealtje.
tatonneeren, rondtasten ; met sehroomachtige hand sebiideren ; welfelend handelen.
tato.e...rc., de huid met ingeprikte of ingekerfde en beschilderde figuren betetkenen.
woordverspal in g, woordh erb al ing, onnoodige
Taut olo4
herbaling van bet reeds gezegde.
tautologiseh, betzelfde zeggend, gelijkbeduidend, onnoo
dig herbaald.
Taxateur, schatter, prijszetter.
Taxatie, prijs- of waardebepalin g, waardeering, aanslag.
Tate, vastgestelde prijs, waardebepaling.
taxeeren, schatten, waardeeren, aanslaan ; ook beschuldigen, wraken.
Techniek, kunstleer, leer der kunstregelen, tier handgrepen ; knnstbedrevenheid, kunstvaardigheid, kunstteal, kunstwoordenleer.
Tichnicus, Renner en uitoefenaar der uiterlijke kunstregelen.
tichnisch. kunst- of bandwerksmatig; volgens de kunstteal ; lichnische termen, kunstwoorden, eigen bewoordingen van eene kunst, een handwerk, bedrijf, enz.
Technologic, kunstleer, kunst- en handwet ksbesch riiving
of -geschiedenis, bedrijfskunde.
technolOgisch. kunstbeschrijvend, tot de kunst- of bedrij fsgeschledenis behoorende.
Technoloog, kenner der kunst- of bedrijfsleer.
Te-Deum, lofzang; — Te DCumlautlamus, ,II, •0 God,
lovers wij.
Teint, Tint, kleur-, gezichts- of huidskleur.
Tekst. za't enh anger! de woordverbinding, grondta al van het
hoofdgeschrift, inz. bijbelsche grondspreuk, bijbelplaats.
Telegraaf, v4sehrijver, werktuig om met gebeime teekens in korten tijd berichten tot op ver verwijderde afstanden over to brengen.
Telegram, telegraphisch bericht, tijding, die met den
(elektro-magnetisehen) telegraaf is overgebracht.
telegrapheeren, met den telegraaf berichten toezenden.
telegraphisch, tot de wetenschap tier telegraphie of der
v4rsehrijfkunst behoorende.
Teleskoop, spiecel, verrekijker, groote verrekijker met
een.' weerkaatsenden Spiegel.
teleskapisch, alleen door verrekijkers wear to nemen,
b. v. zekere sterren, teleskOpische sterren gebeeten.
tellitrisch, tot de aarde behoorende, aardsch,
Tellurium. werktuig tot aansehouwelijkmaking der aarden maanbeweging.
Talus, godin der aarde.
temerair, onbezonnen, vermetel, koen.
Terneriteit. vermetelbeid, roekeloosheid.
Tempe, schilderachtig, verrukkelijk oord, lustwarande,
Tempeest. storm, zeestorm.
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Terapel—Terra.

Tempel, een aan de godsdienst gewijd gebon.w.
Ternpelier, ridder eener voormalige geestelijke orde; onmatig drinker, zuiper.
Temperament, blijvende, doorgaande toestand van het
gevoelsvermogen, natuurlijke gemoedsstemming, natuuraanleg, natuurneiging.
Temperantia, verzachtende middelen.
Temperatuur, graad van warmte of koude.
temperen, temrereeren, matigen, verzachten, beperken ; de brosheid aan gietwaren benemen.
tempestatief, tempestueus, stormachtig; bulderend,
razend en tierend.
tempestief, tijdig, ter rechter of ter bekwamer tijd.
Tempo. rechte tijd, tijdmaat in toon- en danskunst;
handgreep, afgemeten beweging.
temporair, tijdelijk, niet duurzaam.
Temportiliên, wereldlijke inkomsten der geestehjkheid.
temporeel, tijdelijk, wereldluk, aardsch.
Temporizatie, dral;ng, verschuiving tot geschikter tijd,
tetnporizeeren, z;ch near den tijd, near de tijdsomstandigheden schikken, een gunstiger' tijd afwaehten, dralen, talmen.
Tempttitie, tampteeren, zie Tent—.
tenabel, hondbaar, verded;gbaar.
Tenaciteit, vasthoudendheid, taaiheid (der metalen).
Tenant, verdediger, voorvechter; schildhouder (in het
blazoen).
tendeeren, spannen ; bedoelen, trachten.
'Tendentie, strekking, neiging, richting near een doel.
Tender, het aan een' stoomwagen toegevoegde voertuig
om steenkolen, en water aan to voeCen; ook het vaartuig,
dat een linieschip begele;dt tot overbrenging van bevelen en tijdingen.
tendinous, peesachtig, van den aard der pezen.
tenez dear, ziedaar ! neem aan!
Tenor, inhoud: diepe middelstem tusschen alt en bas.
'Tenorist, tenorzanger.
Tensile, spanning, uitrekking; gespannenheid.
Tentamen, voorloopig onderzoek.
Tentatie, verzoeking, verleiding,aanvechting, beproeving.
Tentative, poging, proef.
tenteeren, verzoeking brengen, verlokken; beproeven.
Tenue, bonding, zit (van iemand to paard); wijze waarop
men zich voordoet, houding; m;l;taire kleed;ng, uniform ; grande tenue, groot tenu, parade-uniform ,
petite -tenue, klein tenu, dagelijkschc uniform.
Tenutteit, dunhe;d, magerhe;d, fijnhe;d; armoede, geringheid.
tergiverseeren, uitvluchten zoeken; dralen.
'Term, bewoording, uitdrukking; Termen, bewoordingen, eigen ultdrukkingen van een of ander vak ; cedenen, beweegredenen, gronden.

TermiOten—Testilleritte.
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Termieten. (buitenlandsche) witte mieren.
Termijn, bepaald tijdpunt ; vastgestelde rechtsdag.
Terminatie, begrenzing; voleinding; uitgang van een
woord.
termineeren, begrerizen; eind • gen, afdoen.
Terminologie, kunststaal, kunstwoordenschat; leer van
de kunstwoorden eener wetenschap.
terminolOgisch, tot de kunsttaal behoorende, de kunstwoorden betreffende.
terminus it quo, tijdperk van 'twelk of gerekend lets
geschieden moet , terminus ad quern, tijdperk tot
op hetwelk lets moet plaats hebben.
ternair, drievoudig, drietallig.
Terne, drietal bezette en uitgekomen nommers in de getallen-lotern.
Terpen, heuveltjes of hoogten, waarop de eerste bewoners deter landen hunne woningen oprichtten.
Terra, aarde, land ,— Terra incognita. onbekend land.
Terrain, tie 'Terrain.
Terrors, aardwal; vlakte of plat op een hula; voorgrand,
terrasseereu, aarden wallen opwerpen; op den grond
werpeu, vellen , neerslachtig maken, den cooed benemen;
geterrasseerde moron, door opgeworpen aarde gesteunde muren.
Terrein, grond, bodem, plek gronds, inzonderheid met
betrekking tot de stelling van troepen.
Terreur, schrik ; de tijd van het schrikbew ind in de
fransche revolutie na 1789.
terrabel, vreeselijk,
Terrine, soepsehotel, schaal.
Territoriaal-systeem, het stelsel, volgens hetwelk de
Kerk, als een deel van het gebied des Staats, geheel en
al aan deze onderworpen is.
TerritOrium, grondgebied, rechtsgebied.
Terrorsomus, schrikbewind in Frankrijk gedurende de
revolutie (1793-94).
Terrorist, lid of aanhanger van dat bewiud.
Tertia, derde schoolklasse.
tertiair, de derde plaats in eene volgreeks innemende.
Terts, Tertia, derde toon van den grondtoon, ook het
zestigste gedeelte van eene secunde.
Terzerol, zakpistooltje.
'Eerzet, driegezang, muziek voor 3 stemmen.
Test, proef, proefeed, de afzwering van den Pans in Engeland.
Testament, uiterste wil, laatste-wilsbepaling; de christelijke godsdienstoorkonden (hijbel).
testamentair, den laatsten wil betreffend.
'Festateur, erfmaker; — testatrice, erfmaakater.
testeeren, getuigen , eene erfmaking doen, bij uitersten
wil nalaten.
'Feistificiktie, betuiging, bekrachtiging.

