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VOORBERICHT.

Deze veertiende druk, weder zorgvuldig herzien
en met de nieuwste woorden en uitdrukkingen vermeerderd, onderscheidt zich van de vorige drukken
door een eenigszins gewijzigde inrichting, het vermelden der geslachten der woorden en een beteren
druk.
Wij vertrouwen, dat de goede naam, dien deze
woordentolk zich heeft verworven, zich ook in de
toekomst moge handhaven.
DE UITGEVERS.
September 1910.

Verklaring
der afkortingen en teekens.
= afgekort.
of gek.
= afkorting.
of ic.
= Afrika, Afrikaansch.
Afrik.
= algemeen.
alg.
Am., Amerik. = Amerika, Amerikaansch.
= beteekenis, beteelcent.
bet.
= bijvoeglijk naamwoord.
bijv. nw.
bijwoord.
bijw.
= bijvoorbeeld.
b.v.
Duitsch.
D.
= dat is.
d. i.
= en andere.
e. a.
= en dergelijke.
e. d.
= eigenlijk.
eig.
= Engelsch.
Eng.
= enkelvoud.
enkelv.
= en zoo voort.
enz.
= gulden.
f.
figuurlijk.
fig.
= Fransch.
Fr.
gewoonlijk.
gew.
Orieksch.
Gr.
= Hebreeuwsch.
Hebr..
Indisch, verhollandscht Maleisch.
Ind.
= inzonderheid.
inz .
= ironisch, spottend.
iron .
Italiaansch, Italie.
It., Ital.
= Javaansch.
ja y.

VII
= liter.
L.
= Latijn.
Lat.
lett.
= I etterlijk.
= meter.
M.
= mannelijk.
In.
Mal.
= Maleisch.
muz.
= muziek.
my.
= meervoud.
= Noord.
N.
Ned.
= Nederlandsch.
n.l.
= namelijk.
0.
= Oost.
o.
= onzijdig.
ong., ongev. == ongeveer.
= plus minus, ongeveer.
pl. m.
Port.
= Portugeesch.
= Roomsch Katholiek.
R. K.
Rom.
= Romeinsch.
Russ.
= Russisch.
samenst.
= samenstelling.
Sp.
= Spaansch.
sportt.
= sportterm.
= spreelc uit.
spr.
= vrouwelijk.
v.
v.
= van.
vgl.
= vergelijk.
W.
= West.
w.w.
= werkwoord.
= Zuid.
Z.
= zie.
z.
z. d., z. aid. = zie aldaar.
= zelfstandig naamwoord.
zelfst. nw.
= zie dat woord.
z. d w.
= zooveel als
z. v. a.
Het teeken = beduidt : gelijk aan, gelijkstaande met,
zooveel als.
Het korte streepje (-) moet somwijlen het eerste
gedeelte, van het on middellij k voorafgaande woord,
soms ook het laatste gedeelte van een volgend
woord vervangen (b y overladen, -stelpen, lees:
overstelpen; Loon- of klankleer, lees : toonleer). --

VIII
Dat hetzelfde teeken, waar het tusschen twee woorden staat (b y. te-goed) de samenkoppeling dier
woorden aanduidt, behoeft wel niet gezegd to
worden.
De komma-punt (; ) strekt ter afscheiding van de
verschillende of gewijzigde beteekenissen van een
en hetzelfde woord.
Het woord, dat aan 't hoofd van een artikel staat,
wordt bij herhaling daarvan in dezelfde alinea,
vaak uitgedrukt door de eerste letter met een punt
daarachter; ook wel door een lang streepje (—).
Krijgt zoodanig herhaald woord een buigingsletter
(hier doorgaans de e) achter zich, dan geschiedt
die herhaling dikwijls door de voorletter gevolgd
door een hyphen en de buigingsletter (bv. apostolisch....; a-e kamer, lees: apostolische
kamer.)

A
a, (fr. a) voor, teen, om (b. v. de meter a 1 gl., tegen
a, (op wtssels) geaccepteerd. [1 gl. de meter).
A. — anno, in het jaar.
A. — are, vierkante roede. [voor Christus.
A. a. C. (of Ch.)Anno ante Christum, het lin het) jaar
A. C. — anno Christi, in 't jaar van Christus, d. i. u a
Christus' geboorte.
a. c. — anno currente, in den loop van het jaar,
ook : anni currentis, van 't loopend jaar.
A. C. (Ch.) n. — ante Christum natum, voor
Christus' geboorte.
A. D. — anno Domini, in 't jaar onzes Heeren.
a. i. — ad interim, tijdelijk.
A. M — anno mundi, in 't jaar der wereld ; of ante
meridiem, des voormiddags ; ook : artium magister, meester der vrije kunsten. [vriendenhand.
a. m. ( op het adres van brieven) amica manu, met
A. & 0. — Alpha & omega (eerste en laatste letter van 't Gr. alphabet), begin en einde, eerste en
ab, van. [laatste.
ab absurdo, uit het, ongerijmde (bewijzen).
abaca, v. manilla-hennep, pisangvezels.
ab actis, m. secretaris, schrijver.
abacus, m. rekentafel in de oudheid en middeleeuwen, telraam ; vierkante dekplaat van het kapiteel
eener zuil.
ab extra, van buiten af.
abalienãtie, v. vervreemding, overgang v. eigendom.
abalieneeren, vervreemden ; afkeerig of afvallig
maken.
Ihulpelooze toestand.
abandon, o. afstand, overgave ; recht van afstand ;
abandonneeren, verlaten, laten varen, opgeven.
abandonnement, o. verlating, afstanddoening, af[stand.
aband6no, gelaten t in de muz.)
a bas I naar ben eden!, er onder!, weg met!
abat-jour, o. keldervenster, vallicht, koekoek ; ook :
VERRTIENDR DRUK.
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abbattement

2

ab irato

sierlijk uitgesneden papier over den ballon v. een
fuitputting.
lamp.
abattement, o. neerslachtigheid, verslagenheid,
abattoir, o. (openbaar) slachthuis, slachtplaats.
abattu, neerslachtig, moedeloos; afgemat.
abat-vent, o. windscherm.
abba, abbas, m. vader. [geene abdij of prove heeft.
abbe, m. abt; wereldgeestelijke in Frankrijk, die nog
abbrevialtie, abbreviatuur, v. verkorting, afkorting,
(inz. van een woord).
abbrevieeren, verkorten, afkorten, (inz. een woord).
abas, of a bsces, o. gezwel, ettergezwel, etterbuil.
abderiseeren, beuzeltaa I, zotteklap uitslaan, beuzelen.
Abderieten, inwoners van de oude Gr-stad Abdera,
wegens hunne onnoozelheid vermaard ; vandaar in
't a lgemeen: onnoozele menschen, stumperds, sukkels.
abdicatie, v. vrijwillige nederlegging van een waardigheid; vrijwillige afs and van een recht.
abdiceeren, abdiqueeren, afstand doer; zijne aanspraak opgeven.
abdomen, o. onderlijf, buik.
abdominaal, tot het onderlijf behoorende.
abductie, v. af- of wegvoering.
abecedarius, m. beginner, leerling. [heid.
aberrAtie, v. afdwaling, af wijking, onregelmatigab eterno, van alle eeuwigheid.
ab hoc et ab hac, in 't wild, in 't honderd, zonder orde of regel, van den os op den ezel.
abhorreeren, verafschuwen, een afgrijzen hebben.
abhorrentie, abhorrescentie, v. afscliuw, afgrijzen.
abiEs, v. denneboom.
abietine, v. de harsstof uit den terpentijn.
abiistis, dulces caricae, (lett. gij zijt er geweest
zoete vijgen) lekker is maar een vinger lang.
[ten, den moed benemen.
abime, afgrond.
abimeeren, to gronde richten, in een af grond storab imo pectore, uit den grond des harten.
ab initio, van het begin af.
ab intestaito, zonder testament.
abiogenesis, v. het ontstaaii van levende wezens
uit levenlooze stof.
ab irato, in een vlaag van toorn.

abis

3 a bon marche

abis, Mal. af, gereed, reeds.
abiturient, m. hij die eene school verlaat om naar
eene hoogere to gaan b. v. van het gymnasium
naar de academie.
abiturienten-examen, o. eindexamen.
abject, laag, verachtelijk, laaghartig. [ging.
abjactie, v. wegwerping, laaghartigheid, zelfverlaab jove principium, laten wij met het voornaamste beginnen. [ceeren.
abjudicaitie, v. gerechtelijke ontzegging; abjudiabjunitie, v. afzwering, verzaking.
abjureeren, afzweren, met een eed loochenen.
ablactitie, v. het spenen der zuigelingen.
ablata, o. mv. gestolen dingen.
ablAtie, v. wegneming inz. van een lichaamsdeel.
ablativus, ablätief, m. zesde naamval (nemer,
derver).
Ablaut, m. verandering van den stamklinker bij de
vervoeging van sterke werkwoorden.
abiegaat, m. pauselijk gezant.
ablepsie, v. blindheid.
ablfitie, v. wassching, reiniging, enz., die door dezen
en genen godsdienst wordt voorgeschreven, handwassching.
abnegatie, v. verloochening ; weigering, ontzegging.
abnerm, abnormaal, tegen den regel; gebrekkig,
misvormd.
abnormaliteit, abnormiteit, v. afwijking van den
regel; misvormdheid.
aboleeren, afschaffen, opheffen (b. v. wetten).
abolitie, v. opheffing, afschaffing.
abolitionist, m. afschaffer, inz. iemand, die de afschaffing der slavernij of der gereglementeerde
prostitutie begeert of voorstaat.
abominfibel, afschuwelijk; verfoeielijk.
abomimitie, v. verfoeiing ; verwensching.
abomineeren, verfoeien, vervloeken, een afscliuw
hebben.
abondant, rijkelijk, overvloedig.
abondantie, v. overvloed.
a bon droit, met recht
a bon marche, goedkoop.

abonne

4 absence d'esprit

abonne, m. inteekenaar.
abonnement, o. voorafbestelling, inteekening.
abonneeren (zich), inteekenen, vooruitbestellen.
abonnent, m. inteekenaar.
abordage, v. aanlanding ; entering ; het aanspreken.
abordeeren, aanlanden ; enteren ; aanspreken.
ab origine, van het begin af.
aborigines, m. mv. oorspronkelijke bewoners van
een land, inboorlingen.
Abort, m. D. bestekamer. lbevallen.
aborteeren, eene ,niskraam krijgen, te vroeg
abortus, m. ontijdige bevalling, miskraam ; (in
rechten): abortus procuratio, opzettelijke vruchtafdrijving.
aboucheeren, een mondgesprek houden.
abouchement, o. mondeling onderhoud. (nigheid.
abo(u)lie, v. willoosheid, een vorm van krankzina bout, op het uiterste ; radeloos ; a bout portant,
van zeer nabij (b. v. op iemand schieten).
ab ovo, van het begin (ei) af.
ab ovo usque ad mala, van het begin tot het eind.
abracadabra, o. niets beteekenende, zinledige taal ;
tooverwoord, als amulet op een driehoekig briefje
geschreven.
abrasie, v. af- en uitkrabbing (met een scherpen
a bras ouverts, met open armen.
abrege, o. uittreksel, korte inhoud.I
abregeeren, verkorten, kort samenvatten.
abreuvoir, o. drenkplaats, wed.
abrevieesen, verkorten, afkorten.
abri, m. schuilplaats, wachthuisje ; a Baba, beschut,
abrivent, m. windscherm. [veilig.
abrogatie, v. afschaffing, opheffing, b. v. van een wet
door eene latere, die de voorgaande te niet doet.
abrogeeren, afschaffen, buiten werking stellen.
abrupt, afgebroken, onsamenhangend, plotseling,
onvoorbereid. [muziek.
abrtiptie, v. afbreking, het plotseling zwijgen in de
abruteeren, abrutisseeren, verdierlijken, tot een
beest maken, geheel verstompen.
absces, o. ettergezwel, etterbuil.
absence d'esprit, v. verstrooidheid.

absens carens
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abundant

absens carens, de afwezige krijgt niets.

absent, afwezig; verstrooid van gedachten ; ababsenteeren (zich), zich verwijderen. [sentie.
absenten, m. m y. afwezigen.

absentisme, o. het gedurig afwezig zijn, inz. de
gewoonte der Iersche grondeigenaars om buiten
Ierland to wonen.
absida, v. koornis achter het hoogkoor.
absint, o. alsem, alsemlikeur ; absinthisme, o. s1epende vergiftiging door absint.
absis, v. in de analytische meetkunde : een der cawdinaten, dienende ter plaatsbepaling van een punt;
afstand van het punt tot de as der absissen of
[Y-as.
absit invidia, nijd of afgunst ter zijde.
absit omen, moge het geen slecht voorteeken zijn!
absolument, volstrekt, gebiedend, noodzakelijk.
absolutie, v. vrijspreking van zonden.
absolutisme, o. willekeurige heerschappij, onbeperkte gezagvoering. [schappij.
absolutist, m. aanhanger d. onbeperkte alleenheerabsoluut, volstrekt ; op zichzelven; onbepaald, on[einden.
afhankelijk ; onvoorwaardelijk.
absolveeren, vrijspreken, de absolutie geven, volabsorbeeren, inzuigen, opslorpen, verzwelgen.
absOrptie, v. inzuiging, opslorping.
Abstecher, m. D. uitstapje, bijtoertje op een grootere
reis ; afdwaling.
abstineeren (zich), zich onthouden.
abstinent, onthoudzaam, matig.
abstinentie, v. onthouding, inz. van spijs en drank.
abstinentie-dagen, m. my. vastendagen.
abstract, afgetrokken; op zich zelf beschouwd;
enkel gedacht ; abstractlgetal, o. onbenoemd getal.
abstractie, v. afzondering; verstrooidheid van gedachten.
abstraheeren, afzonderen, aftrekken; uit een zaak
absumeeren, verbruiken, verteren. [jets afleiden.
absurd, ongerijmd, zot, onverstandig, onnoozel.
absurditeit, v. ongeripndheid, strijdigheid met de
rede, onzin, bespottelajkheid.
[overvloed.
abuis, o. vergissing, misrekening.
abundant, rijkelijk, overvloedig ; abundantie, v.

abundeeren
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accepteeren

abundeeren, overvloeien, overvloed hebben.
ab uno disce omnes, uit een enkele inoogt gij de
overigen leeren kennen.
ab urbe condita (a. u. C.), van den bouw der stad,
d. i. van de stichting van Rome.
abuseeren, misbruik maken ; misleiden ; zich abuseeren, zich vergissen.
abusief, per abuis, bij vergissing ; bedrieglijk.
abusus non tollit usum, het misbruik sluit het
( behoorlijk) gebruik niet uit.
academie, v. hoogere oefenschool voor een of ander
vak of faculteit ; gezelschap van geleerden, van
kunstenaars, ook : hoogeschool, universiteit.
acajou, o. mahoniehout.
a capella, zonder begeleiding (bij het zingen).
a capite ad calcem, van het hoofd tot de voeten
(eig. hielen).
a carcere ad calcem, van het begin tot het einde.
acatëne, v. kettingloos rijwiel.
accarezzevole, streelend, vleiend. [nederdrukken.
accableeren, overladen, overstelpen, bezwaren,
accablement, o. neerslachtigheid ; hartzeer.
accapareeren, opkoopen, zich meester maken.
accapareur, m. woekerachtig opkooper.
accedeeren, bijvallen ; toestemmen.
accelerando, versnellend (in de muziek).
accelerAtie, v. versnelling, bespoediging.
accelereeren, versnelien, bespoedigen.
accent, o. de toon en nadruk op lettergreep en woord,
klemtoon ; een toonteeken op eene letter ; tongval.
accentufitie, v. toonaanduiding, klemlegging ; plaataccepi, ik heb ontvangen. [sen der toonteekens.
accept, o. z. acceptatie.
acceptaibel, aannemelijk, aanneembaar.
acceptant, m. degene, die een op hem getrokken
wissel door zijne naamteekening goedkeurt.
acceptfitie, v. aanneming. (Men verstaat daaronder
de handteekening van een koopman onder een
wissel, met het woord geaccepteerd ; het is eene
formeele verklaring, dat men dien wissel op den
vervaltijd zal betalen).
accepteeren, aannemen ; met zijn naamteekening

acceptie
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accommodatie

voor geldig en goed erkennen. [van een woord.
acceptie, v. aanneming; aangenomen beteekenis
acas, o. toegang, vergunning, inz. toestemming
tot verkeer met een meisje ; aanval (b. v. van
accessibel, toegankelijk, genaakbaar. [koorts).
acassle, v. aanwas, vermeerdering, toeneming; ook :
toestemming, toetreding (bv. tot een verdrag).
accessist, m. iemand, die onbezoidigd wordt aangesteld met het uitzicht om een hoogere plaats met
bezoldiging te verkrijgen.

accessit, o. tweede prijs, bijprijs.
accessoir, bijkomend, toegevoegd, bijbehoorend.
accessOria, accessOrien, o. m y. bijbehoorende
zaken, aanhangsels.
acciaccato, onstuimig.
accident, o. toeval, voorval ; ook : lichamelijk ongeaccidentalia, o. my. toevalligheden. [mak.
accidenteel, toevallig.
accidentien, v. m y. toevallige a mbtsvoordeelen, buitenkansjes.
accidenti musicali, verhoogings- en verlagingsteekens (in de muz.).
accijns, m. waren-impost, verbruiksbelasting.
acclamatie, v. toejuiching, luide goedkeuring ; MI
acclamatie aannemen, zijn goedkeuring in vergaderingen met gejuich, handgeklap, getrappel,
eenparig uitbrengen, zoodat de opneming der
stemmen onnoodig wordt.
acclimatatie, v. gewenning aan 't klimaat.
acclimat(is)eeren, aan een vreemde plaats, hemelstreek of klimaat gewennen, inheemsch maken.
accludeeren, aan-, bij-, insluiten.
acclasum, o. ingesioten of bijgaand stuk, bijlage.
accogliénza, v. aanneming van een wissel.
accolade, v. omhelzing ; ridderslag ; haakjes ter vet,
binding van woorden of regels of wel van noten; 1 .
accoleeren, omarmen ; samenvatten, ompalen.
accommodatie, v. aanpassing, schikking ; toegevendheid ; inschikkelijkheid ; a. van het oog,
vormverandering der ooglens, waardoor het oog,
om duidelijk te zien, zich accommodeert of schikt
naar den afstand der voorwerpen.

accommodeeren 8

accresseeren

accommodeeren (zich), een vergelijk treffen, met
zijn schuldeischers; een overeenkomst, schikking in
der mimic treffen; accommodeeren, in orde
brengen, opmaken.
accommodement, o. inrichting, toerichting; schikking, vergelijk, inz. van een koopman met zijn
schuldeischers.
accompagnato, met begeleiding (in de muziek).
accompagneeren, vergezellen, begeleiden ; den
tang met muziek begeleiden, medespelen.
accompagnement, o. begeleiding, wat men met
een ander speelt of zingt
accompli, voltooid ; fait- accompli, onherroepelijk
besliste zaak.
accomplissement, o. vervulling, voltrekking.
accoord, o. verdrag, vergelijk; overeenstemming,
welluidende samenklank van speeltuigen.
[bewilliging vatbaar.
accoppiãto, verbonden.
accordabel, overeenstemtnend, vereenigbaar, voor
accordamento, het samenstemmen der instrumenten.
accordando, samenstemmend.
accordeeren, een vergelijk treffen; toestaan,
accordeon, o. harmonica. [ligen, overeenstemmen.
accostabel, genaakbaar, handelbaar.
accosteeren, op zijde komen; aanspreken.
accouchement, o. bevalling, verlossing.
accoucheur, m. vroedmeester; accoucheuse, v.
vroedvrouw. Icontrole van administration.
accountancy-office, o. bureau voor verificatie en
accountant, m. specialist in het inrichten en controleeren van handels- en bedrijfsboekhoudingen en
rekeningen.
accoupleeren, paren, samenvoegen, koppelen.
accoutumance, v. verwendheid, kwade gewoonte.
accrediteeren, in vertrouwen brengen, krediet verschaffen, iemand door aanbeveling bij een derde
vertrouwen doen scheuken; een geaccrediteerd
gezant, is zulk een, die zich bij een vreemd hof
aan den vorst heeft doen voorstellen en dezen
zijn kredietbrieven overhandigd heeft.
accres, o. accrëscentie, v. aanwas, toeneming.
accresseeren, aanwassen, toenemen; aanbesterven.

accroche

9

Achitophel

accroche, v. hindernis. Ipenkunde).
accroupi, zittend op de achterpooten (in de waaccubatie of accubitie, v. het aanliggen aan tat el
(op de wijze der Ouden).
accueil, o. onthaal, ontvangst, bejegening.
accueilleeren, ontvangen, onthalen; verwelkomen.
acculeeren, in het nauw drijven; zich te ver achter
op het kruis zetten (van ruiters).

(peling.

accumulatie, v. aangroeiing, ophooping, opeenstaaccumulator, m. krachtverzamelaar (toestel oin
kracht, electriciteit te bewares).
accumuleeren, opeenhoopen, sapsenhoopen.
[tot orde.
accuraat, nauwkeurig, stipt, juist.
accuratesse, v. nauwkeurigheid, stiptheid, liefde
accusabel, beschuldigbaar, te beschuldigen.
accusAtie, v. beschuldiging aanklacht.
accusativus, accusatief, m. vierde naamval (voorwerp lijder).
accuseeren, beschuldigen, aanklagen ; bericht geven
(van de ontvangst van een brief, enz.)
acephalisch, zonder hoof d (b. v. van nesters).
acerbiteit, v. wrangheid ; bitterheid. hardheid, on[vriendelijkheid.
acetometer, m. azijnzuurmeter.
acetum, o. azijn.
acetaten, o. my. azijnzure zouten.
acetyleen, 2. zeker kleurloos gas, uit calciumcarbid
en water bereid; wordt als lichtgas gebezigd.
achalandeeren, beklant inaken, klanten of koopers
lokken.
a charge, ten Taste; getuigen a charge, tegengetuigen, getuigen die ten nadeele van den beschuldigde spreken, d. i. door het openbaar ministerie zip opgeroepen.
acharnement,o. woede,verbittering,hevige begeerte.
achemineeren, den weg banen; in gang brengen.
Acheron, m. rivier der onderwereld, de onderwereld zelf.
a cheval, te paard, schrijlings, aan weerszijden.
acheveeren, afmaken,voltooien; volmaken; acheve,
in de puntjes afgewerkt ; geacheveerd.
Achilles-hiel, m. kwetsbare plaats.
Achitophel, m. slechte raadgever

acholie
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acrobaten

acholie, v. gebrek aan gal; Indische cholera.
achor, o. hoofdzeer, melkkorst bij kinderen.
achromasie, v. opheffing, vernietiging der kleuren.
achromfitisch, het licht doorlatend zonder kleurschifting te veroorzaken (van lenzen).
achromatopsie, v. kleurenblindheid.
aciditie, v, verzuring.
aciditeit, v. zuurheid, zuurgehalte.
acidimeter, m. zuurmeter.
acidum, o. een zuur.
Ipuistjes.
acme, v. toppunt (eener ziekte).
acnae, v. m y. huidziekte bestaande in vele kleine
acoliet, m. altaardienaar, lichtdrager ; volgeling,
aanhanger.
a compte, ter gedeeltelijke betaling, in mindering.
Et condition, op voorwaarde.
aconiet, o. wolfswortel, monnikskap (plant).
a canto, op rekening, in mindering.
a canto nu6vo, op nieuwe rekening.
a casts, aldaar, op uwe plaats, ten uwent, in uwe
[stad.
a coup perdu, op goed geluk.
acoustiek, v. klankvoortplanting ; geluidsleer.
a couvert, beschut.
aquiesceeren, bewilligen, zich laten welgevallen.
acquireeren, verkrijgen, zich eigen maken, in bezit
krijgen.
aquisitie, v. verwerving; verworven eigendom.
acquit, o. kwijting, quitantie, ontvangbewijs (bij wissels wordt het gewoonlijk op de keerzijde geschreven, en beteekent dat men de in den wissel staande
som ontvangen heeft); eerste stoot, uitstoot ; plaats
waar de gemaakte biljartbal wordt gezet ; acquit
a caution, borgstelling.
acquitteeren, verrichten, tot stand brengen ; quitantie geven. 14050 M2.
acre, v. een morgen lands (in Eng. en Amer.) =
acrimonie, v. scherpte, zuurheid (inz. der vochten).
acroamatisch, hoorbaar ; op de rede gegrond ;
moeilijk te verstaan ; acroamatische leervorm,
m. samenhangende voordracht, waarbij de leerling
slechts luistert.
acrobAten, m. my. koordedansers; acrobitische

acrostichon
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acustiek

kunsten, v. m y. koordedanserskunsten ; halsbrekende toeren.
acrastichon, o. naamdicht, waarin de eerste letters
der versregels een naam vormen.
acropolis, v. rotsvesting (inz. te Athene).
a cruce salus, verlossing door het kruis.
acta est fabula, het stuk is uit, de grail is uit.
acte, v. handeling, bedrijf van een tooneelspel ; bewijsstuk in rechten; stuk, door een notaris opgesteld of door de burgerlijke overheid afgegeven.
acteur, m. tooneelspeler.
actie, v. bewijs van aandeel, van inschrijving; handeling; gevecht ; aanklacht, rechtsvordering.
actief, werkzaam, bedrijvig; in dienst ; actieve handel, m. uitvoerhandel eener natie met eigen voortbrengselen ; actieve schulden, v. my. uitstaande
schulden, vorderingen.
actief, o. werkelijk of baar vermogen (na aftrek van
alle schulden) z. activa. [rusten.
acti labores juctindi, na gedaan werk is het goed
actionaris of actionist, m. actiehandelaar, houder
van een of meer actien; geldschieter op actien.
actinomycose, v. heftige ontsteking veroorzaakt
door een soort straalschimmel.
action de jouissance, v. winstbewijs.
activa, o. my. uitstaande schulden of vorderingen, het
te goed ; eigen vermogen, geld, waren, vaste panden.
activeeren, in werkzaamheid, in gang brengen.
activiteit, v. werklust, bedrijvigheid.
actrice, v. tooneelspeelster.
actualiteit, v. tegenwoordige toestand, het thans
bestaande, de werkelijkheid, wezenlijkheid.
actuarius, m. gerechtsschrijver, griffier.
actufitie, v. de uiting der werkzaamheid van een
middel op levende lichamen. [belang.
actueel, werkelijk, tegenwoordig ; van onmiddellijk
Actum, gedaan, verhandeld ; actum in senatu, in
consilio, gedaan in den raad ; actum ut supra
(A. U. S). gedaan als boven (gezegd is).
acupunctuur, v. de naaldsteek (bij operatien).
acustiek, v. gehoorleer; toon- of klankleer; klankvoortplanting.