3 1 2 testifIceeren —Therapeut.
testificeeren, door getuigen bewijzen, getuigen.
Te"timOnium, getuigenis, getuigschrift.
Tete, hoofd ; — a la tete, aan bet hoofd, aan de spits;
tete a tete, gesprek onder vier oogen, geheime zamenkornst;sli tete repomee. met bedzardbeid of bezadigdheid,
rustig, met bedaard of kalm overleg.
Tetragonaal-getal, vierkant getal.
Tetragoon, vierboek.
Tetrarch, viervorst, beheerscher van het vierde gedeelte
eens lands.
Tentimen. volksstam der nude Duitschers.
Text, zie Tekat.
Textuur, weefsel, verbinding, wijze van aaneenvoeging der
molecules of zamenstellende deeltjes van een lichaam.
Thaler, duitsche zilvermunt, daalder, inzonderheid de
prui"sitache =1 gl. 80 ct courant, verdeeld in
24 goede of in 30 nieuwe of zilvergroschen.
Thaumatologie, de wonderleer, leer van de wonderen.
Thaumaturg, won derdo en er, w.on derm an.
Theater, schouwtooneel ; schouwburg.
Theater-coup, tooneelkunstgreep.
theatraat, tooneelmatig; bedriegelijk.
Thee dansant,danspartij,bij welke thee wordt toegediend.
Theismus, het geloof aan eenen God.
Thema, hoofdstelling, stof, voorstel, opgave tot een opstel ; stuk ter vertaling.
Thends, godin der gerechtigheid.
Theodicea, de verdediging van God, rechtvaardiging van
de goddelijke Voorzienigheid,ondanks het kwade, dat er
in de wereld is.
Theodoliet, hoogtemeter.
Theognezie, godskennis.
Theogonie, leer van het ontstaan der goden.
Theokratie, godsheerschappij, die staatsvorm, bij welken
God als onmiddellijk regent beschouwd wordt (gelijk
weleer bij het joodsche yolk); heerschappij der priesters.
TheolOgant, Theoloog, godgeleerde ; geestelijke.
Theologie, godgeleerdheid, religie-leer, wetenschappelijke
voorstelling van de pozitieve godsdienst uit hare oorkonden (het oude en nieuwe testament).
theolOgisch, godgel eerd.
Theorema, zuiver bespiegelend voorstel.
Theorèticus, bespiegelaar, grondenkenner eener wetenschap.
theoritisch, heschouwend, hespiegelend.
Theorie, verstandsbeschouwing, onderzoek, inzicht; leer
van de grondregels en beginselen eener wetenschap of
kunst, grondkennis.
Theozophie, gewaande godswijsheid, geestenzienerij en
dweperij.
Therapeut, geneeskundige, doctor in de medicijnen,
dokter.

therapeutisch -Tirade.
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therapeutisch, o•eneeskundig, genezend.
Therapeutiek. 6Therapie, geneeskunst.
Theritik, dieriijk geneesmiddel, tegengift tegen den beet
van vergiftige dieren ; venetiaansche t r i a k e 1, een seer
zamengesteld opium-middel, weleer in gebruik.
Theriaki, opium-eters in bet Oosten.
thernaiaal, warme bronnen betreffende, daartoe behoorend.
Thermen, warme baden of bronnen.
Thermometer, warmtemeter, warmteaanwijzer (die van
Rdaumur is in 80. die van Fahrenheit in 180, die van
Celsius in 100 graden verdeeld).
Thesis, stelling, inzonderheid eene to bewijzen stelling.
Thetiek, verzameling van leerstellingen, inzonderbeid
geloofsstellingen.
Theilarg, (gewaande) wonderdoener, wonderman, toovenaar ; geestenziener, geestenbanner.
Thexaurier, schatmeester, penningmeester.
Thijm, Tijm, roomsche kwendel, eene welriekende, kruidige plant.
Thing, yolks- of gerechtsvergadering, zie Storthing.
Thoracika, borstmiddelen.
thryptisch. verbrekend, verbrijzelend, fijnmakend.
Thyraua, de met wijngaardloof omwonden staf der bacchanten.
Tiara, drievoudige pauselijke kroon (de heerschappij over
de strijdende, lijdende en zegepralende Iferk).
Tic, verkeerde hebbelijkheid, leelijk aanwensel, kwade
gewoonte; tic douleureux, z€nuwachtige gelaatspijn.
Ticket, in Engeland een stembriefje ; kaartjevan toegang,
lootje.
tierceeren, tot op een derde vermin deren of terugbrengen.
Tierceering, vermindering op een derde; het betalen
van niet sneer clan cen derde gedeelte van de renten der
staatsscbuldbrieven.
Ticrs-etat, derde stand in Frankrijk (burgers en boeren).
Tijm, zie Thijm
Tilbury, lichte cabriolet met 2 widen en den paard.
Timekeeper, engelsche benaming van den c hr on om et er.
timide. vreesachtig, beschroomd, schuchter.
Timitliteit, schroomvalligheid, versaagdheid.
Timokratie, republikeinsehe staatsinrichting, bij welke
een bepaald vermogen sitting en stem in de regeering
verleent.
Timon, menschenhater, menschenvyijand.
timOniich, menschenhatend, wrevelig.
Tinctuur, verwing, kleuring ; geestrijk kruidenaftreksel.
Tint, zie Teint ; — graad van steikte, die schilders aan
hunne kleuren geven ; zweem, gelijkenis; Tintwijn,
Tint, roode spaansche wijn, inzonderheid de beste wain
van Alicante en die van Rota.
Tirade, sleepend verbinden van op- of afgaande noten ;
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tiraineeren - -Tontine.

gedachtenvloed, wijdloopige uitweiding of redeneering;
stuk van zekere nagebreidheld in proza of dichtmaat,
dat een gedeelte van een werk uitmaakt en doorgaans
over 66n onderwerp loopt ; reeks verzen of volzinnen,
onafgebroken door remand voorgedragen.
tirailleeren, met verspreide scherpschutters aantasten ;
vvissels keen en weder trekken, om zich daardoor geld
te verschaffen.
'rirailleurs, scherpschuutters, die op verschillende punten
verstrooid zijn en den aanval ,beginnen, zonder door
eenig commando bestuurd te worden.
Tirelire, spaitrpot ; klanknabootsend woord voor het gezang des leeuweviks.
Tisane, zie Ptisane.
Titanen, Titans, een godengeslacht, dat eenmaal, volgens
de mythologie, vruchteloos den hemel bestormde ; van
daar Titans-arbeid, hoogst bezwaarlijk werk.
opschrift, benaming; rechtsgrond, het recht, dat
men heeft om iets te bezitten, te eischen, enz.
titulair, volgens den titel ; den titel eener waardigheid
hebbende, zonder dte werkelijk te bezitten.
Titulatuur, betiteling, volle benaming.
tituleeren, met ambts- of eernarnen voorzien, betitelen.
Titulomanie, titelzucht, titelwoede.
Titus-kop, een hoofd met kort gesneden, kroes haar.
Toast, instelling van een' vrienclschappelijken dronk op
iemands gezondheid, op bet welgelukken eener onderneming, enz.; ook een geroosterd.roodje bij de thee.
Toga, soon van inansovermantel; ambtsdracht der overherds- en gerichtspersonen.
Toilet, kaptafel ; steraad, opschik ; —.kin toilet 'make'',
zich aankleeden, opschikken.
Toise, roede, vadem, fransche lengtemaat van 6 voet.
tolerabel, verdragelijk, lijdelijk, middelmatig.
tolerant, verdraagzaam, inz. in zaken van godsdienst.
verdraagzaamheid.
tolereeren, verdragen, dulden, tbelaten.
Tombak, geel koper.
Tombola, zeker loterijspel, dat men op tooneelen pleegt
te spelen.
Tome, Timms, deel, boekdeel.
timische middelen, Tunica, versterkende middelen.
Tonnskge, de gansche scheepslading ; ook eene opbrengst
daarvan naar het tongebalte, tonnegeld.
tonsureeren, den scheedel of de kruin scheren.
Tonsuur, hoofdschering; geschoren priesterkruin.
Tontine, lijfrenten-genootschap (naar den uitvinder
Tont i), aangroeyende lijfrenten, waarbij het kapitaal
door een geheel Kezelschap geleverd wordt, maar de renten naar verhouding des ouderdoms betaald worden. Bij
het afsterven van een lid vervalt liens kapitaal aan het
gezelschap).
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Topaas, een edelsteen, meestal van vuurgele kleur.
Topiek, plaats- of vakaanwijzing ; leer van de bewijsplaatsen; woordopvolgingsleer.
tOpirach, plaatseltik, de plaats of de ligging betreffende.
Topographic, p laatsbeschrijving.
topographisch, plaatsbeschrijvend.
Toreadoor. de stierbevechter to paard (in Spanje).
Tormentatie, kwelling, fopperij.
tormenteeren, kwellen, plagen, folteren, pijnigen.
Tornado, hevige wervelwind, orkaan (tijdens bet regenseizoen in de keerkringslanden).
Tornooi, zie To u rno oi .
torqueeren, martelen, folteren, pijnigen.
TOrsie, het wringen, ineendraayen , gedraaadheid
tortueus, vol krommingen, verwrongen.
tortureeren, folteren, pijnigen, heangatigen, kwellen.
Tortuur, foltering, pejnbank.
Tory, naam der hofpartij, der aristokraten of koningsgezinden in Engeland i vergelijk Whig ).
totaal, geheel, ten voile.
'rotaliteit, gezamenlijkheid, geheel.
totaliter, geheel en al, gansehelijk.
touchant, roerend, aandoenitjk.
Touche, aanraking; penseelstreek ; orgeltoets.
toucheeren, aanraken ; roeren, treffen, aantasten, beleedigen.
toupeeren, krullen, eene haarkuif maken.
Toupet, kuif, opgezet voorhoofdhaar.
Tour, omvang ; uitstapje, reisje; bean, rondgang , owe,
lijk werk ; valsch haarvlechtsel; — Tour-a-tour, beurtelings; — Tour de baton, handgreep, gaauwigheid,
ongeoorloofd winstbejag in ambtsbediening; — Tour de
force, krachtzct, stoute, gewaagde daad.
Tourist, rondreizend persoon.
Tourmentatie. tourmenteeren, zie Torm—.
Tournèe, rondreis.
tonrneeren, draayen, wenden.
Tournooi, Tornooi, ridderkamp, krijgs- of ridderspel,
steekapel.
Tournure, wending, geschiktste wijze van voordracht;
houding, gestalte, bevalligheid.
Tout, alles, het geheel ; — tout é vous. geheel de owe,
uw oprechte, toegenegen vriend of vriendin, tout comme
chez nous, joist als bij ons; — tout de mane,
eveneens, joist zoo, — tout de suite, zoo dadelijk,
oogenblikkelijk.
Tower, toren, versterkt kasteel in Londen.
Toxikologie, leer der vergiften.
tracasseeren, plagen, kwellen, ontrusten.
Tracasserie, plagerij, booze streek.
traceeren, afteekenen, schetsen, ontwerpen.
Tractaat, verdrag, vergelijk, vereffening.
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Tractaatje—transfereeren.