acuut
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adenoom

acuut, scherp, spits;snijdend ; acute ziekten, v. my.
ad, tot, te, met. Isnelafloopende ziekten
ad absurdum, tot in het ongerijmde.
ad Acta leggen, bij de acten leggen, d. i. voor
afgedaan houden, ter zijde leggen.
adagio, (in de muziek ) langzaam, gematigd, zacht.
adagissimo, zeer langzaam.
adagium, o. spreekwoord.
ad aperturam libri, ;net open boek, voor de vuist.
adaptatie, v. aanpassingsvermogen.
adapteeren, aanpassen, sluitend'maken.
ad arma, te wapen aan het werk, ter zake.
adat, m. Mal. gewoonte gebruik; gewoonterecht.
a dAto, van heden af, van de dagteekening af.
ad calendas Graecas, op den Griekschen kalender, d. i. met St. Juttemis.
ad captandum vulgus, om het getneen te vangen.
ad captum vulgi, voor het begripsvermogen van
het yolk berekend.
ad decretum, volgens besluit, op besluit.
addeeren, bijeen- of samentellen, -voegen.
addenda, o. m y. billagen, aanhangsel.
ad depOsitum, in bewaring (geven of nemen),
addiceeren, gerechtelijk toekennen.
addictie, v. toezegging, toekenning, toewijzing.
ad dies vitae, levenslang, voor 't gansche leven.
addio, vaarwel!
Addisonsche ziekte, v. bronsziekte, aandoening
van de bijnieren, waarbij de huid eene bronskleur
additie, v. bijvoeging; samentelling. [aanneemt.
additioneel, bijgevoegd; bij wijze van aanvulling
addolorato, weemoedig.
[of aanhangsel.
ade, m. en v. Mal. jongere broeder of zuster.
a decharge, ter ontlasting; getuigen a decharge,
getuigen ten voordeele van den beschuldigde.
adeiphie, v. het onderling samengroeien der meeldraden.
adelphisme, v. verbroedering, broederbond.
a demi, ten halve.
adenitis, v. ontsteking der watervaatsklieren.
adenoide vegetaties, v. m y. klierwoekeringen in
adenoom, o. kliergezwel.
[de neuskeelholte.

adept
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adjacent

adept, m. ingewijde in een geheime wetenschap of
adequaat, gepast, volkomen. [kunst.
a dessein, met voordacht, moedwillig.
a deux mains, voor beide hander (ingericht), tot
dubbel gebruik. lbeeld of model.
ad exemplum, tot een voorbeeld, naar het voorad extremum, ten laatste, eindelijk.
ad finem, tot het einde.
ad fundum, tot den bodem.
ad gloriam, voor den roem.
adhereeren, aankleven, aanhangen; toestemmen

bijvallen. [aan.,

adherent, aanhangend, onafscheidelijk verbonden
adhCsie, v. aanklevingskracht ; toestemming, toetreding, goedkeuring; (in de staatkunde :) het erkennen en huldigen van een nieuwen meester.
ad hoc (negOtium, tot die zaak, daartoe ; de commissie ad hoc, de tot die zaak benoemde commissie; ad hoc antwoorden, rechtstreeks, bepaald antwoorden.
ad haminem, op den man af, zonder omwegen ;
ad hOminem disputeeren, de tegenpartij met zijn
eigen wapen bestrijden; handgerneen worden.
ad honores, eershalve, gratis.
[slist.
adhuc sub judice lis est, de zaak is nog niet beadhuc tua messis in herba est, uw oogst staat
nog in den halm ; verkoop de huid niet, voordat
de beer geschoten is.
a di, op den dag (zelven) to beta len, op zicht.
adiabatisch, niet-warmtegeleidend.
adiaphaan, ondoorzichtig.
adieu! vaarwel !, God zij met u !
ad infinitum, in het oneindige.
ad intellectum, oordeelkundig, verstandig.
ad interim, voorloopig, voorshands, tot nader orde.
adipati, m. Javaansche hoog-adellijke titel, inz. voor
adipocera, v. lijkenvet. fregenten.
adipositas, v. vetzucht, zwaarlijvigheid; adipositas
cordis, vethart.
adirato, toornig, vurig voorgedragen.
a ditto, van denzelfden dag.
adjacent, grensnabuur, die tegen iemand aan woont.

adjectief
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adolescent

adjectief, bijvoeglijk naamwoord.
adjoint, z. adjunct; in Frankrijk ook: wethouder.
ad4ourneeren, uitstellen, verdagen.
adjudant, m. medehelper; toegevoegd officier.
adjudicatie, v. gerechtelijlie toewijzing.
adjudiceeren, gerechtelijk toekennen, toewijzen.
adjunct, m. helper, toegevoegde ambtgenoot.
adjungeeren, toevoegen (b. v. een helper).
adlatus, m. helper, adsistent.
ad libitum, naar welgevallen of goedvinden.
ad litteram, letterlijk, volgens de letter.
ad majorem Dei gloriam, tot meerdere eer van
ad manditum, naar bevel en verordening. [God.
ad minus, bij of voor de hand, ter hand. [regent.
administrateur, m. beheerder, bestuurder, voogd,
administritie, v. beheer, waarneming ; het beheer en
de bewaking van het staatsvermogen ; de handha.
ving van de bestaande wetten en verordeningen.
administreeren, beheeren, waarnemen, voor een
ander een zaak besturen.
admiraal, m. vlootvoogd.
admirabel, bewonderenswaardig.
admiraliteit, v. zeeraad, college, dat het opperste
toeziclit over het geheele zeewezen van een Staat
voert.
feerder.
admirateur, m. bewonderaar; aanbidder, diep veradmirAtie, v. bewondering; verwondering.
admireeren, bewonderen.
admissibel, aanneinelijk, ontvankelijk, toe to laten.
admissie, v. toelating, vergunning.
admissie-examen, o. toelatingsexamen.
admitteeren, toelaten; den toegang vergunnen.
admodiator, m. verpachter.
admoneeren, herinneren, vermanen, waarschuwen.
admonitie, v. herinnering, waarschuwing.
admoveeren, aanvoeren, bijbrengen.
ad nauseam usque, tot walgens toe.
adnex, o. aanhangsel.
ad ' ndtam nemen, opmerken, in gedachten houden.
ad oculos, in 't.00g vallend, treffend, helder.
adoeh, adoh, Mal. ach, helaas; auw !
adolescent, m. aankomend jongeling.

Adonis
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adresse

Adonis, m. schoon en behaagziek jongeling, koket,
heertje.
jzich opschikken, optooien.
adoniseeren (zich), zich tot een Adonis maken.
adopteeren, als kind aannemen; (ook in 't alg.:)
aannemen, b. v. een meening.
adOptie, v. aanneming als kind.
adoriibel, aanbiddenswaardig; hoogst beminnelijk.
adorateur, m. aanbidder ; vereerder, minnaar.
adoratie, V. aanbidding, huldiging.
adoreeren, aanbidden, hartstochtelijk liefhebben.
adorneeren, opsieren, opschikken.
adosseeren, schuins opwerpen, hellend maken;
den rug (van een leger) dekken of beveiligen.
ad ostentationem, voor de pronk, om te pralen.
adouceeren, adoucisseeren, verzachten, verzoeten,
stiller, lenigen.
adoucissement, o. verzachting, leniging; opbeuring.
ad piltres gaan, tot de vaderen gaan, sterven; ad
pAtres zenden, dooden. fdachtenis.
ad perpetuam rei memoriam, tot eeuwige Bead pias causas of ad pins usus, tot vrome
liefdadige oogmerken of bedoelingen.
ad referendum, ter overweging, om er bericht
van te geven.
ad rem, ter take, gevat, snedig.
adres, o. aanwijzing waar te bezorgen, uitwendig
opschrift van brieven, pakketten, enz.; (in politieken zin :) plechtig schrijven aan een bepaald
persoon, aan een of ander college, staatslichaam,
enz., om daarmede zijn gevoelens of begrippen open
te leggen ; par adresse, door bezorging van, per
adres; expedier a l'adresse, door de bemiddeling van een derde koopmansgoederen verzenden;
adresse au besoin, adres in geval van nood.
adresboek, o. almanak met aanwijzing van de
woonplaatsen der bedrijvige en andere personen.
adres-debatten, o. m y behandeling van het adres
van antwoord op een troonrede. (schrift.

adrêssant, m. indiener van een betoog of verzoekadresse, v. vaardigheid; opschrift van een brief, verzoekschrift, aanwijzing van naam of woonplaats ;
z. adres.

adresseeren
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advertentie

adresseeren, aan iemand richten ; het adres op
brieven, enz. schrijven ; aanbevelen.
adret (van 't fr. adroit), geschikt, handig, vlug.
a drittura, of a dirittura, recktstreeks, Im.s den
kortsten weg. fnemen.
adrogeeren, een volwassen persoon als kind aana droit, rechts, rechts af.
adscribeeren, toeschrijven, toeeigenen. [eigen.
adscriptus glebae, tot den grond behoorend, lijfadspect, o. z. aspect; adspectie, v. bezichtiging.
adspirant, z. aspirant.
adstringeeren, aanhalem, samentrekken.
adstringentia, of adstringeerende middelen,
o. my. samentrekkende middelen of artsenijen.
adstructie, v. toelichting.
adstrueeren, bijvoegen, toelichten.
ad summam, in 't geheel, samen, in de som.
ad summum, op zijn hoogst, ten uiterste.
adsum qui feci, hier is de schuldige.
adulátie, v. vleierij, pluimstrijkerij, flikflooierij.
aduleeren, vleien.
ftereeren.
adulteratie, v. echtbreuk ; vervalsching; adulad filtimum, ten laatste, ten slotte, eindelijk.
adultus, m. volwassene, meerderjarige.
adumbratie, v. schaduwontwerp, schets der omtrekken.
ad unguem, op 't zorgvuldigst, zeer nauwkeurig
leig. tot den nagel).
ad anum t omnes), tot den laatste toe, alien zonder
uitzondering.
ad Usum, volgens gebruik, ten gebruike.
ad valorem, naar de waarde.
advenant (naar), naar verhouding, naar omstandigheden; advenant, hupsch, voorkomend.
advent, m. de laatste vier weken vOor Kerstmis.
adverbium, o. bijwoord ; adverbiaal, bij woordelijk.
ad verbum, woordelijk, woord •oor woord.
adversfirien, v. m y. aanteekeningen van allerlei,
adversattef, tegenstellend.
[memorieboek.
adverteeren, bekend maken, aankondigen in de
nieuwsbladen.
advertentie, v. bekendmaking in de nieuwsbladen.

advies
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aerostatiek

advies, o. (Fr. avis), raad, raadgeving; bericht,
naricht.
ttdviseeren, raad geven; bericht geven.
ad vitam eternam, voor het eeuwige Leven.
advoceeren, tot zich roepen; in rechten dienen.
ad vocem, bij het woord (nl. op te zoeken, na te
fslaan) .
adynamisch, krachteloos.
aegide, v. schild ; beschutting.
Aegir, nt. god der zee in de Germaansche fabelleer.
Eenigmfitisch, raadselachtig, duister.
Efeolipile, v. windkogel, stoomkogel.
Aeolus, m. god der winden; de wind.
aeolusharp, v. windharp, welker snaren door den
[wind geluid geven.
aeqUaal, gelijk, evenredig.
aequiltie, v. vergelijking, evening.
aequator, m. evenachtslijn, evenaar, linie.
vequidistant, op gelijken afstand.
tequiliber of sequilibrium, o. evenwicht.
aequilibrist, m. koordedanser.
tequin6ctium, o. dag- en nachtevening.
aequipollent, gelijkgeldend, gelijkbeduidend.
aequivalent, gelijkwaardig.
aequivoca, o. my. dubbelzinnigheden.
aequo animo, gelijkmoedig.
aer, v. lucht.
sera, v. tijdrekening, jaartelling.
veriirium, o. schat, schatkamer, 's lands kas.
sere perennius, duurzamer dan metaal.
aerobaat, m. luchtspringer; haarkloover.
aerobe, zuurstof behoevend om te kunnen leven
(van bacterien). [vliegmachines.
aerodroom, o. oefenruimte voor luchtschepen en
aerographie, v. luchtbeschrijving
aeroliet, m. luchtsteen.
aerometer, m. luchtmeter.
aeronaut, m. luchtreiziger.
aeronautiek, v. luchtvaartkunst.
aerophobie, v. luchtschuwheid, vrees voor de inwerking der lucht.

aeroplaan, m. vliegmachine, motorvlieger.
adrostaat, m. luchtbol.
aerostatiek, v. leer van het evenwicht in de lucid.
VICERTIENDR DRUK.
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aerotherapie
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affirmanti

aerotherapie, v. genezing door lucht, luchtkuur.
sesthetiek, v. schoonheidsleer, leer van het gevoel
en den smaak. [der kunst.
sesthetisch, smaakvol, schoon, volgens de regelen
Betas, m. ouderdom, leeftijd.
seternum vale, eeuwig vaarwel.
nether, m. z. ether.
setiologie, v. leer van de oorzaken, inz. van ziekten.
afebriel, koortsvrij.
affabel, spraakzaam; vriendelijk, minzaam.
affabile, vriendelijk, liefelijk (in de muziek).
affabiliteit, v. spraakzaantheid ; minzaamheid, innemendheid.
affaire, v. zaak, aangelegenheid; voorval; gevecht;
affaire d'honneur, eerezaak, tweegevecht.
affameeren, uithongeren.
affamito, angstig, onrustig (in de muziek).
affect, o. gemoedsaandoening, hartstocht, vuur,
warinte.
affectatie, v. gemaaktheid, schijngevoeligheid.
affecteeren, voorgeven, den schijn aannemen; zich
gemaakt of gekunsteld gedragen.
affectie, v. genegenheid. gunst; elke indruk op het
lichaani, inz. een ziekelijke.
affectueus, hartelijk, vriendschappelijk, innemend.
affettuoso, of con affetto, roerend, aandoenlijk
(in de muziek).
affiche, v. aangeplakt bericht; toegevoegd blad tot
naricht; (ook:) programa van een tooneelvoorstelling of concert.
afficheeren, aanplakken, aanslaan, overal bekend
maken ; fig. met iets to koop loopen.
affidavit, 0. beeedigde verklaring.
affiliatie, v. aanneming als kind; kook :) aanneming
als lid van een genootschap of orde (zonder de
gebruikelijke formaliteiten).
affineeren, vereenigen, verbroederen; als kind,
als ordelid aannemen.
affineeren, verfijnen, zuiveren, louteren.
affiniteit, v. verwantschap, maagschap.
affirmanti incumbit probatio, wie beweert met
jewijzen, de aanklager moet het bewijs leveren.

affirmatie
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agent

affirmatie, v. bevestiging, bekrachtiging.
affirmatief, bevestigend.
affirmeeren, bevestigen, bekrachtigen, beamen.
affixa, o. m y. aanhangsels toevoegsels.
afflictie, v. droefenis, hartzeer, lijden.
affligeeren, bedroeven, neerslachtig maken.
afflitto of con afflizione, neerslachtig, met weemoed (in de muziele.
Afflueeren, toevloeien, toestroomen.
affluentie, v. toevloed, toeloop.
affodil, v. graflelie der oude Grieken.
affrettando of affrett6so, gezwind (in de muz).
affreus, verschrikkelijk, afgrijselijk, akelig.
affriandeeren, verlekkeren. [praatjes verschalken.
affrioleeren, aanlokken, verlekkeren; door mooie
affront, o. beleediging, openlijke hoon.
affronteeren, trotseeren ; hoonen, beleedigen.
affuit, v. onderstel van geschut
a fond, in den grond, grondig.
a fortiori, met meer reden, meer grond.
after dinner, v. Eng. fijne sigaar na den maaltijd.
afternoon tea, v. Eng. namiddagthee, vo5Or den
agagant, aanhitsend, verlokkend. [maaltijd.
agaceeren, tergen, aanhitsen ; verliefd maken.
agalmatoliet, o. Chineesche speksteen.
agamie, v. echteloosheid.ltenen.
agfipen, v. m y. liefdemaaltijden bij de eerste Chrisagar-agar, v. Indisch gedroogd en geleiachtig
wier, gebruikt als gelatine.
[blijtt een ezel.
agas asellum, drijf een ezel zooveel ge wilt, het
agathologie, v. leer van het hoogste goed.
a gauche, links, links af.
ageeren, handelen, verrichten; voorstellen als tooneelspeler ; tegen iemand ageeren, hem gerechtelijk aanklagen.
agenda, v. kerkboek, waarin al de ceremonien en
formulieren staan aangeteekend, die de geestelijken
bij hun ambtsverrichting hebben waar te nemen,
lijst der te verrichten werkzaamheden ; aanteekenboekje, zakboekje. fo. my. werkzame middelen.
agens, m. werkende kracht, oorzask; agentia,
agent, m. zaakwaarnemer, gevolgmachtigde; agent

agentuur
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agiteeren

de change, Fr. makelaar in effecten ; agent
provocateur, Fr. betaalde onruststoker, gehuurde
opruier.
(agent.
agentuur, v. ambt, werkkring of kantoor van een
age quod agis, houd voet bij stuk.
ager, akker, veld. fmuz).
aggiustamente, zeer nauwkeurig to spelen (in de
agglomeraat, o. kluwenvorming; aggiomeratie,
v. uitwendige aanzetting (als tot een bat of kluwen) ;
samenhooping.
agglutinatie, v. aankleving, bijvoeging van buiten af.
aggravatie, v. verzwaring (b y. van een straf).
aggraveeren, verzwaren, strafwaardiger maken.
aggregaat, o. ophooping, samenvatting van veel
gelijksoortige dingen.
aggregatie-toestand, m. een der drie (vier) toestanden — vast, vloeibaar, gasvormig (of stralend,
brandend) — waarin een lichaam kan verkeeren.
aggregeeren, toevoegen, bijvoegen, in een vereeniging opnemen.
agiel, vlug, beweeglijk ; agiliteit, v.
agio, m. surplus boven de standvastige waarde van
een munt, een aandeel of een marktprijs. Qoudagio
by. wil zeggen, dat men voor een zeker aantal
munteenheden in goud een grooter aantal muntheden geeft in papier ; sopra agio, buitengewoon opgeld.
a giorno, als de dag, zoo helder als de dag.
agiotage, v. handel met aandeelen, staatsschuldbrieven en andere papieren van waarde ; kunstgrepen in
den effectenhandel om de prijzen to doen rijzen
of dalen.
Idrijven.
agioteeren, met opgeld wisselen ; woekerhandel
agioteur, m. geldwisselaar ; woekeraar met wissels ;
actiehandelaar. lafgedane zaak.
agitata res, dikwijls besproken of behandelde zaak,
agitfitie, v. onrust, getnoedsbeweging, gisting of
spanning der gemoederen.
agitato, onrustig, hevig, snel, gezwind (in de muz.)
agitator, m. volksmenner, opruier.
agiteeren, aandoen, verontrusten ; tot iets prikkelen
of aansporen, in gisting of spanning brengen.

Aglaia
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Ahnung

Aglaia, v. de schitterende, een der drie Gratien.
agnaten, m. me. naaste bloedverwanten van vaderszijde.
agnitie, v. erkenning (b y. van een wissel).
agnosceeren, erkennen, voor geldig verklaren.
agnosie, v. onwetendheid.
agnostici, m. m y. de niet-weters; die slechts geWoven, wat met de zinnen bewezen kan worden.
Agnus Da, m. en o. Lam Gods; een gebed der
R. K. en een gedeelte der mis; gewijde wassen
medaille met een lam en vaantje aan de eene en
een heilige aan de andere zijde.
agonie, v. doodsstrijd, benauwdheid. Iliggen.
agoniseeren, met den dood worstelen, op sterven
agoraphobie, v. pleinvrees, ruimtevrees.
a govern°, tot naricht, tot richtsnoer.
agrafe, v. haakje, spang, gesp.
agrandeeren, vergrooten.
a grands frais, met groote kosten. Even.
agraphie, v. verlies van het vermogen om te schrijagrariers, m. my. politieke partij, die bescherming
van landbouw voorstaat ten koste van nijverheid
en handel.
agrarische wetten, v. m y. akkerwetten bij de Romeinen (ook tijdens de eerste Fransche revolutie
voorgeslagen).
agrefibel, aangenaam, behaaglijk, aannemelijk.
agreeeren, gunstig aannemen, zich laten welgevallen, toestaan.
agrege, m. iemand, die na een examen bevoegdheid heeft om als leeraar of hoogleeraar op te
treden (in Frankrijk).
agrement, o. bevalligheid ; kleedersieraad, garagressief, aanvallender wijs, aanvallend. Ineersel.
agrest, boersch, landelijk, grof, lomp.
agricultuur, v. landbouw, akkerbouw.
agronomisch, tot den landbouw behoorende.
agronoom, agronomist, m. wetenschappelijk gevormd landbouwer.
Ahasverus, m. naam van den wandelenden Jood.
ahead, Eng. voorwaarts, vooruit.
Ahnung, v. D. voorgevoel ; begrip, denkbeeld.

aide
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alang-alang

aide, m. hulp, bijstand, helper, handlanger.
aide de camp, m. adjudant.
aide-toi, le ciel 't aidera, help u zelven en God
aigre-doux, zuurzoet. [zal u helpen.
aigrette, v. vederbos; hoofdsieraad van zilverreiaigreur, v. scherpte, zuurheid ; verdriet. [gerveeren.
aimAbel, beminnelijk, lieftallig, innemend.
air, o. gelaat ; voorkoinen, uiterlijk ; houding; ook
aria, zangwijze, lied ; zich airs geven, zich voornaam, grootsch aanstellen.
aisance, v. gegoedheid ; losheid, ongedwongenheid ;
lieu d'aisance, bestekamer.
aise, o. en v. gemak ; welbehagen, schik ; op zUn a.
zLjn, op zijn gemak zijn ; er warmpjes in zitten, het
ajam, Mal. kip. [goed kunnen stellen.
ajer blanda, Mal. mineraal water.
ajoh! komaan, welaan!
a jour, doorzichtig, getralied, opengewerkt ; (in het
boekhouden :) tot op den loopenden dag in 't grootboek gebracht.
ajourneeren, een zaak tot een anderen dag verschuiven of voor onbepaalden tijd uitstellen;
verdagen.
ajournement, o. uitstel tot een bepaalden dag.
akal, v. Mal. vernuft, beleid, list, streek.
akne, v. huidvin.
a la, op de manier van, op zijn .... [speculeeren.
a la baisse speculeeren, op daling der effecten
a l'abandOn, in het wild, aan zichzelf overgelaten.
a la bonne heure! het zij zoo !, goed!
a l'abri, onder beschutting, onder dak.
alacriteit, v. levendigheid.
a la derobee, steelsgewijze.
a la frangaise, op zijn Fransch.
a la hausse, op rijzing der effecten (speculeeren).
a la lettre, naar de letter, letterlijk.
alalie, v. verkregen stomheid.
alambiek, m. distilleerkolf.
A la minute, zonder verwijl, in een ommezien.
a la mode, naar de mode, naar hedendaagsch gebruik.
alang-alang, v. zeer hoog rietgras in Ned.-Indie.