Tractaatje, kleine verhandeling, kort opstel.
tractabel, handelbaar, gedwee.
Tractament, Tractement, behandeling ; onth a al ; smulpartij ; bezoldiging, soldij.
Tract:int, onthaler, betaler van de feestpartij.
Tractiatie, gastmaal, smulpartij.
Tractemint, zie Tractament.
tracteeren, verhandelen ; feestelijk onthalen ; bejegenen.
Traditie, overbrenging; bij monde overgeleverd hericht.
traditioneel, door overlever;ng voortgeplant.
tradureeren, overzetten, vertalen.
Trathictie. overbrenging ; overlevering min een gerecht.
Trafiek. Trafijk, handel, inzonderheid mOLt zelfvervaardigde fabrikaten; koopmansbedrijf, nering.
Trafikant, handelaar in zelfbewerkte voorwerpen.
trafikeeren, koopmanschap of nering drijven.
Tragedie, treurspel; treurig voorval. '
tragi-komiach, treurig, vrolijk.
Trfigieus. treurspeldichter.
trOgisch, treurig, droevig; treurspelachtig.
Train, Trein, gevolg, gezamenlijk gesehut van eon leger,
legertros, de reeks van wagens op de spoorwegen, gecrone loop der dingen.
Trainard, Traineur, achterblijver (bij een leger).
traineeren, slepen, talmen of dralen, op de lange baan
scbuiven.
Traineur, zie Trainard.
traitabel. handelbaar.
Traite, zie Traite.
Traiteur, gaarkok, tafelbouder.
Trajiet, overvaart, veer.
Tramontitne, de noordewind in Italie, de noordster,de
noordpool ; de tramontane verliezen, in verwarring
geraken, het spoor bijster zijn.
tranchánt, scherp, snijdend; bitsch.
Tranchen, loepgraven bij belegeringen.
trancheeren, snijden, aan stukken snijden, voorsnijden,
ontleden.
Trancheermes. voorsnijmes.
Trancheur, voorsnijder.
tranquille, gerust, bedaard, gelaten.
Tranquiliteit, rust, bedaardbeid, gelatenheid.
trans, aan gene zijde, over (in zamenstellingen met namen
van wateren, bergen).
Transtictie, vereffening, minnelijke schikking, vergelijk.
transalpiniseh, aan gene zijde der Alpen ; gelijkbeteekenend met ultramontaau.
Transcendant, zeer uitmuntend in zijde soort.
transeendentaal, bovenzinnel ijk.
Transcript, overgeschreven stuk.
transfereeren, overdragen, verplaatsen i op een ander
nverdragen (b. v. den eigendom, de bezitting).

Transfiguratie—Trapezium.
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Transfiguratie, vervorming; verheerlijking van Christus
op den berg Tabor.
transfignreeren, vervormen, van gedaante veranderen.
'fransformatie, gedaanteverandering, herschepping.
transfortneeren, omvorrnen, een' anderen vorm geven.
'rransgressie, overstapping; overtreding (van eene wet,
een gebod, ens.).
transigeeren, tot stand brengen ; een vergelijk treffen,
tot eene minnelijke schikking komen.
tranaiteeren. doorgaan (van waren).
Transitie, de overgang van het eene onderwerp of van
den eenen toon in den anderen.
transitief, transitoir, overgaand.
'fransito, doorgang, doorvoer van w,aren; — tranaitohandel, haudel met doorvoer-goederen.
Tranalateur, vertaler.
Translatie, vertaling ; overdrEiging (van een recht).
Translocatie, plaatsverandering, overbrenging.
Translueiditeit, doorschijnendheid, doorsichtigheid.
transhmitrisch, bovenmaanscb..
transmarijn. overzeesch.
'rransmigrátie,verhuizing,landverhuizing;zielsverhuizing.
transnriigreeren, wegtrekken, uitlandig gaan.
Tranaparant, doorschijnbeeld; lijnenblad om recht to
schrij ven.
transparant, transparent, doorschijnend.
TranseirAtie, uitwaseming, uitdamping.
transpireeren, uitwasemen (door de porien of fijne gnatjes der huidj; ruchtbaar worden.
tranzponeeren, overzetten; een muziekstuk in eerie andere toonsoort omzetten.
Transport, overdra cr ing der slotsom in rekeningen van
de eene zijde op de
b andere; overvoering, vervoering,
verzending; vracht; hetgeen vervoerd wordt; ook driftvervoering.
transportabel, vereoerbaar, overdraagbaar (van schulden
en verbintenissen).
TranaportAtie, zooveel els lleporjrtatie.
transporteeren, vervoeren, overvoerep; overdragen, b. v.
de corn der rekenposten van het eene bled op ecan ander.
Transportenr, hock- of graadmeter.
TranspoLitie, verzetting, om- of overzettiug (in een'
anderen toon).
Transspiratie, zie Transpiratie.
transspireeren, zte transpireeren.
'franssubstanthitie. verandering van het brood en den
wijn bij het avonclmaal in het lichaam en bloed van
Christus (naar de leer der roomseb.-katholleken).
transversaal, dwars, overdwars.
TransvermAlen, zijverwanten.
Trapezium. ongelijkzijdige vierhoek, met twee evenwijdige zijden,
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Trappist, lid der orde van la Trappe (de gestrengste
der geeste/iike orden).
traqueeren, eene drijfjacht houden, drijven.
Trassaat, ale betrokkene (van een' wissel).
Trassant, trekker (van een' wissel).
trasseeren, trekken, een' wissel afgeven.
Trastevere, het aan gene zijde des Tibers oostwaarts
liggende romeinsche gebictd.
'Pratte of Traite, een getrokken wissel.
Traumatika, wondm iddelen.
travailleeren, arbeiden (inzonderheid met inspanning),
kwellen, afmatten.
traverseeren, dwars doorgaan ; dwarssprongen maken.
travesteeren, verkleeden, belachelijk of koddig inkleeden ; ernstige voorwerpen in schertsende bewoordingen
voorstellen.
Travestie, lachwekkende of schertsende omschrijvi y.i.g of
inkleeding, inzonderheid van een gedicht, waarbij de
vorm zoodanig veranderd wordt, dat datgene, wat eerst
ernstig was, nu lachwekkend is geworden.
Travesteering, verkleeding ; lachwekkende inkleeding.
Trawant, begeleider, lijf wacht ; bijplaneet, maan.
Tr'efle, klaveren, een van de merken der speelkaarten.
Treillis, traliewerk, tralievormig latwerk.
Trein, zie Train.
Trema, deelteeken, twee punten op eene klinkletter.
Tremblant, Tremulant, triltoon. siddertoon.
tremuleeren, sidderen, trillen, inzonderheld van de stem
of den toon.
Trente-un, trente-et-un, een-en-dertig, 7eker kaartspel.
Trepaan, schedelboor, panboor.
trepaneeren, de hersenpan doorboren.
Tresor, Trezoor, schat; schatkamer.
Trezorie, Trezorerie, schatkamer.
Trezorier, schatmeester, rentmeesser.
Trezoor, zie Tresor.
Tresse, goud- of zilverboordsel ; haarvlecht.
Triode, Trims, drietal, drieheid; verzameling van :; personen.
Triangel, driehoek ; driehoekig stalen slaginstrument in
de turksche muziek.
triangulair, driehoekig ; triangulaire getallen, zie trigonaa,l-getalien.
trianguleeren, metingen door driehoeken verrichten.
Triarehie drieheerschappij, driemansehap.
'frias, zieeTriade.
tnibueeren, toekennen, toeeigenen ; schatting betalen.
Tribulatie, drukking, beangstiging, wederwaardigheid.
tribuleeren, beangstigen, kwellen, verontrusten.
'fribunaal, rechterstoel, gerechtshof, rechtbank.
Tribune, spreekgestoelte; verheven plaats voor het yolk
in vergaderzalen ; galerij in de kerken.