alarm
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alarm, 0. oploop, woest getier; ontsteltenis, schrik.
alarmeeren, schrik aanjagen; opschudding maken.
alarmist, m. alarmmaker ; oploopstichter ; schrikverspreider. [gewone aantal.
a la suite, in het gevolg, ingedeeld buiten het
a latere, op zijde van, toegevoegd, wordt gezegd
van kardinalen uit de omgeving van den paus, die
belast worden met diplomatieke zendingen.
a la tete, aan het hoofd, aan de spits.
a la volee, ter vlucht, in 't wild, onbezonnen.
alba of albe, v. wit priestergewaad, mis- of koorhemd. [aan de Kaap).
albatros, m. stormvogel (tusschen de keerkringen en
albinisme, o. het ontbreken van kleurstof in haar,
hind en oogen.
albinos, m. my. Witlingen, witte negers of Mooren;
ook in het dierendijk : vossen, konijnen enz.
Al'bion, o. Qrootbrittanje, het Britsche rijk.
albo lapillo notare diem, een dag met een witten Steen aanteekenen, d. i. als gelukkig beschou(wen.
albumen, o. eiwit.
[in de urine.
albumine, v. eiwitstof.
albuminurie, v. ziekelijke afscheiding van eiwit
alcalde, alcide, m. dorpsrechter in Spanje.
alcali, v. loogzout.
alcalisatie, v. loogzoutbereiding.
alcalisch, loogzoutachtig, loogzout bevattend.
alcarriza, v. zeer poreuse kruik ter koelhouding
van water. [ken theatergebouw.
Alcazar,m.Moorsch lustpaleis; in dien stijl opgetrokalchimie, v. goudmakerij, steen der wijzen ; alchi[geest.
mist.
al'cohol, m. beste wijngeest hoogstgezuiverde wijnalcholica, o. m y. geestrijke dranken.
alcoholisme, o. ziekelijke toestand ten gevolge van
overmatig gebruik van alcohol; alcoholist.
alcoholparalyse, v. door alcohol gebruik veroorzaakte krankzinnigheid.
al cOrso, naar den wisselkoers.
alderman, m. oudste ; Engelsch stedelijk overheidspersoon, naatn der gildehoofden, die gezamenlijk
den lord-mayor (burgemeester van Londen) kiezen.

ale
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alieneeren

ale, o. Engelsch ongehopt bier, eel.
allea jacta est, de teerling is geworpen.
aleatoir, onzeker, wisselvallig.
Alecto, v. eene der 3 Furien.
alentours, v. me. omstreken.
alert, wakker, vlug; levendig, handig.
aleurometer, m. meelmeter, werktuig ont de quailteit van bakmeel te bepalen.
aleuron, o. planteneiwit.
aleuronaat, o. eiwit uit tarwemeel.
AlexandrLjnen, m. me. Alexandrijnsche verzen,
o. me. dichtregels van 12 en 13 lettergrepen, doorgaans uit 6 jambische voeten bestaande.
alexinen, v. me. ziektekietn-doodende stoffen die
in het bloed voorkomen.
alfenide, o. metaalmengsel van 60 deelen koper, 30
deelen tin en 10 deelen nikkel; christotle-metaal.
al fresco, op versche, natte kalk (schilderwerk).
algarade, v. ruwe uitval, snauw.
alge, v. zeewier.
al'gebra, v. letterrekening, stelkunst ; dat is algebra voor mij, daarvan begrijp ik niets.
algebritisch, stelkunstig.
algesie, v. verhoogde pijngevoeligheid.
alguacil, m. gerechtsdienaar in Spanje.
Alhambra, o. paleis van de Moorsche koningen te
alhidade, v. richtlineaal, vizierlineaal.
jerenada.
alias, anders, bovendien (bv. geheeten).
alibi, elders; zijn alibi bewijzen, beteekent in
rechten, dat de beschuldigde 't bewijs levert,
dat hij op het oogenblik van het gepleegde
feit op een andere plaats dan die van het misdrijf was.
alienAbel, vervreemdbaar ; verkoopbaar.
alienatie, v. vervreemding, verkoop, verpanding;
(in de staatkunde:) afstand van grondgebied, van
rechten enz.; (ook:) verstandsverbijstering.
alien bill, vreemdelingenwet, door het Engelsch
parlement in 1693 uitgevaardigd, volgens welke
de vreemdelingen onder streng toezicht gesteld
worden.
alieneeren, vervreemden, overdragen, verpanden.
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allegro

alieni appetens, sui profusus, begeerigniaar eens
isen.
anders goed, kwistig met zijn eigen.
aligneeren, naar eene richtingslijn, op een rij plaatalignemént, o. richting volgens een rechte lijn;
richtsnoer.
alimentatie, v. verpleging, onderhoud, voeding.
alimenteeren, onderhouden, verplegen.
A l'improviste, onvoorziens, onverwacht.
a linea, van de lijn af; alinea, v. zinsnede.
a l'instar, naar 't voorbeeld van.
aliquando bonus dormitat Homerus,soms zelfs
dut de goede Homerus.
aliteeren, bedlegerig maken of worden.
alizarine, v. kleurstof van den meekrapwortel en
[uit koolteerolie.
alkali, o. loogzout zie alkali.
alkannine, v. bruinroode kleurstof uit den alkanna
wortel.
alkoof, alkOve, v. slaapvertrekje, afgesloten plaats
in een kamer tot plaatsing van een ledikant ; ins.
alkorfin, m. wet-, gelootsboek der Mohanunedanen,
alla breve, op korte wijze. jkoran.
alla camera, in den kamertoon, kamerstijl.
alla diritta, volgens de toonschaal.
Allah, m. naam van God bij de Mohammedanen.
allaitement mixte, v. het voeden van een zuigeling afwIsselend met moedermelk en ander voedsel.
alla mente, muz. onvoorbereid, voor de vuist.
alla militare, op militaire wijze, krijgshaftig.
allantotoxicum, o. worstvergift.
allarhytmie, v. abnormale hartslag.
allee v laan, wandeiweg tusschen twee rijen boomen.
allegitie, v. aanhaling, verwijzing ; vermelding.
allege, v. lichter, hulpboot; (ook :) = tender (z. ald.)
allegeeren, aanhaleii (b. v. een schrittuurplaats);
zica beroepen op, verwijzen naar.
allegiance, Eng. trouw; oath of allegiance, eed
van trouw aan den vorst.
allegories v. zinnebeeldige, verbloemde voorstelling,
alleg6risch, zinnebeeldig, verbloemd. Ibeeldspraak.
allegretto, eenigszins viug en levendig (te spelen).
allegrissimo, zoo viug mogelijk (te spelen).
allegro, vroolijk, viug, levendig (te spelen) ; —

Alleluja
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assai, — di motto, zeer levendig; — con moto,
gezwind; — con spirito, met vuur; — moderato, matig vlug; — non tanto, niet zeer geAlleluia! loof den Heer!
[zwind.
allemande, v. Duitsche (Zwabische) dans.
allentando, talmend, inhoudend (in de muziek).
allez! ga heen !, ga uw gang!, och kom!
alliage, v. metaalmengsel, legeering; toevoegsel of
allieersel.
allisintie, v. verbond, verbintenis, bondgenootschap.
allieeren, verbind en ; vermengen, samenstnelten,
legeeren. [mengd.
allieersel, o. toevoegsel, metaal met een edeler veralligátie, v. samenstelling, vermenging van verschillende metalen; het toevoegsel.
alligator, m. Amerikaansche krokodil.
alligeeren, vermengen, legeeren.
all ingrosso, in 't groot.
alliteratie, v. de gelijkheid der beginletters, stafrijm.
allocfitie, v. aanspraak, inz. van den paus aan de
vergaderde kardinalen.
allodiaal, erfvrij, onleenroerig, vrij van leencijns.
allödium, of allodiaal goed, o. een eigen, , vrij
erfgoed, dat men vervreemden mag.
allot, z. allooi. [pruik.
allOnge, v. verlengstuk; allonge-pruik, v. staartallongeeren, verlengen, uitrekken, langer maken.
alloniem, onder anderen, vreemden naam.
allans! laten we gaan !, voorwaarts!, komaan!
allooi o. gehalte der muntspecien; de hoeveelheid
van geringer metaal met een beter gemengd.
allopaat, m. voorstander der allopathië, v. geneesmethode, naar welke men door de geneesmiddelen zulke uitwerkingen zoekt voort te bretigen,
die tegenover de ziekteverschijnselen staan.
allequium, o. aanspraak.
allorythmie, v. abnormale hartslag.
allOtria, v. m y. bijzaken; vreemdsoortige bezigheden ; (ook ;) onregelmatigheid, schelmerijen.
all' ottAva, in den achtsten toon, octaafsgewijs.
allouibel, geldig, toe te staan.
alloueeren, billijkeii, toestaan, inwilligen.

all right
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Alrunen

all right, Eng. alles in orde; begrepen.
all 's well, Eng. alles wel.
alludeeren, toespelen, stekelige zinspelingen maken.
allumeeren, aansteken, ontsteken, doen ontbranden.
allumette, v. lucifer.
all' unisOno, in samenklank, eenstemmig.
alidre, v. gang, houding ; gedrag.
al lasie, v. toespeling, zinspeling, wenk, al 1 usorisch.
alluviaal, aangespoeld, aangeslibd, opgespoeld.
allavie-recht, o. recht der oeverbewoners om zich
het aangeslibde land toe to eigenen.
allavium, o. op- of aanspoeling, aanslibbing.
alma mater, v. voedstermoeder (naam voor uni[boekje.
versiteiten).
almanak, m. tijdwijzer, dagwijzer, kalender; jaaralma pfirens,v.weldoende moeder(d.i. het vaderland).
al marco, naar het marktgewicht der munten; d.i.
naar hare eigenlijke metaalwaarde.
almaviva, m. lange mantel zonder mouwen.
al flamer°, naar het getal.
Moen-Moen, v. Mal. groot plein voor Javaansche
vorsten- of regentenwoningen.
a loisir, op zijn (hun, haar) gemak, zonder overhaasting, in ledigen tijd.
aloof, Eng. loefwaarts, naar de windzijde toe.
alopecie, v. uitvallen van het haar.
Alp, m. D. nachtmerrie.
alpaca, v. bergschaap (der Andes, in Z. Amerika)
met voortreffelijke wol; soort namaak zilver.
al pail of pari, (bij kooplieden :) van gelijke waarde,
gelijk, zonder opgeld, zonder aftrek of verlies.
al peso, naar het gewicht.
al pezzo, stuksgewijze, bij het stuk.
alphabet, o. de letters in volgorde, het A B C.
alpha et omega, de eerste en de laatste letter van
het Gr. alphabet; het begin en het einde.
alphastralen, m. mv. soort radio-actieve stralen bestaande uit fijne stofdeeltjes, die na botsing met
andere stoffen positief electrisch worden geladen.
al piacere, naar verkiezing.
al riverso, omgekeerd.
(1)4 de oude Germanen.
Alrunen, v. me. waarzeggende, heilige vrouwen.

al segno
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al segno, van het teeken of (in de muz )
alt, v. tweede zangstem, lage vrouwenstem.
altaan, m. open uitstek aan een huis, balkon.
al tempo, volgens tijdmaat (in de muz.)
alterabel, veranderlijk ; aan bederf onderhevig.
altera pars, het andere deel, de tegenpartij.
alteratie, v. verandering, verergering; ontstelte[nis, schrik.
alterato, veranderd (in de muz.)
altercatie, v. oneenigheid, twist, tweespalt.
altereeren, veranderen (veelal ten kwade); ontroeren, ontstellen.
alter ego, ander, tweede ik, plaatsbekleeder.
alter idem, elkander volkomen gelijk.
alter ipse amicus, een vriend is een tweede ik.
alternatie, v. af wisseling, verandering.
alternatief, o. gedwongen keus tusschen twee moeilijke of bezwarende omstandigheden.
alternatief, beurtelings, af wisselend.
alternator, m. machine voor wisselstroomen.
alterneeren, af wisselen, omwisselen, bij beurten
waarnemen.
alterum taciturn, het dubbele, nog eens zooveel.
Altesse, v. Hoogheid, Doorluchtigheid (als titel).
altimeter, m. hoogtemeter (werktuig); altimetrie, v.
altiora, o. my. hoogere dingen, kennis, wetenschapaltitudo, v. hoogte boven het zeeoppervlak. [pen.
al truisme, o. menschenliefde; altruistisch, belangeloos, onzelfzuchtig.
aluminium, o. een zeer licht en zilverkleurig metaal uit aluinaarde verkregen.
alumnaat, alfimneum, o. kweek- en kostschool.
alumnus, m. kosteloos kweekeling, scholier die uit
de openbare kas vrij onderwijs en verpleging
geniet .
alveolus, m. kleine holte (longblaasje, tandkas).
amabile, lieflijk, beminnelijk (in de muziek).
amabiliteit, v. beminnenswaardigheid.
Amadis de Gaule, romanheld, ridderlijk minnaar.
a main armee, gewapenderhand.
amalgama, o. mengsel van een of ander metaal
[vermengen.
en kwik ; mengsel ; mengelmoes.
amalgameeren, innerlijk met kwik verbinden;

ama nesciri
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amendeeren

ama nesciri, wensch niet-bekend te zijn.
amant, m. minnaar ; amante, v. minnares.
amantes amentes, verliefden zijn niet toerekenbaar.
amanuensis, m. handlanger, helper in een natuurof scheikundig laboratorium.
itmaril, v. smergel (harde steen in poedervorm
dienende tot het polijsten en slijpen van metalen,
glas, enz.)
amasseeren, verzamelen, opgaren, samenhoopen.
amateur, m. — trice, v. liefhebber, kunstvriend, hij
(zij) die sport beoefent niet als broodwinning,
verg. professional.
amaurOse, v. zwarte staar, blindheid.
amaztine, v. strijdbare vrouw, heldin ; dame te
paard ; damesrijkleed.
ambages, v. vm. omhaal, wijdloopigheden.
ambassilde, v. gezantschap ; ambassadeur, m.
gezant.
fzekere loterijen.
ambe, v. twee uitgekomen nommers van de vijf in
amber, m. welriekende harsige stof in zee opgevischt afkomstig uit het darmkanaal van den
cachelot of potvisch ; ook welriekende hars.
ambidextre, alle verrichtingen, zoowel niet de
linker- als met de rechterhand kunnende uitvoeren.
ambieeren, streven, staan (b. v.) naar een post.
ambigeeren, aarzelen, weifelen, besluiteloos zijn.
ambigu, dubbelzinnig; ambiguiteit, v.
ambilogie, v. dubbelzinnige uitdrukking.
ambitie, v. eerzucht, eergierigheid ; lust, ijver.
ambitious, eerzuchtig, eergierig ; ijverig.
amblyopie, v. gezichtsverzwakking.
ambrosia, v. ambrozijn, o. godenspijs.
ambulance, v. veldhospitaal.
ambulant, heen en weer loopend, rondtrekkend.
ambulatOrisch, rondgaand, loopend.
ameldonk, v. stijfselmeel.
ameliorfitie, v. verbetering, verfraaiing.
amelioreeren, verbeteren, veredelen.
amen,

het zij zoo ! het geschiede !