tributair Troglodietert. 3 1 9
tributair. schatplichtig.
Tribuun, gemeensman bad de Romeinen, hoofd eener
burs of volksafdeeling.
Tribuut, opbrengst, belasting, mins.
tricolor, driekleung; als hoofdwoord: de dnekleunge
amaranth , ook de fransche vaan.
Tricot, gebreid werk.
Trictrac. italiaansch spel, tusschen twee personen op
een bord, met dobbelsteenen, tiktakspel.
triennaal, driejarig.
triest, zie triste.
Trifolium, dnieblad, klaver.
trigonaal, trignnisch, driehoekig; trigonaai-getallen,
driehoekige getallen, als 1, 3, 6, 10, 15, enz.
irrigonometrie, driehoeksmeting.
Trignnum, Trigoon, driehoek.
Trillioen, duizendmaal duizend billioenen.
Trilogie. drieheid, deeling in drieen.
Trimester, drie maanden, vierendeel jaars.
Trimoerti, drieeenheid der Indiers.
TrinitariZrs, Trinitarissen, drieeenheidsbelijders.
Triniteit, drieeenheid.
Trio, driespel, driestemmig muziekstuk ; klaverblad, trits
van vrienden.
Triomf. enz., zie Triumph, enz.
graauwgele, magere en droge steensoort,die men
tot polijsten gebruikt.
tripel, triple, drievoudig, drieledig.
drievoudig verbond.
tripleeren, verdriedubbelen.
Tripliciteit, drievoudigheid.
Tripliek, beantwoording van het tweede verweerschrift
of dupliek.
Triplum, het drievoudige.
triste, triest, triestig, treurig, droefgeestig, bedroefd.
TritheIsmus, driegoderij, geloof aan drie goden.
Triton, de zoon en begeleider van Neptunus ; — Tritons,
lagere zeegoden.
'Writs, drietal (trio).
Trituratie, dorsching ; fijnmaking, fijnivnjving, enz.; het
vermalen der spijzen tusschen de tanden.
tritureeren, dorschen ; fijn wrijven, fijn stooten, enz.
Triumph, Triomf, over-winning, zegefeest.
triumphant, triumphantelijk, triumpheerend, zegepralend, juichend.
triumpheeren, een'zegepralenden intocht houden; zegepralen ; juichen.
Triumvir, drieman. Triumviraat, driemanschap.
triviaal, gemeen, plat, laag, alledaagsch.
TrivIaliteit, platheid, onbeduidendb eid, nietswaardigh eid.
Troep, zie Troupe.
T rogiodieten, holbewoners ; ook mijnwerkers,
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trojaansch—Tutti.

trolaansehe (het) paard inhalen, zelf zijnen vijand of
zijn verderf binnenvoeren.
tronqueeren, afstompen, verminken, besnoeyen.
Trope, TrOpus, omgekeerde, oneigenlijke uitdrukking ;
woordenkeer; redesieraad.
TrOpen, zonn ekeerp un ten.
Trorhaeen, zegeteekenen.
trOpisch, oneigenlijk, beeldsprakig; ook : tot de keerkringslanden behoorende, daar te vinden.
troqueeren, rutlen, ruilhandel drijven.
Tros, hoop, menigte ; zware bagage van een Leger ; krijgs
pakkage.
trotteeren, draven.
Trottoir, opgehoogde steenweg of voetpad van steenen
langs de hutzen, longs bruggen en kaden.
Troubadour, middeleeuwsch, minnezanger.
Trouble, wanorde, verwarring; volksopstand.
troubleeren, troebel maken, verontrusten, storen.
Trou-madame, zeker spel met 13 ivoren balletjes, kamerspel.
Troupe, Troep, hoop, menigte; rondreizend gezelschap
tooneelspelers.
Trouvère, Trouverre, noord-fransche dichter in de
middeleeuwen.
Trumeau, wandruimte tusschen 2 vensters ; penantspiegel.
tuberculeus, knobbelig, gezwollen.
tuberous, knobbelig, bultig, raw.
Tuberoos, oostindtsche herfsthyacinth.
Tuberoziteit, knobbeligheid, b4tigheid;
gezwel.
Tabus, buts, kijker, verrekijker.
Tuilereen, beroemd koninklijk paleis en openbare tain
te Parijs.
Ttilband. turksche hoofdbedekking; ook een zeker gebak.
Tale of Tulle, netvormig gazen weefsel.
Tumuli, oude graven of grafsteden.
Tumult, opschudding, oploop, oproer, alarm.
Tumultuant, onrustmaker, rustverstoorder.
tumultueeren, opschuddtng, verwekken.
Tunica, oud-romeinseh onderkleed; ook een onderkleed
der roomsch katholteke geestelijken.
Tunnel, onderaardsche weg, inzonderheid die onder de
Theems te Londen.
Turbatie, verwarring, stoornis.
turbeeren, verontrusten, beroeren, verwarren, storen.
turbulent, woelig, onrustig, onstuimig.
Turbulentie, onrustigheld, onstuimtgheid.
Turlupinade, late grap of woordspeltng.
tutelar, beschermend, als voogd handelend, tot de voogdij
behoorende.
Tuteur, Tutor, voogd, beschermer.
Tutti, een spa of gezang van alien, te gelijk.

—Illevel.
Twist, engelsch katoetten garen, oak zekete drank.
Tympaan, ouderwetsehe handtromwel, hakkebord; het
trommelvlies in '1 nor; vierkant roam eener gewone
drukpers, tegen hetwelk het te bedrukkert vei words
gelegd.
Type, ate Typus.
Typhontanie, ijlhoofdigheid met v-rdooving.
Typhon, heete, vorderfelijke zuidenwind, meestal een or kaanachtige werveiwtnd.
Typhus, gevoelloosheid ; aanstekende koorts met verdooring, inzonderheid zentwkoorts.
typiseh, voorbeeldelijk , op bepaalde tijden v-ederkeerende
Typograaf, boekdrukker
Typographre, boekdrukkunst.
Typographiseh, tot de boekdrukkunst behoorende.
Typometrae, landkaartendruk, de kunst om landkaarten
als boeken te zetten en te drukken.
Typus, Type, afdrnk, voorbeeld, gietvorm ; gegoten drukletter ; regelmatige wederkeer eener ziekte of koorts.
Tyran, heerscher, dwingeland.
Tyrannij, dwingelandij, wreedheid, willekeurige hardheid
en strengheid.
tyrannisch, tyranniek, geweldig, willekeurig.
tyrannizeeven, hard, wreed of willekenrir behandelen.

U.
U. J. 6). beteekent utrinsque jfiris doctor, doctor der
beide rechten.
u. s. beteekent ut supra, als boven.
ult. beteekent ultimo, op den laatsten dog (der maand).
Uberteit, vruehtbaarheid, volheid, overvloed.
ibi bêne, ibi patria, waar het mij wel goat, daar is
nujn vaderland.
Ubiquitarissen of Ubiquisten, de belijders van de atomtegenwooidIgheid des lichaams cart Christus in het
brood des avondmaals.
Uhiquiteit, het overal-zijn, de overaltegen-unordigheid.
Ulatiqe, bevel van den russischen keizer, zooveel als kabinets-order.
Ulaan, poolsch lansier.
Uleeratie, verettering, zwering; verbittering.
ulcereeren, zweren, etteren.
ulcereus, etterig ; vol zweren.
1U'lema's, reclitsgeleerden en geestelijken bij de Tuft.n.
IYIevel eigenlijk een olijfje eene bekende
lekkernij, doorgaans in een papiertje gewikkeld.
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Ultimatum, laatste verklartng, laatste voorslag bij een
onderhandeling of vergelijk ; slotzin, slot- of etndwoord.
ultimo. op den laatsten dag der maand ), b. v. ult.. febr.,
op di laatsten februar:t
uli tra, aan gene zijde, over, verder.
Ul'tra's, overdruvers, overspannen mensehen, die uit
hartstocht en vooroo deel geen maat houden ; van daar
ultra-liberalen, ultra-royalisten, ultra-revolutionairen, enz.
Ultramariin,berqblaauw, hem elsbl aanw ( overzee-kleur )
ultramontaan, eigenlijk: aan gene zijde van 't gebergte,
inzonderheid van de Alpen; van daar overeenkomstig
met den geest en de grondstellingen van het pausdom.
Ultraniontanen, verdedigers der onbeperkte kerkelijke
macht en onfeilbaarheid van den pans.
Umber, Unaberaarde, donkerbruthe aardverw.
unaniem, eenstemmig, eensgezind.
Unanimiteit. eenparigheid,overeenstemming in gevoelens
en gezindbeden.
Undulatie, golfsgewijze beweging, golving.
unduleere*, zich golfsgewijzebewegen,dobberen, schommelen.
U'nie, vereeniging, eendracht ; kerk-, geloofs- of stittenvereeniging, inzonderheid de Vereenigde Staten van
Noord- Amerika.
uniek, unique, eenig, alleen in zijde soort, wonderlijk.
uniZeren, vereenigen.
uniform, eenvormig, gelijkvormig.
Uniform, krijgsmans-dienstkleeding ; anibtsdracht.
Uniformiteit, gelijkvormigheid, overeenstemming.
Unigênitus, eeniggeborene (zoon Gods); de bulls Unigenitus, eene bul, door pans Clemens XL in 1713tegen
de Jansenisten uitgevaardigd.
unilateraal, eenzijdtg (b. v. zulk y en verdrag).
Unionist, ineensmelter van godsdienstige ■ gezindheden.
unionistisch, vereenigend.
unique, zie uniek
unisOno, gelijkluidend, van gelijken zin.
Unitarius. eenheidsbelijder, hij,die slechts ddnen persoon
in de godheid aanneemt.
Uniteit, elk ding op zich zelf; eendracht, gelijkvormigheid.
Univalven, eertschalige schaaldieren.
uniwerseel, het geheel betreffende; aan
alien gemeen, zonder uitzondering; univeratiel erfgenaam, eenig, uitsluitend erfgenaam.
Universalia, algemeene voorwerpen.
univereeel, zie univeroaal.
Universiteit, gezamenlijkheid; hoogeschool, ook (minder
goed) akademte geheeten.
Univêrouni, heels!, wereldgebouw.
uno anima, eensgezind, eenparig.

Urania-----ut supra.
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Urania, de hemelsche, de muze der sterrekunde.
Uranographie, hemelbeachrijving, beschrijving des sterrenhem els.
!Uranus, oudste der goden ; naam eener pianeet.
urban'', stetdsch ; beleefd, hupsch.
Urbaoiteit, steedsche besehaving, welgemanierdheid, wellevendheid, verfijnde levenswijze.
urgeeren. drijven, dringen, dwingen.
urgent. dringend, Been uitstel gedoogend.
Urgentie. dringende Hood, nooddrang.
Uriaa-brief. een voor den overbrenger gevaailijk,verderfelijk schrijven, gelijk dat van koning David aan Joab,
betreffende den overbrenger Urias (zie Sam. XI : 14 en 15).
Uriaaal, pisglas.
Urine, pis.
uriaeerea, zijn water lozen, wateren.
U • ne, waterkruik; aschkruik, lijkbuis ; stembus.
Urolyth, pissteen.
Uroakoop, pisbeschouwer, piskijker.
Uraelienen, leden eener nonnenorde, die zich met de opvoeding van j onge meisjes en met de verpleging van
zieken bezig houdt.
Usage. UsAnce, I./mantic, gebruik, gewoonte, handelsgebruik, gewoontereeht.
Ui so of Usance. wisselgebruik, gewone betalingstermijn,
wine maand zieht; — Uno-winael, een wiasel, welks
vervaltijd a use bepaald is.
unneel, in gebruik, naar de gewoonte, gebruikelijk.
Uaufructuariuo, vruchtbruiker, vruehttrekker.
Usufructue, lUaufruit, vruehtgebruik, vruchttrekking
van eens anders eigendom, lijftocht.
Ustire, woeker, woekergeld.
Unurpateur, overweldiger, onrechtmatig bezitnerner.
Uourpatie, wederrechtelzjke bezitneming; onrechtmatig
bezit.
usurpeeren, op eene wederrechtelijke wijze iets meester
worden, overweldigen.
Utenailian, brnikbaar gereeaschap, werktuigen.
Utiliteit, bruikbaarheid, nuitigheid, voordeeligheid.
Utiliantie, tenuttemaking, aanwending.
utilizeeren, to nutte maken, gebruiken.
Utopia, een gelukkig land, dat niet aanwezig is, een zoogenaamd Luilekkerland. (De uitdrukking is ontleend aan
den roman van Thomas Morns eUtopia").
attOpisch. utopiaanach, nergenshuizig, ingebeeld.
Utopist. een nergensthuis, Luilekkerlander ; een staatkundige, die zich met onuitvoerbare verbeteringsplannen bezig houdt.
Utraqmaten, f ene partij der Hussieten, die het gent
des Avondmaals ondar beiderlei gestalieti verlangde.
at retro, gelijk op de voorgaande bladzijde, ait achter.
vat supra, als boven, gelijk vooraf.
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V—Valuta.
V.

als iomeinsch getal, beteekent vijf.
V. D. M. beteekent Verbi divini minister, dienaar van
't goddelijk woord.
V. M (in almanakken) beteekent voile maan.
yid. beteekent vide en videittur! zie, men zie, sla op I
viz. beteekent vide licet, namelijk, of: gelijk Licht to
zien is.
va! het geldP! bet zij ! kom op ! va banque, het gelde
de bank of citni gansehen geldvoorraad des bankhouders.
vaag, zie vague.
vacant, openstaand, onbezet.
Vacantie, opengevallen plaats; rusttijd, berpepsvrijheid ,
opachorting der werkzaamheden.
Vacatie, het vrij zijn van eene verplichting, opbrengst, enz.
Vacatuur, openvalling, openzijn van eenen post.
Vaccinatie, koepokinenting.
Vaccine, koepk.k ; koepokinenting.
vaccineeren, de koepokken inenten.
vaceeren, openstaan, onvervuld zijn.
vaeeerend, openstaard, onbezet.
vacilleeren, wankelen, besluiteloos zijn.
Vacuiteit, ledigheid, het ledig zijn; nietigheid, zjdelheid.
Vacuum, ledige ruimte, ijdel.
Vade-mecum, eigenlijk : ga met mij, 'aegeleid mij ;—voorwerp, dat men steeds bij zich draagt, inzonderheid zakbock, verzameling van suedige gezegden, anecdoten, enz.
Vadimimium, borgtocht; beloufde verschijning voor 't
gerecht.
Vagabond, zwerver, landlooper.
vagabondeeren of vageeren, omzwerven, als landlooper ronddolen.
Vagabondage, landlooperij.
vageeren, zie vagabondeeren.
Vagina, de moederscheede. •
vague, vaag, onbepaald ; onduidelijk, weifelend in nitdrukking.
valabel, geldig, rechtsgeldig ; aannemelijk, van goed allow.
vale! aarwel I leef gezund !
valeeren, gelden, waard zijn.
Valeur, Valor, waarde; geldigheid eener munttpecie;—
Valeur revue, waarde genoten (op wissels).
valide, geldig, geldig in rechten.
valideeren, geldig maken ; voor goede betaling gelden.
Validiteit, rechtsgeldigheid eener zaak.
Valies, mantelzak, langwerpige lederen zak.
Valor, zie Valeur.
valeeren, schatten, waardeeren.
valeta, waarde, wisselwaarde.

Vampyr--Vehementie. 3 2 5
Wantpyr, bloedzuiger, amewkaansche vleermuis.
Wandalen, Wandalen , waarschijnlijk een slavisehe
volksibtam. die in de Me eeuw al de kunstwerken in
Rome vernielde van daar.
Viendalitsmus of Wandalismus , barbaarsche vernielinfswoede, aan de kunstwerken gepleegd.
Vanille, een oost- en west-indisch gewas, en de peulvormige zaadhulsels daarvan, die inzonderbeid tot de bereiding der chocolade gebruikt warden.
Waniteit, ijdelheid, vergankelijkheid.
vanteeren, praten, roemen, pochen
Vanterie, snoeverij, gepoch, grootspraak.
Vapeur. damp ; — Vapours, maagdampen, opstijgingen;
kwade luimen, grillen.
vaporeus, vol dampen ; aan vapeurs onderhevig.
Varia, allerlei, gemengde zaken.
variabel, veranderlijk. onbestendig.
Varianten (of variae lectiOnis).verschillende leeswitzen
van eenen tekst.
Wariatie, verandertng, verscheidenheid.
Warieellen, valsche pokken, windpokken,
varieeren, afwisselen, veranderen; ontaarden , onstandvastig zijn, weifelen.
WariReit, verscheidenheid, afwijking, speel- of bastaardsoort (van planten of dieren).
VAirinas. rooktabak, naar de amerikaansche stad V a r in a s zoo geheeten.
VariOlen (Variolae), pokken, kinderpokken.
varioleus, naar pokken gelbkende.
Varioloiden, gewijzigde pokken, onechte pokken.
Vasa., Vassal, leenman, dtenstman; afhangeling, ondergeschikte.
Vase, Vaas, vat, pxonkvat, kunstige bloempot; leemen
vat nit de oudheid.
Vassal, zie Vasal.
Vaticaan, pauselijk paleis en hof te Rome op den Vaticaanschen berg; de pauselijke regeering zelve.
Vaudeville, volkslied ; straatlied, klein tooneelstuk met
ingevoegde liedjes naar bekende zangswijzen.
Vaudevillist, dichter van vaudevill e s.
Vauxhall. prachtige lusttuin, verz,amelplaats tot openbare vermakelijkheden in warme zomernachten onder
fraaye verlichting, muziek, enz.
Vêdas, oude gewijde boeken der Hindoes, in het sanskrit geschreven.
Vedette, ruiterwacht, rondgaande schildwacht te paard ;
schildirltuis op den vestingwal.
Vegetabilien, gewassen; plantenspijzen.
Wegetatie, plantenwasdom, plantenleven.
vegeteeren. groeyen ; een plantenleven leiden.
vehement, hevig, geweldig, driftig.
Vehenientie, hevigheid, drift, onstuimigheid.