amende, v. geldboete; amende honorable, openIvoorstellen.
bare schuldbelijdenis.
amendeeren, verbeteren, , wijzigen ; wijzigingen

amendement
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amendement, o. verbetering, inz. voorslag ter
verandering of wijziging van een wetsontwerp.
ameneeren t.aanbrengen, aanvoereu; teweegbrengen.
amenorrhoe, v. het ziekelijk uitblijven der maandstonden.
ameniteit, v. minzaamheid, aanvalligheid.
a mensa et thoro, van tafel en bed. fwijze.
Americanisme, o. eigenaardige Amerikaansche zegsamerfj, v. een oogenblik, ommezien (het woord is
eene samentrekking van Ave Marij, Ave Maria,
z. ald.)
A merveille, opperbest, voortreffelijk, wonderschoon.
a meta, ter helfte, voor de helft.
amethodist, m. knoeier, kwakzalver.
ameubleeren, met huisraad voorzien.
ami, m. vriend, amie, v. vriendin.
amiant, o. vezelsteen, steenvlas, asbest (is onbrand[baar).
amicaal, vriendschappelijk.
amice, m. vriend ; amicissime, beste vriend.
amicitia, v. vriendschap.
amict, m. schouderdoek van R. Kath. geestelijken.
amicus humani generis, de vriend van het
menschdom.
amicus Plato, sed magis arnica veritas, ik ben
een vriend van Plato, maar nog meer van de
waarheid.
amiraal, m. admiraal ; (ook :) zeiidoeksche slagputs
om wafer to hijschen bij 't schoon-schip maken.
amirante, m. admiraal ; veldmaarschalk.
ammonia, v. vluchtig loogzout, een uit stikstof en
waterstof bestaand sterk riekend gas.
ammoniak, m. vloeibare ammonia, geest van
salm(on)iak. [ning in ramshoornvorm.
ammoniet of ammonshoorn, m. schelpversteeammunitie, v. krijgsvoorraad.
amnesie, v. zwakte van geheugen.
amnestie, v. het vergeven en vergeten van gedane
beleedigingen, algemeene kwijtschelding van straf
voor een bepaalde categeric° overtrrders of mis.
[schelden.
dad i gers.
hmnestieeren, vergiffenis schenken, straf kwijtamoeba, o. eencellig vormloos slijmdiertje, proto-
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zoon in zoetwater en als parasiet levende o.a. als
darmparasiet y id tropische dysenterie.
amok, o. Mal. moordzuchtige razernij, meestal gevolg
van opiummisbruik.
Amor, m. de liefdegod, Venus' zoon ; amorpatriae,
v. vaderlandsliefde; amor vincit omnia, liefde
overwint alles.
amoretten, v. m y. kleine liefdegodjes.
amorevole, amoroso, lieflijk, vleiend (in de muamorph, vormloos. Iziek).
amortissitie, v. ongeldigverklaring, b y. van verloren papieren van waarde; inz. rente-uitdelging,
vernietiging der openbare schuldsloor geregelde atlossingen.
amortiseeren, een document voor ongeldig verklaren; aan de doode hand verkoopen; door
aflossing uitdelgen (inz. de staatsschuld).
amotie, v. verwijdering, opruiiiiing, slechting, slooping; ontzetting (van een ambt).
amourêtte, v. voorbijgaande minnarij of minneamoureus, verliefd.
Mandel.
amour- propre, in. eigenliefde, ijdelheid.
amoveeren, ontzetten, (bv. van een post); sloopen,
slechten, afbreken, wegruimen.
amovibel, afzetbaar; amovibiliteit, v.
ampel, wijdloopig, breedvoerig, in bijzonderlieden
(bv. vertellen).
ampere, v. practische maateenheid voor de sterkte
van een electrischen stroom.
amphibie, o. dier, dat op 't land en in 't water kan
leven en zoogdier noch visch is; koudbloedig
longdier (kikvorsch, hagedis, schildpad enz.)
amphibolie, v. dubbelzinnigheid.
amphibrachysche versvoet, m. drielettergrepige
versvoet met den klemtoon op den middelsten.
Amphion, v. eerenaam voor een groot toonkunstenaar (naar een beroemd lierspeler der oudheid).
amphitheater, o. halfronde schouwplaats met schuin
oploopende zitplaatsen tegenover het tooneel.
amphitryon, m. mild gastheer of onthaler; horendrager.
amphora, v. kruik of kroes met ooren.
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ampir, Mal. bijna.
amplectief, omvattend, omsluitend.
ampliatie, v. duplicaat van een rekening enz.;
verdaging van een rechtsgeding. Egrooting.
amplificatie, v. uiteenzetting, ontwikkeling; verAmplissimus, Hoogaanzienlijk, Hoogedel (titel van
een aartspriester ; ook eeretitel aan universiteiten).
amplitudo, v. slingerwijdte.
ampo(e)n, Mal. vergeving, genade.
amputatie, v. afzetting van een lichaamsdeel.
amputeeren, een lichaamsdeel afzetten.
amulet, v. gewaand voorbehoedmiddel van het bijgeloot tegen ziekte, tooverij en gevaren.
amusant, vermakelijk, onderhoudend, tijdkortend.
amuseeren, vermaken, aangenaam bezighouden.
amusement, o. vermaak, uitspanning, tijdkorting.
amygdalitis, v. ontsteking der amandelen.
amyloied, o. spekachtige ontaarding in lever, milt
amylum, o. zettneel.
[of nieren.
anabaptist, m. wederdooper; anabaptisme, o.
anachoreet, m. kluizenaar, spelonk- of boschbewoner.
anachronisme, o. fout in de tijdrekening bij de
opgave van gebeurtenissen, tiidverplaatsing.
anachronistisch, in strijd met de tijdrekening.
anaemie, v. bloedarmoede.
[(v. bacteria).
anaerobe, slechts zonder zuurstof kunnende leven
anaesthesie, v. verdooving des gevoels.
anaesthetisch middel, o. verdoovend middel by.
chloroform.
anagly'pten, v. me. half verheven beeldwerk.
anaglyptiek, v. kunst om gedreven beeldwerk
to maken.
anagOge, v. geestverheffing, zielsverrukking.
anagram, o. letterkeer, letterwisseling, wisselwoord
(bv. neger, regen ; kurk, kruk; rekel, kerel).
anak, Mal. kind.
anakathartisch, braakwekkend.
anaklase, v straalbreking.
analgesie, analgie, v. ongevoeligheid voor pijn.
analecta, analecten, o. m y. bloemlezing.
analepsis, v. herstelling der krachten, genezing;

analeptica
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analeptica, o. m y. versterkende middelen.
analëptisch, versterkend.
analogie, v. overeenkomst, overeenstemmine.
analoog, overeenstemmend, overeenkomst hebbende.
analphabeet, m. iemand, die niet lezen en schrijven kan.
joplossing.
analyse, analysis, v. ontleding; ontbmding,
analyseeren, ontleden; oplossen, ontbinden.
analy'tisch, ontledend; oplossend, ontbindend.
anamn6sis, v. het terugroepen in het geheugen,
voorgeschiedenis eener ziekte.
anamorphOse, v. omvorming, gedaantevervorming.
anapaest, m. de opspringer, een versvoet van 3
lettergrepen met den klenitoon op den laatsten.
anaphora, v. herhaling van hetzelfde woord aan
het begin van verscheidene op elkander volgende
zinnen of versregels.
anarchic, v. regeeringloosheid, wettelooze toestand.
anarchist, m. hij, die door omverwerping van
alle gezag en orde in den Staat regeeringloosheid
zoekt teweeg to brengen, onruststoker; aanhaziger der door Bakunine gegronde leer van een
volkomen communism.
anasarka, v. huidwaterzucht.
anastomose, v. samenvloeiing, verbinding tusschen
anastrophe, v. woordverplaatsing. [twee holten.
anathema, o. vervloektng ; banvloek, kerkban.
anathema esto, hij zij vervloekt. [doen.
anathematiseeren, vervloeken; in den kerkban
anatocisme, o. ergerlijke woeker, woeker-interest,
rente van rente; (ook :) conversie der rente in
anatomic, v. ontleedkunde.
fkapitaal.
anatOmisch, ontleedkundig; anotomiseeren.
anatoom, anatomist, in. ontleedkundige.
anch io sono pittore, ook ik ben schilder.
Anchor-line, stoombootdienst tusschen Louden en
New-York (Boston-Glasgow).
anchylostomiasis, v. wormziekte der mijn wet-kers, veroorzaakt door een darmparasiet de anchylostomum duodenale.
ancienniteit, v. voorrang naar dienstouderdom, opvolging naar dienstjaren.
VEERTIENDE DRUK.

3

ancien regime
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anglomaan

ancien regime, o. de oude heerschappij of staatsvorm, die door een revolutie of hervorming vernietigd is, inz. de oude monarchie Igor de Fr.
ancora, nog eens (in de muziek). [revolutie.
andante, niet te schielijk, gematigd (te spelen).
andantino, eenigszins langzaam.
Andreaskruis, o. kruis met schuine balken (X).
androgenie, v. menschenschepping.
androgyne, mannelijke en vrouwelijke eigenschappen, in zich vereenigend (van planten).
androide, v. ledepop, automaat in menschengedaante.
andromanie, v. mansdolheid.
androphaag, m. menscheneter.
anecdote, v. kleine, korte geschiedenis, historische
trek, aardig voorval.
anemologie, v. leer der winden.
anemometer, m. windmeter.
anemometrograaf, tn. werktuig, dat de windveranderingen zelf aanteekent.
anemoscoop, m. windwijzer, weerhaan. [held.
anerie, v. ezelachtigheid, ezelsstreek, groote domaneroid - barometer, m. droge barometer d.i. zonder
kwik (metalen doos met verdunde lucht).
aneurisma, o. zakvormige slagaderverwijding.
angarie, v. beslaglegging op een schip om voor den
(staat te laden.
angeheitert, D. aangeschoten.
angeliek, engelachtig.
angelus, m. engel; katholiek gebed, de groetenis
van den engel aan de H. maagd; ook het klokje
dat driemaal daags tot dat gebed oproept; angelus tutelaris, beschermengel.
anggoer, Mal. wijn ; — poef, champagne.
angina, v. keelontsteking.
angina pectoris, v. beklemming op het hart.
(Engeland.
angio, in samenst.: vat, bloedvat.
Anglaise, v. Engelsche dans ; vrouw of meisie uit
anglicaansche kerk, v. Engelsche bisschoppelijke
kerk.
anglicisme, o. eigenaardige Engelsche zegswijze.
angliseeren, kortstaarten (een paard) op Engelsche
[Engelsch is.
wijze; Engelsch maken.
anglomaan, m. voorstander, nadper van al wat

anglomanie
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anglomanie. v. voorliefde tot Engeland en zijn
staatsregeling, wetten, zeden, enz., zotte zucht voor
al wat Engelsch is.
a'nguis latet in herba, er zit een adder onder het
angulair, hoekig.
jgras.
angustatie, v. vernauwing, beklennuing.
anhydrie, v. waterloosheid.
aniline, v. een uit indigo of uit steenkolenteer gedistilleerde kleurstot.
anima, v. ziel, geest.
animal disputax, strijdlustig persoon; animal
scribax, schrijflustig man.
animfilisch, animaal, dierlijk,
fdierlijken.
animaliseeren, in dierlijke stof veranderen, veranimalisme, o. dierlijke levensverrichting.
animdtie, v. bezieling.
animeeren, bezielen, opwekken, aanmoedigen.
animisme, o. geestenvereering bij natuurvolken,
aanname, dat ook levenlooze voorwerpen eeue
ziel bezttten; (sptritistisch) werking buiten het
lichaam out vooruitspruitend uit den geest van het
animo, o. moed, geest. [medium.
animositeit, v. vijandige gezindheid, verbittering.
animoso, moedig, flink.
anion, o. het negatief electrische bestanddeel, waarin (en electrolyt (z. d. w.) gesplitst wordt, wanneer er een stroom doorgevoerd wordt.
ankylose, v. vergroeiing, gewrichtsstijfheid.
ankylostomiasis, zie anchy —.
annfilen, o. m y. jaarboeken, geschiedboeken.
annfiten, v. m y. jaargelden, datgene wat van de inkomsten der eerste jaren van een geestelijk ambt iii
de pauselijke schatkist moet gestort worden; jaarmissen in de r. k. Kerk.
anneliden, v. m y. ringwcrmen.
annex, aanhangend, bijbehoorend, verbonden.
annëxa, o. m y. aanhangsels, bijlagen. annexie, v.
annexfitie, v. inlijving (van een land). faanhechtingannexeeren, aanhangen; verbonden, bijvoegen, inlijven (een land).
annihileeren, vernietigeu, voor nietig verklaren.
anniversaire, v. verjaardag ; jaarlijksche gedenkdag.
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antarctisch

lief jaar zijns leeftijds, in den
anno Eetatis sum,
in
ouderdom van (op grafscnriften).