3 2 6 Vehikel—veracciinsen.
Vehiculum. voertuig,voermiddel,gelegenheidsof bezorgingsmiddel ; hulpmiddel om iets tot zijne bestemming te voeren , om een geneesmiddel in te nemen, enz.
Veilleuse, nachtlampje, tevens dienende tot warmhouding van 't geen zich in een boven de vlam geplaatst
voorwerp bevindt ; klein rustbed.
Vein, ader ; — en veine zijn. opgewekt, gunstig gestemd zijn tot e pnig werk.
Veitsdans, St. Vitus•dans,kramp met hevige trekkingen.
Welijn, pergament-papier, fljn en glad papier.
Velleiteit, kracht- en werkeloos-willen, halve wil, die
zonder uitwerking blijft.
Velocimeter, snelh eidsmeter.
Velocipede, hetzelfde als Druisine (zie dat wooed).
snelheid, gezwindheid.
velouteeren, fluweelachtig bewerken.
venaal, veil, te koop ; omkoopbaar.
Venaliteit, veilheid, omkoopbaarheid.
Vendetta, bloedwraak, doodelijke haat en vijandschap.
Vendita, verkoopplaats ; vergaderplaats (ook Venda).
Venditie, verkooping, verkoop.
Venda, Vente, verkooping, vervreemding voor geld.
venerabel, vereerenswaardig of eerbiedwaardig.
Venerithile, het ihoogwaard;ge in de roomsch kath. Kerk ;
de ter vereering voorgehoudene gewijde hostie.
Veneratie, vereering, eerbiediging, eerbied.
venereeren, vereeren, eer bewijzen.
veneriseh, veneriek, met de venus- of wellustziekte besmet ; tot die ziekte beboorende.
veneus, tot de bloedaderen behoorende.
Venda, oogluiking, verlof ; —het veniam letatis bekomen, v66r den tijd meerderjarig verklaard worden.
Vennoot, medehandelaar, deelgenoot.
Vennootsehap, handelsgemeenschap, handelsgezelschap.
Venta, spaansche herberg, eenzaam liggende herberg aan
' den grooten weg (zie ook Vendita).
Wendel, lucht- of windklep.
Ventilátie, luchting; naauwkeurig onderzoek, breedvoerige utteenzetting.
VentilAtor, luchttrekker, windvang ; luchtreiniger.
ventileeren, luchten ; iets rijpelijk onderzoeken, schiften;
gerechtelijk behandelen.
Ventriloquentie, buikspreekkunst.
Ventriloquist, buikspreker.
Venus, de godin der schoonheid en liefde ; — ook wellust,
onkuischheid.
Vennsberg, de vleezige verhevenheid in de hand onder
den duim.
verabnzeeren (zich), zich vergissen.
veraceijnsen, belasting of pacht opleggen ; den aceijns
betalen.

Veraciteit—Vesperbrood.
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/Terme:fejt, waarheidsliefde, oprechtheid.
veraomureeren. zooveel als assureeren.
Verbs, woord( n (enkelv. Verbum, woord, werkwoord).
verbaal, woordelijk; — verbeile injurie, openlijke beleediging door beschimpende, onteerende woorden.
verbaltzeeren, mondeling behandelen ; onnutte woorden.
gebruiken.
verbena, woordenrijk, wijdloopig.
Verbertiteit, woordenrijkheid.
Verbum, zie Verba.
Verdict ( van were dictum, lets waars gezegd), uitspraak.
beslissing van gezworenen.
vergaloppeeren (zieb), zich overijien, een' misslag begaan tilt onbezonnenheid of drift.
verbypothequeeren, als onderpand doen inschrijven.
Verificateur, echtheidsonderzoeker.
VerificAtie, waarheidsstaving, bekraehtiging, nader onderzoek.
verificeeren, verifieereu, de deugdelijkheid eener zaak
staven, bekrachtigen, bewaarheiden.
y ermteresten, de renten van het kapitaal laten oploopen;
ook : den interest verliezen door het kapitaal of pand
ongebruikt to laten.
veritabel, waarlijk, echt, onvervalscht.
Vermicelli, draadvormige meelknoedels, italiaansche
knoedels.
vernaal, tot de lente behoorende, voorjaarachtig.
verproeedeeren, door processen of rechtsgedingen. verliezen.
Werroterie, allerlei kleine glaswaren (glaskoralen, glaspaarlen, enz.).
Vera, gedichtregel ; afdeeling van een gedicht (coup 1 e t,
strophe, st an z e i ; gedicht, dichtstuk.
Versaal letters of VersClien, groote aanvangletters.
versatiel, veranderlbk, wuft.
Wer.atitheit, onbestendigheid, wuftheid.
verseeren, zich met jets bezig houden, mede omgaan ;
gevaar loopen, in gevaar zijn ; —ingevars,
daarin georfend, bedreven
—injetsgvrdz,
wezen.
Versie, wending ; vorm of inrichting van een verhaal;
vertal ing.
VersificAtie, versbouw, verzenvorming.
versifieeeren, verzen maken, berijmen.
vertebraal, tot de wervelbeenderen behoorende.
verticaal, loodrecht, scheedelrecht ; — verticale lijn,
loodrechte lijn.
Verve, geestdrift, verbeeldingsgloed, kunstenaarsvuur,
dichtvuur.
Vesicatorium, trekpleister, spaansche-vliesrpleister.
Vesper, namiddag-godsdienst, avondmis.
Vesperbrood, Wooravondbrood.
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vesperen- Videtur

vesperen, in den v6Oravond eten.
Vesta, godin des yours, der zedigheid en kuischheid , ook
eene planeet.
vestaalsch, kuisch. eerbaar, ingetogen.
Vestalen, vestaalsche maagden, priesteressen, van
Vesta, streng zedige, kuische maagden.
Vestibule, voorhof, voorzaal, voorhuis ; ook wel voorkamer.
Vestigien, sporen, voetstappen.
Veteraan, oud soldaat, beproefd krijgsman; ervaren of
beproefd geleerde, kunstenaar, enz.
Veterinair, Veterinarius, veearts, paardedokter.
veterinaire school, veeartsenijschool.
veto, ik verbied, verwerp.
Veto, verbod, verwerping ; het verwerpings- of oakenningsrecht van eenen vorst.
VexAtie, plagerij, verontrusting, ergernis, krenking.
vexeeren, kwellen, plagen, onrecht aandoen.
Vezier, (minder goed Vizier), staataraad of minister des
turkschen keizers; Groot-vezier, opperste staatsambtenaar in het turksehe rijk.
Via, weg ; middel; — via (op brieven, passen, enz.), over
(met aanduiding van den to nemen weg), b. v. via MA,
seine, over Marseille.
Viaduct, boogbrug over eenen weg, eene rivier, enz. aangelegd, ter dienste van een' spoorweg.
Viaticum, rein- of teerpenning ; laatste oliesel.
Vibrktie, schommeling, slingering, beving der snaren,
der stem.
vibreeren, slingeren, trillen. schommelen.
Vicariaat, plaats- of ambtsvervanging; waarnemend bestun,
Vicarius, Vicáris, ambts- of plaatsvervanger, hulpgeestelijke.
vice, in plaats ; ( in zamenstelling) onder- of waarnemend,
b. v. vice-admiraal, ondervlootvoogd; vice-consul,
tweede consul.
Vices, beurtwisselende ambtsverrichtingen; — iemands
vices bekleeden, zijne ambtsverrichtingen waarnemen.
vice versa, in omgekeerden zin, been- en weer, naar
eene plaats heen en van daar terug.
vicious, hetzelfde als vitieus.
Vicinaal-wegen, bijwegen, zulke wegen, die geene postof straatwegen zijn.
Vicomte, bezitter eraser heerlijkheid (vicomte) in Frankrijk ; ook een bloote adellijke titel.
Victiem, offer, slachtoffer.
Victoria, zege, zegepraal, overwinning.
victorious, zegevierend, overwinnend.
Victuali g n, levensmiddelen, mondvoorraad.
vide, videntur, sic ! men zie er op na
Videtur. meening, gevoelen.

vidi —Virtuoos.
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vidi, ik heb het gezien.
Vidimatie, bekrschtiging, goedverklaring der juistheid
van een gesehrift.
vidimeeren, voor echt verklaren, ambtshalve bevestigen.
vif, levendig, wakker, fiksch, vlug.
vigilant, waakzaam, bij de hand.
Vigilant, oppasser, spion; naam van zekere openbare
rijtuigen tot vervoer van personen in de steden.
waakzaamheid, zorgvuldigheid.
vigileeren, waakzaam zijn, scberp toezien, oppassen.
Vigilien, nachtehjke gebeden voor 't zieleheil eens overledenen.
Vignet, druksieraadje, versieringsbeeldje in boeken.
Vigogne, schaapkameel in Peru, peruaansch schaap ;
ook ; de schoonste en fijnste wol, die dit dier oplevert,
Figogne-wol.
vigoureus, sterk, vol levenskracht, wakker.
baag, gemeen, snood; ontuchtig.
Wilipendentie, gertngschatting.
vilipendeeren, geringschatten.
Villa, landhuis, landgoed.
rragbeid, vlokkighetd.
Vindieatie de terugvordering eener ontvreemde zaak.
vindicatief, straffend, wrekend, wraakzuchtig.
vindiceeren, els eigendom in bez it nemen of terugvorderen.
wijnbereid tngskunst.
Vinometer, wijnmeter, werktuig tot onderzoek van de
hoedanigheden des wljns.
Violatie, schending, onteering.
violent, gewelddadig, onstuimig, vinnig.
Violentie, gewelddadigheid, geweldenarij.
violeeren, schenden, onteeren; verkrachten.
violet, paarsch ; als hoofdwoord ook zooveel als ilooltie.
Violins, discantviool, tie gewone viool.
Violinist, vioolspeler.
Violoneel, kleine basviool, knieviool.
Violonist. de basvioolspeler.
Viool, strijkinstrument, armviool, basviool.
Viooltje, het bekende paarsche bloempje, zinnebeeld der
bescheidenhetd en nederigheid.
Virago, mannelijk vrouwspersoon, manwijf, driedekker.
ke staat, ongereptVirginiteit. maagdelijkheid, maagdelij
heid, onbevlektheid.
viriel, mannelijk, tot den man behoorende.
Viriliteit, mannelijkheid.
virtuaal, Nirtueel, krachtig, innerlijk vermogend, naar
de kracht of beteekenis geldend ; virtueele kracht,
eene wel voorhanden, maar voor 't oogenblik niet werkzame kracht.
Virtualiteit, vermogende kracht, werkingsvermogen; wezenlijke geldigheid.
Virtuous, meester in eene kunst. vooral in de muziek.

3 3 fl

Virtuoziteit—Vizite.

Virtuoziteit, groote kunstvaardigheid, volkomenheid in
de nitoefening eener kunst.
Visa, getuigenis van lets gezien te hebben en te billijken.
tegenover ; als hoofdwoord : iemand, die (bij
den dans, aan tafel) tegenover een ander geplaatst is;
dnbbelklavier.
Vizier, ale Vezier en Vizier.
Vista, zicht, vertooning van een' wissel; — a vista, op
zicht of vertoon (te betalen).
Visum repertum of respeetuni, bericht van onderzoek,
schonwverslag.
Vita, leven ; — vita brevis, ars Tonga, het leven is
kort, de kunst is lang.
Vitaal, tot het leven behoorend, levenbevorderend of onderhoudend.
Vitaliteit, levenskracht ; tijdstip, waarop het leven men'
aanvang neemt.
vitalizeeren, levenskracht geven, bezielen.
vice, snel, spoedig, gezwind.
gebrekkig, verkeerd ; ondeugend, slecht.
v itreus, glasachtig, glazig.
^
Vitriool, zwavelzuur in verbinding met metaalkalken.
vitreseeerea, tot gins worden, verglazen.
vitrigeeeren,tot glas maken, in glas veranderen, verglazen.
Vitrille tie, verglazing, verandering in glas.
vitupereeren, laken, misbillijken.
Vitusdans, zie Veitsdans.
een vivat.,
viva! vi-vat! wive ! hij (zij, het) leve
een heilwenschend vreugdegeroep,
Vivaeiteit, levendigheA, wakkerbeid, vrolijkheid.
Vivarium, bewaarplaats voor levende dieren.
Vivifieatie, bezieling, levend- of levendtgmaking.
Vivre*, levensmiddelen, mondvoorraad.
Vizeerder, ijkmeester, rooyer ; onderzoeker van passen
en dergelijke.
vizeeren, mikken, turen ; den inhoud van een vat met
den vizeerstok onderzoeken of meten; eenen pas euz.
doorzien en bekrachtigen.
vizibel, zichtbaar, klaarblijkelijk.
izibiliteit, zichtbaarheid.
Vizie, Vizioen, droombeeld, nachtgezicht, hersensehim,
inbeelding.
Vizier, helmschuif, helmklep ; mikijzer aan schietgeweren ; ook oog, gezicht, b v. lets in 't vizier krijgen,
het in 't oog krijgen; iemand lets in 't vizier
zeggen, hem lets grots toevoegen ; ook doorgaans voor
Vezier (s. ald.).
Vizionair, ziener, geestenziener, mensch vol zotte inbeel dingen.
VizitAtie, ondevzoeking; huiszoeking; bezoeking, tuchtiging.
Mite. bezoek, opwaehting ; inzonderheid artsenbezoek.

Vizitekaartj e—voluptueus.
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Vizite-kaartje. bezoekkaartje; — Vizite-kamer, bezoekkamer ; en..
viziteeren. bezoeken, een bezoek geven ; gaan zien, onderzotken, doorzoeken, bezichtigen.
Viziteur, bezoeker, onderzoeker ; beziener, peiler ; een
vreemd vrijmetselaar, die eene loge bezoekt (broodervizitenr.
VlAdika, naam van bet wereldlijk en geestelijk hoofd der
Montenegrijnen in Albanie ( sedert 1852 in dien van
v or st veranderd ).
Vocaal, klinkletter, klinker.
vocaal, wat met de stem geschiedt, b. v. vocals. inuziek,
in tegenstelling met instrumentale muziek.
Voeabulaire, woordenboek, woordenlijst.
Vocatie, roeping, beroeping tot een ambt ; aanleg, netging ; dagvaarding; noodiging.
Voeatief, Voeativus, vijtde naamval, of roeper in de
spraakkunst; ook eon guit, schalk.
voceeren, roepen, noodigen ; voor de rechtbank roepen.
VoeiferAtie, het luide roepen, schreeuwen, geschreeuw.
Vogue, gebruik, zwang; aanzien, naam ; — in vogue
zijn, in twang zijn, gezocht worden ; vogue la galOre,
't mag gaan zoo 't wil ; 't worde gewaagd daar ;sat bet
voles, zie bier; — voilO, ziedaar.
Voile, sluyer.
volatiel, vliegend, gevleugeld ; vluchtig, verdampend.
Volatiliteit, vervliegbaarheid ; wankelmoedigheid ; veranderlijkheid, wuftheid.
volatifizeeren. vervluchtigen, vluchtig maken.
vol d'oiseau, vogelvlucht ; k vol d'o isea u, in rechte
lijn, hemelsbreed, als uit de lucht gezten (b. v. geteekend).
VOle, het halen van al de slagen door een' kaartspeler.
Volee, vlucht, menigte; — de la premiere volie, van
den eersten rang ; — g la volt,. in de vlucht, onbezonnen,
Volikre, vogelvlucht, groote vogelkooi, duiveslag.
Volkaan, zie Vulkaan.
Volontair, vrijwillig soldaat.
VOlte, wending, zwenking ; kunstgreep bij 't schermen ;
het snel verwisselen of ruilen van eene speelkaart.
voltigeeren, kunstige aprongen maken ; heen en wed,
zweven.
Voltigeur, kunst- of 1 uch tspringer ; liroltigeurs, soort
van licht voetvolk, bestemd om op den vleugel to tirailleeren.
buigzaam, bewegelijk, lenig.
bewegelijkheid, radheid of vaardigheid van
tong; onbestendigheid.
Voliamen, (verkort vol.), boekdeel ; rol, pak, bundel ;
lichamelijke inhoud of omvang.
volumineus, uit vele boekdeeien bestaande ; dik, diklijvig, van aanzienlijken omvang.
voluptuous, wellustig, genot ademend.
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volveeren —vulnereeren.