anno currente, in het loopende jaar.
anno domini, in het jaar onzes Heeren.
anno mundi, in het jaar der wereld.
annOnce v. bericht, aankondiging; annoncecren.
anorexie, v. verlies van eetlust.
anosmie, v. verlies van geur.
annotAtie, v. aan-, opteekening.
annoteeren, aan-, opteekenen, aanmerkingen schrij.
annuarium, annuaire, o. jaarboek. [yen.
annueel, jaarlijksch; jaarlijks.
annuiteit, v. jaarlijksche aflossing der renten van
een kapitaal, te gelijk met een gedeelte van
dat kapitaal.
annuleeren, verni eti gen ; afschaff en.
annunciAtie, v. aankondiging, inz. Marie-boodschap.
annus grAtise, gunstjaar voor weduwen en weezen
van bezoldigde ambtenaren, inz. het dienstjaar, dat
na het overlijden van een predikant ten voordeele
van de weduwe door de ringbroeders wordt waarannus mirabilis, het wonderjaar. [genomen.
anode, v. positieve electrode (z. d. w.); pool, waar
de stroom in een electrolytisch op te lossen vloeistof intreedt.
anody'na, o. m y. pijnstillende middelen.
anomaal, van cell regel afwijkend, onregelmatig.
anomalie, v. onregelmatigheid, afwijking van den
[regel.
anoniem, naamloos, ongenoemd.
anonimiteit, v. naamsverzwijging; het ongenoemd[blijven.
anOnymus, m. een ongenoemde.
anorgfinisch, onbewerktuigd; onbezield.
anormaal, onregelmatig, van den regel afwijkend.
lbergbewoners).
a novo, opnieuw.
anoxemie, v. tekort aan zuurstof in het bloed (bij
fandschap.
Ansicht(skarte), v. prent(brief)kaart.
antagonisme, o. tegenwerking, bestrijding, vijtegenwerker,
vijand,
tegenstander.
antagonist, m.
antapoplectisch, tegen beroerte diende.
antarctisch, tegen den Beer (een sterrenbeeld aan
de Noordpool) over staande, tot de Zuidpool behoorende.
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ante, voor; ante meridiem, vOOr den middag.
antecedeeren, voorafgaati; den voorrang hebben.
antecedent, o. vroeger gebeurde zaak, voorafgaand
geval ; iemands antecedCnten, iemands vroegere
verrichtingen, denk- en handelwijze, iemands
antecessor, m. voorganger.
[verloopen 'even.
antedateeren, op vroegere dagteekening stellen.
antediluvillansch, van v6Or den zonvioed ; zeer
ouderwetsch.
[te spreken.
anteloquium, o. voorrede, het voorrecht oni eerst
antetnaica, o. m y . middelen tegen het braken.
antennen, v. m y . de voelhorens der insecten.
anterioriteit, v. voorrang, ouder zijn.
anthelmintica, o. m y. wormverdrijvende middelen.
antheren,v.mv helmknopjes der bloemen,meeldraden.
anthologie, v. bloemlezing, verzameling van kleine
gedichten of opstellen.
anthraciet, o. glanskool, zeer goede steenkoolsoort.
anthrax, m. kool ; negenoog, pestkool.
anthropogenie, v. de wording, het ontstaan van
den mensch.
anthropoIde, m. menschaap.
anthropologic, v. natuurleer van den geest en het
itchaam der menschen, menschkunde; anthropoloog.
anthropometrie, v. het meten van menschen, d. i.
van de verhoudingen van het menschelijk lichaain
inz. door de politie ter herkenning van misdadigers vgl. Bertillonnage.
anthropomorphisme,o.anthropomorphose,v. de
verzinnelijkin,g van God in menschelijke gestalte.
anthropophaag, m. menscheneter.
anthropophobie, v. inenschenschuwheid.
anti (Grieksch voorvoegsel), tegen. [mer.
antichAmbre, v. voorkamer; wachtkatner; spreekkaantichambreeren, wachten eer men toegelaten
wordt (inz. bij autoriteiten).
(Christendom.
an'tichrlst, m. tegen-Christus, bestrijder van het
antichronisme, o. fout tegen de tijdrekenkunde.
anticipfitie, v. het voormtnemen; beschikking bij
voorbaat '• vooruitbetaling; het bij voorbaat verstrekte of genotene.

anticipeeren
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antisemiet

anticipeeren,vooruitnemen; vooruitgenieten; vooruitbeschikken (bv. over de staatsinkomsten).
anticlericaal, gestemd tegen den invloed der geestelijkheid inz. op staatkundig gebied.
anticonstitutioneel, met de grondwet strijdig.
anticornlawleague, v. bond tegen de korenwetten (in 1838 door Cobden gesticht).
anticritiek, v. weerlegging van een (boek)beoorantidateeren, z. antedateeren. [deeling.
antidotum, o. tegengif, behoedmiddel tegen vergiftiging.
der Ouden.
antiek, oud, ouderwetsch, in den smaak of trant
antifebrilia, o. me. koortsverdrijvende middelen.
antifebrine, v. hoofdpijn- en koortsverdrijvend midantilogie, v. tegenspraak.
[del.
antiministriEel, tegen het ministerie.
antimenium, o. spiesglans, een blauwachtig wit
metaal. [geest van de natie.
antinationaal, strijdig met de belangen, met den
antinomie, v. strijdigheid van (twee) wetten met
elkander ; onwettigheid.
antipapistisch, den paus vijandig.
antipathie, v. natuurlijke afkeer.
antiphlogistisch, ontstekingwerend. [anthiphonen.
antiphonarium, o. hymneboek der beurtzangen of
antiphonie, v. wisselzang; logische strijdigheid.
antiphora, v. tegenstelling.
antipaden, m. me. tegenvoeters ; fig. wederstrevers.
antipyretica, o. me. temperatuur-verlagende middelen. [send tniddel tegen de koorts.
antipyrine, v. kleurloos, in water gemakkelijk oplosantiqua, v. eene der hoofdsoorten van drukletters,
romein. [waarde; oude vodden, rotnmel.
antiquailles, v. me. kleine oudheden van weinig
antiquairius, antiquaire, m. oudheidkenner; handelaar in oudheden, in oude boeken.
antiquiteiten, v. m y. oudheden, voorwerpen, gebruiken, zeden enz. van de Ouden.
antirevolutionnairen, m. m y. tegenstanders van de
omwenteling en hare gevolgen; Ned. staatspartij.
antiroyalist, m. vijand van 't koningschap.
antisemiet, m. vijand der joden ; anti-semietische

antisepsis
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partij, v.politieke partij, die den strijd tegen het
jodendom ten doel heett.
antisepsis, v. wondbehandeling met bestrijding der
rotting. Viseptisch, bederfwereiid.
antiseptica, v. m y. rottingwerende middelen; anantispasmodica, o. m.v. krampstfflende middelen.
antistrophe, v. tegenzang.
antithese, v. tegenstelling.

anti-toxinen, v. my . middelen, die de werking der
toxinen (bacterie-vergiften) opheffen.
antaeci, m. m y. tegenwoners, die inenschen die onder denzelfden meridiaan maar onder tegengestelde
breedten van gelijke grade!' wonen.
Antoniuskruis, o. kruis in den vorm van een Romeinsche T.
antonomasie, v. naamsverwisseling.
antonomist, m. tegenstander van de wet.
anurie, v. ophouden der urine-atscheiding.
anus, m. aars.
aorta, v. groote lichaamsslagader.
a outrance, tot op het uiterste, op leven en dood.
Apachen, m. m y. N.-Ain. Indianenstam; straatbandieten (tnz. te Parijs).
apagogisch bewijs, o. bewijs uit het ongerijmde.
apage satanas 1 weg van mij satan!
apaiseeren, stillen, bevredigen, doen bedaren.
apanage, o. jaarwedde van niet-regeerende vorstelijke personen, prinsen-lijftocht.
apart, ter zijde, voor zichzelven, afzonderlijk.
apartement, o. vertrek, bijzondere woonkamer ; afdeeling van een huffs.
apathie, o. gevoelloosheid; onverschilligheid.
Apelles post tabulam, luistervinken deugen niet.
ap- en dependentie, v. al het aan- en bijbehoorende.
apepsie, v. slechte spijsvertering.
aperceptie, v. vermogen om waarheden en feiten
spoedig te begrijpen. [schets.
apergu, o. kort overzicht, hoofdinhoud; ontwerp,
aperiodisch, slingervrij (v. een galvanometer welks
wijzer in elken nieuwen stand onmiddellijk stil staat).
aperitief, o. eetlust opwekkend middel, middag[borrel.
apert, open, duidelijk.
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a point

a perte de vue, verder dan het oog reikt.
aperto libro, met open boek, voor de vuist.
a peu pres, Fr. ten naaste bij.
aphaeresis, v. afkorting, wegneming.
aphasie, v. onmacht zich in woorden uit to drukken.
aphëlium, o. verste afstand van een planeet tot de
aphlogistisch, onverbrandbaar. Izon.
aphonie, v. stemmeloosheid, volslagen heeschheid.
aphorismen, v. my. korte spreuken, stellingen,
voorschriften, regels enz., zonder schijnba
ren samenhang.
aphrodisiacum, o. wellust opwekkend middel.
Aphrodite, v. Grieksche naam van Venus.
aphtae, v. my. spruw.
Apicius, m. smulpaap.
apicultuur, v. bijenteelt.
apirie, v. gebrek aan ondervinding.
aplomb, o. loodrechte stand ; nadruk, vastheid van
handeling, van karakter, van gedrag.
apnoe, het tijdelijk ophouden der ademhaling.
s, v. de Openbaring van Johannes.
Apocalyp'si
apocalyptisch, geheimzinnig, de — e ruiters, de
zinnebeeldige voorstelling van de pest, den oorlog,
den hongersnood en den dood.
a poco a poco, zoetjes aan, niet op eens.
apocope, v. eindverkorting van een woord.
apocrief, verdicht, ondergeschoven, geen onvoor;
waardelijk geloof verdienend, verdacht.
apocriefen, v. m y. of apocriefe boeken, o. my.
door de kerk niet als echt erkende bijbelschriften.
apodfctisch, afdoend, onwederlegbaar ; apodictisch bewljs, o. volkomen klaar en afdoend
bewijs.
apodosis, v. hoofdzin, geplaatst achter een voorwaardelijken bijzin by. als gij het wenscht (protasis),
zal ilc heengaan (apodosis).
apogaeum, o. aardverheid; dat punt in de baan
der maan, waar zij het verst van de aarde verwijderd is.
a point, van pas; om niet (in 't biljartspe11; ook
eene uitdrukking, die de juiste ontvangst en uitgaaf
eener rekening aanduidt.