válveeren. wentelen, rollers,wikkelen.
voineeren. braken, overgeven.
Womitief, braakmiddel.
Woraciteit, gulzigheid, vraatzueht.
Vota, stemmen,kiesstemmen;— VOta rnajOra, de meeste
stemmen, stemmenmeerderheid.
Votant, stemgever, stemuitbrenger.
Votatie, Voteering, stemgeving, stemopneming.
voteeren, stemmen, door meerderheid van stemmen besl issen.
votief, krachtens eene gelofte.
eene mis, die met tot de orde van den
votieve
dag behoort.
Votum, gelofte, uitgesproken wensch; stem, kiesstem ;
goedkeuring, toestemming; — V otum van vrrtrouwen
wordt de stemming eener vertegenwoordigende vergadering genoemd, waardoor zij 6f eene door het ministerie
aangegane schuld erkent, 6f ook eenen minister volmacht geeft om ter bestrijding van eene zekere uitgave
het krediet to gebruiken.
Vox, stem; — Vox humitna, mensehenstem, — Vox po pull, vox Dei, de stem des yolks (ala nitdrukking der
openbare meening) is de stem van God.
Voyageur, reiziger ; — Commis-voyageur, reizend
handelsbediende.
vu, gezien ; — a vue, op zicht.
Vuleaniaten, zie Vulkaniaten.
Vuleitnna, zie Vulkaan.
vulgair, gemeen, alledaagsch, gering.
-Vtalgariteit, gemeenheid, platheid, onbeschaafdheid.
vulgarizeeren, vulgeeren, bekend of rnchtbaar maken,
onder de menschen uitstrooyen.
Irulgata, de gewone latijnsehe bijbelvertaling. waarvan
zich de roomsch-katholieken bedienen.
vulgeeren, zie vulgarizeeren.
vulgivaag, naar den gemeenen trant ; omzwervend.
gemeenlijk, naar gewoon gebruik of spraakgebruik,
in 't gemeene leven.
Viallgue. het yolk, inzonderheid 't gemeene yolk, de groote
hoop.
Vulkaan, Vuleanuo, god deb vuurs en der metaalarbeiders.
Volkaan, vuurspuwende of brandende berg.
Vulkanisten, aanhangers van de leer, dat de aarde hare
tegenwoordige gedaante door de werking van 't vuur
heeft gekregen.
vulnerabe I , kwetsbaar.
Vulnerabiliteit, kwetsbaarheid.
Vulneraitie, kwetsing, verwonding.
vulnereeren, wonders, kwetsen.

W---WOOtZ.
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W.
beteekent West, some ook wissel.
waaIsch, wallOnsch, de taal der Walen of 1N al 1 on e n of der oorspronkelijke fransche bewoners van Belgie
tusschen de Schelde en de Maas; van daar Waalsehe
kerken, fransche kerken, zulke hervormde kerken in
Nederland, waar de dienst in de fransche taal wordt
verricht.
Waardijn, metaaltoetser, inzonderheid munttoetser.
Waggon, wagen, inzonderheid groote wagen your passagiers op spoorwegen.
Walhalla, in de nuordsche mythologie : paradijs, h.emel
der in den krijg verslagenen.
WallOnen, fransche Belgen ( zie waalsch).
Wats, bekende vrolijke dans van duitschen oorsprong.
Wãlsehland, zie Welsehland.
Walsen, eeuen wale dansen.
Wandaien, Wandalismus, zie Wand—.
Warande, gaard, diergarde; bekoorlijke dreef.
Warnasarie, Yeelkleurigheid van bloemen, bloemlezing.
Warrant, volmacht, bevel tot inhechtenisneming in
Engeland.
waterproof, bestand tegen 't water.
Watertwist, garen op watermolens vervaardigd.
1.vatteeren, opvullen met watten.
Wedgwood, soon van engelsch aardewerk.
Welsehland,
Wenden, een tak der Slavonen in Noord- en OostDuitscbland.
Werst, russische mij1 (7 gelijk 1 duitsche of ruins 1067
meters of elk's).
Whig, volksgezinde, vrijheidsvriend, die in Engeland de
koninklijke macht beperkt en de reehten des yolks beschermd vii hebben (vergelijk Tory).
Whiskey, korenbrandewijn, jenever (in Schotland en
Ierland).
Whisky, engelsch, opera!, eenspannige wagen met zeer
hooge kap.
Whist, whistspel, zeker engelsch kaartspel tusschen
vier personen met 52 kaarten ; — ook een drank van
thee, suiker, citroen en rooden wijn.
WOdan„ oppergod der germaansche yolksstammen; van
daar Wodansdag, d. Wifoensdag.
WOdki, brandewijn ibij de Russen, Polen).
heirvoerder, vorst, Isertog, statihouder in Polen, Moldavie en Wallachije..
Wolfrarnium, zwaarsteenmetaal,een moeilijk smeltbaar
en zwaar metaai, in 1781 ontdekt.
Wootz, voortreffelijkste staalsoort, indisch of gedamasceerd ataal.
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X—Ysop.
X.

X, ala romeinscb
beteekent 10.
Xr. is in het hoogduitsch eene afkorting van Kreu.er.
Xtus, beteekent Christus (de grieksehe - X komt overeen
met onze Ch).
Xantippe, de lastige vrouw van den griekschen wijsgeer
Sokrates; van daar : een kwaad wijf,huisdraak,helleveeg,
broekdraagster.
31(eniZn, gastgeschenken; nob eene soort van punt- of
hek,ldichten.
Xenograaf. een ervarene in het lezen van het schrift
van vreemde talen.
Xenographie, de kennis der geschreven vreemde talen.
Xenokratie, 'heerschappij van vreemdelingen.
Xenomanie, overdreven zucht voor het vreemde.
Xenotaphium, grafst, de voor vreemdelingen.
Xyloglyptiek, houtsnijkunst.
Xylographie, bet drukken met houten letters of platen.
Xylographisch, met houten letters gedrukt ; door overdruk op bout Roortgebracht.
Xylolatrie, de aanbidding van houten beelden.
Xylologie, de leer of beschrijving der houtsoorten.

Y.
Yacht t engelsche spelling van 't nederlandach jacht),
soort van snelzeilend scbeepje.
Yacht-club, vereeniging ter oefening in bet snel-zeilen
en roeyen.
Yam, Nannemwortel, broodwortel, gewoon voedingsmiddel
in de Indien.
Yammen, goede aardappelsoort, die tegenwoordig veel
geteeld wordt.
Yankee, spotnaam der noord-amerikaansehe Engelsehert.
Yard. eng. el van 3 eng. voeten = 0,9144 ned. el.
Yatagan. zie Jatagan.
Yeoman. niet-adellijk engelsch landeigenaar ; lijfwacht,
koninklijk trawant.
Yonk, zie Jonk.
Y'sop, heilzame tuinplant ; in bijbeltaal : de kleinste plant .

Z- zokilogisch.
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z.
Z. beteekent Zuid.
Zagaai, werpspies der .Negers.
Zãmbo, naam, lien men in Amerika aim de afstammelinger, van stmerikanen en Negers greft.
Zebaoth, God, heer der hemelsche heirscharen.
Zebra, kaapsche ezel, gestreepte ezel.
Zeehine, turksche of italiaansche goudmunt (dukaat).
Lela, ijver, vlijt.
Zeloot, ijveraar, nets- of geloofsijveraar.
Zelotismus, gezindheden en grondstellingen van eenen
geloofsbveraar.
Zelotypie, jaloerschheid, die in verstandsverbijstering
ontaardt.
Zend avesta, godsdienstboek der oude Perzen en hunne
nakornelingen de Parser, dat de leer van Zoroasterbevat.
Zenith. scheedelpunt, kruin- of toppunt, dat punt in het
vlak des hernelkloots, hetwelk recht boven den scheedel
des waarnerners is.
Zenonismus. de leer van den wijsgeer Zeno, het hoofd
van de stoicijnsche school.
Zenonist. aanhanger van Zeno's leer, stoIcijn.
Zephyr. . koele, zachte westenwind, aangenaam koeltje.
zephii rimeh, zacht waayend, suizend.
Zero, de nul.
Zeus, grieksehe naam van Jupiter.
Zigeuners. duitsche naam van het rondzwervend yolk,
dat wij Heidens noemen.
Zigzag, z-vormige lijnen, gelijk b. v. de loopgraven vormen.
Zink, witblaauwachtig, enkelvoudig metaal, spiaute r.
Zirkoon, roodachtig bruine edelsteen.
Zoanthropie. verstandsverbijstering, waarbij de mensch
waant, dat hij in eel) Bier veranderd is.
Zodiak, dierenriem, de gordel met de 12 hemelteekens,
die de zon jaarlijks schijnbaar doorloopt.
zodiakaal lieht. dierenriemslicht, eene naar het noorderlicht gelijkende lichtschemering, die van de zon bij
haren op- en ondergang in de richting des dierenriems
opwaarto gaat.
een nijdig, wangunstig, scherp bedillaar.
Zone, gordel ; aardgordel, luchtstreek, hemelstreek, aardstreek.
ZoOgraphie, dierbeschrijving en -afbeelding.
ZoOlAter, dieraanbidder.
Zotilatrie, dieredienst, diervergoding, aanbidding der
dieren.
ZoOlogie, dierleer,natv.urbeschrijving der dieren.
zodlOgisch, d erbeschrijvend, dierkundig ; zofilOgisehe
tuin. dieretuin.
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ZoOphagen—Zythotechrtie.

Zotiphisgen, dierevleesch-eters.
Zoilphyi ten, dierplanten, plantdieren.
ZoOplastiek,navorming van diergestalten.
Zootherapie, dierheelkunde.
ZoOtowie,.dierontleding.
ZOtika, dierlijke levenskracht.
zOtioich, het levee betreffend.
Zwinglianismus, de leer van den zwitserschen
mer Zwinglius.
Zythotechnie, Zythotechniek. bierbrouwknnst,
van bierbronwen.
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