Apollo
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appassionato

Apollo, m. god der zon, der dicht- en toonkunst,
der geneeskunst, der welsprekendheid enz.; apol[linisch.
Apollyon, m. verderver, doodsengel.
apologeet, apologist, m. verdediger (des Christendoms).
apologetiek, v. de wetenschap der verdediging,,.
inz. van het Christendom tegen zijn tegenstanders.
apologie, v. verweerschrift, verantwoording.
apoloog, m. leerfabel.
apophtegma, o. zedespreuk, kernspreuk.
apoplexie, v. beroerte, geraaktheid ; apoplectisclt
a posse ad esse, van het mogelijke tot het werhe[loochenaar.
lijke (besluiten).
apostaat, m. afvallige, geloofsverzaker, partijverapostasie, v. geloofsverzaking, afvalligheid.
apOstel, m. geloofsbode, naam van Jezus' jongeren;
vocrtplanter en verdediger van eene leer, van eel).
stelsel of gevoelen ; (ook :) v. boegstuk, verlengstuk,.
[ontleend.
van den steven voor den boegspriet.
a posteriori, achteraf beschouwd, aan de ervaring
apostille, v. kantteekening, kantbrief.
apostolaat, o. apostelschap
apostolicisme, o. de onaantastbare kerkelijke heer[die van de apostelen.
schappij.
apostoliciteit, v. overeenstemming der leer met
apostalisch, van de apostelen komend ;a-e kamer,v.
beheerders van 's pausen inkomsten to Rome; a - e
majesteit, v. de keizer van Oostenrijk ; a-e stoel,,
m. bet pauselijke hof.
apostrophe, v. afkappingsteeken (') voor een of
meer weggelaten letters; ;ook :) toespraak; scheme
'vermaning.
apothema, o. loodlijn, uit het middelpunt van een
regelmatigen veelhoek neergelaten op een der
zijden. [der goden.
apothe6se, v. vergoding, het plaatsen in den rang
apparfidt, o. toestel, toerusting.
apparent, oogenschijnlijk, duidelijk; waarschijnlijk.apparéntie, v. uitwendig vootkomen; (ook :) waarschijnlijkheid.
appartement, o. vertrek, gedeelte van eene woning.
appassionkto, hartstochtelijk, gevoelvol (in de inuz.)

appel
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appel, o. oproeping, verzamelen voor de soldaten ;
beroep, inz. op hooger rechtbank; vernieuwde
inzet bij het spel, om andermaal in dezelfde partij
te mogen meespelen; nominaal appel, het afroepen der names.
appellabel, bevoegd om voor hooger rechtbank
getrokken te worden, geschikt voor appellatie.
appellant, m. in appel gekomene, iemand die zijn
zaak voor een hooger gerechtshof wenscht behandeld
appellatie, v. beroep op hooger rechtbank. [te zien.
appelleeren, zich van de uitspraak eerier lagere
rechtbank lot die van een hoogere wenden ; opnieuw inzetten ;bij verloren spel).
appendicitis, v. ontsteking van het wormvormig
aanhangsel van den blinden darm.
appendix, o. en m. aanhangsel, toevoegsel.
apperceptie, v. opvatting; waarneming; zelfbewustzijn.[hooren.
appertinentien, v. m y. bijbehoorende zaken, toebeappetentie, v. natuurdrift, geslachtsdrift; lust, beappetkjt, appëtit, m. eetlust, trek.[geerte.
appetissant, lustopwekkend, smakelijk, graagmakend. [gen.
applaneeren, gelijk maken, effenen; in orde brenapplaudisseeren, toejuichen, grooten bijval door
handgeklap te kennen geven.
applaudissement, applaus, o. goedkeuring met
handgeklap.
[sing.
applicabel, applicatief, toepasselijk, van toepas•
applicatie, v. toepassing ; liver, inspanning, leervlijt;
toediening van uitwendige geneesmiddelen; verband. [bespelen).
applicatuur, v. vingerzetting (bij 't instrumentappliceeren, op-, aanleggen; aanwenden (inz. een
middel); toepassen; zich —, zich toeleggen, bevlijtigen.
appliqué, o. op nieuw-zilver gelijkend metaalmengsel.
appoggiato, appoggiando, gesteund, gedragen.
appoint, o. pasmunt; (bij kooplieden :) som, die op
't geheele bedrag van een rekening te kort komt,
saldo ; (oak :) remise uit vele kleine wissels bestaande.

appointeeren

43

a prix fixe

appointeeren, bezoldigen ; de parfijen bescheiden;
een rekening met de boeken vergelijken.
appointement, o. bezoldiging; rechtsbescheid.
apporteeren, aanbrengen, halen ; apporte! breng
lifer.
appositie, v. oplegging, aanhechting (bv. der zegels);
on de spraakkunst :) bijstelling, ophelderend bijappreciatie, v. schatting, waardeering. [voegsel.
apprecieeren, schatten, waardeeren.
apprehendeeren, vatten, gevangen nemen; duchten,
vreezen.
[vrees, schroom ; begripsvermogen.
apprehensie, v. gevangenneming ; bezorgdheid,
apprehensief, bezorgd, vreesachtig uit inbeelding.
apprenti, m. leerling; apprentissage, v. leertijd.
appreteeren, toebereiden, gereedmaken, inz. waren
toerichten, laten glanzen (weefsels, pappen enz.)
appretuur, v. toebereiding ; glanzing van stof fen ;
datgene, wat tot het appreteeren der weefsels
dient, pap.
approbitie, v. goedkeuring; vergunning.
approbatur, wordt goedgekeurd.
approbeeren, goedkeuren, billijken.
approcheeren, naderen; (ook :) loopgraven maken.
approches, v. naderingsloopgraven.
[ken.
approfondeeren, doorgronden ; grondig onderzoeappropriEeren, behoorlijk inrichten ; in overeenstemming brengen met, gepast of geschikt maken
voor ; toeEigenen.
approviandeeren, van proviand voorzien.
approximatief, bij raming, benaderend, geraamd.
appal, m. steunpunt; leuning; appui-main; handsteun, schilderstok.
appunto, o. wissel van bepaald bedrag; slotwissel
ter verzekering der verschuldigde son'.
appuyeeren, drukken ; ondersteunen; aandringen op.
apras nous le deluge, na ons de zondvloed; als
het onheil komt zal het ons niet meer treffen.
a prima vista, op het eerste gezicht, van het blad
weg (spelenl; op gezicht (te betalen).
a priori, van voren, vooruit, niet op ervaring berustend.
[den).
a prix fixe, Fr. tegen vasten prijs. (bv. maaltij.
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A proportion
a proportion, naar evenredigheid.
a prop6s, van pas, juist ter snede, ter rechter tijd,
gelegen; eer ik 't vergeet, wat ik wilde zeggen,
zeg eens!; hij raakte van zijn apropos, hij
dwaalde van zijn onderwerp at, raakte van zijn
Istuk.
aprosexie, v. vergeetachtigheid.
apsiden, v. m y. gewelfde bogen; uiteinden van de
lijn tusschen zonsnabijheid en zonsverheid.
apteeren, aanpassen, geschikt maken.
aptera, o. m y. vleugellooze insecten.
aptitude, v. aanleg, geschiktheid.
apurement, o. het nazien en afsluiten van een rekeapyrisch, vuurvast, onbrandbaar. filing.
aqua destillata, gedistilleerd water.
aquadtict, aquedtic,o. waterleiding, leidin,gskanaal.
aquam a pumice postulare, water eischen van
een puimsteen, veeren plukken van een kikvorsch.
aquamarijn, zeegroen; aquamarijn, o. zeegroene
edelsteen, beril; zeegroene vent of kleur.
aquapunctuur, v. huidprikkeling door middel van
een fijne, zeer krachtige waterstraal.
aquarel, v. teekening met waterverf.
aquarium, o. kunstmatige waterkom voor levende
dieren en planten. Aquarius, m. de Waterman
[veerkunst.
(sterrenbeeld van den dierenriem).
aquatints, v. een soort van waterkleur in de graaqua ToffAna, zeer langzaam doodend giftwater.
a quatre mains, voor of met vier handen (te
bespelen).
a quatro mans, voor vier handen.
a quatro voci, voor vier stemmen.
aquavita, v. afgetrokken en verzoete brandewijn.
aquila non cAptat muscas, een arend vangt geen
vliegen.
arabesken, v. my. Arabische sieraden aan huizen,
meubelen enz.; versierd loofwerk ; bouwsieraden.
arabist, m. kenner van het Arabisch.
arachniden, v. mv.' dieren van het spinnengeslacht.
arak, v. rijstbrandewijn.
a ravir, verrukkelijk, schoon, overheerlijk.
arbiter, arbitrator, m. scheidsman, scheidsrechter.
arbitrage, v. benadering; beslissing door scheids-
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rechters; (bij kooplieden :) vergelijking der koersen
en specien van verschillende plaatsen.
arbitrair, willekeurig, eigetunachtig, naar goeddunken.
arbitreeren, geld of wisselkoersen berekenen.
arbitrium, o. beslissing van den scheidsman.
arboricultuur, v. het kweeken van boomen.
arcade, v. boogvormige opening, booggewelf, verwelfde boog; overwelfde gang tusschen zuilen.
arcades ambo, het zijn beide Arcadiers, iron.: het
zijn een paar sukkels.
arciidisch, herderlijk, landelijk; boersch; onschuldig.
arcamum, a. (m y. arcana), geheimenis, geheini geneesiniddel.
arcato, met den strijkstok te spelen.
arceeren, bij 't graveeren en teekenen kruiswijze
streepjes trekken ter aanwijzing van de schaduw
e n z.
[woord.
archaisme, o. verouderde uitdrukking, verouderd
archeologie, v. oudheidkunde, kennis van de kunstgewrochten der ouden.
archeoloog, err. oudheidkenner.
archet, Fr. strijkstok. [aanduidt; aarts...
archi, voorvoegsel, dat den hoogsteu trap van iets
archidiakOnus, m. eerste (geestelijke) anibtshelper.
archief, o. bewaarplaats van schrittelijke oorkonden,
acten enz.; verzaineling van zulke stukken (archivalia) .
[sche abt.
archimandriet, m. overste van een klooster, Griekaechipel, m. etlandenzee.
architectdnisch, bouwkunstig.
architectuur, v. bouwkunst.
architraaf, v. onderste gedeelte der kroonlijst of
kornis ; order- of bindbalk. [chief.
archivfiris, m. bewaarder of opzichter van een ararco, strijkstok, streek met den strijkstok; col!'
arco, net den strijkstok (te spelen).
arctisch, noordsch, noordelijk.
arcus senilis, m. ouderdomskring out de pupil van
ardente, vurig, gloeiend. filet oog.
ardito, met koene voordracht.
ate, v. eeiiheid der vlakte- of landmaten in het
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metrieke stelsel, vierk. Ned. roede = 100 vierk.
meters of ellen.
a regret, met weerzin of tegenzin, ongaarne.
a remotis, ter zijde (leggen).
arena, v. kampplaats.
areometer, m. toestel ter bepaling van het soortelijk gewicht van vloeistoffen, vochtweger.
oud gerechtshof te Atheiie; (fig.)
areopagus,
vergadering van wijzen, geleerden.
Ares, Orieksche naani voor Mars.
Argfindsche lampen, v. my . lampen met eene holle
rolvormige pit en een glazen buis rondom de vlam.
argentaan, o. kunstzilver, nieuw zilver (inengsel
van koper, zink, ijaer en nikkel).
argent comptant, Fr. contant geld.
argenteeren, verzilveren.
argenterie, v. zilverwerk.
argentum vivum, kwikzilver.
Grieksche zeehelden, die het
Argonauten, m.
gulden vlies gingen veroveren.
argot, o. dieventaal; onigangstaal van een bepaald
lberoep.
argument, o. bewijsgrond.
argumentfitie, v. bewijsvoering, betoog.
argumenteeren, betoogen, bewijzen, bewijsvoeren.
argumentum ad haminem, een weerleggend
argument, genomen uit de eigen beginselen van
den tegenstander (een argument op den man af).
argumentum ad invidiam, bewijsgrond, waarbij
men zich op de lagere hartstochten beroept.
argumentum baculinum, stokslagen in plaats van
argumenten.
altijd open, waakzame oogen.
Ar'gus-oogen, o.
a'ria, v. lied, gezang, zangstuk voor den stein of
partij.
Ariaan, m. aanhanger van het Arianisme of de leer
van Arius (4de eeuw;, die Jezus' godheid loochende.
Arifidne, (draad van), middel om uit een netelige
oinstandigheid te geraken, of mu een ingewikkeld
vraagstuk op te lossen.
ariditeit, v. dorheid, droogheid, magerheid.
Aries, m. de Rain (sterrenbeeld van den dierenriem).
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Ariman, m. de geest des kwaads (in de leer Yam
ihoordersZoroaster).
Arlon, m. toonkunstenaar van veel invloed op zijn.
ariöso, voor zaug geschikt, to zmgen.
arische talen, de talen van indo-germaanschen stain
in Perzid en Indie; ook de indo-germaansche talem
in het algemeen.
aristarch, m. streng, maar billijk beoordeelaar.
aristocratie, heerschappij der adellijken of voornamen: aristocraten; (ook :) de gezamelijke
[of daaraan eigen is..
aristocraten.
aristocratisch, wat tot de aristocratie behoort
aristo-democratie, v. adel- en volksregeering.
arithmetica, v. rekenkunde; arithmeticus, m. rekenkundige.
arithmetisch, rekenkunstig; rekenkundig.
arithmometer, m. rekenniacliine.
arlechino, arlequin, m. potsenmaker, harlekijn.
armada, v. uitgerust leger, krijgsvloot,ii nz. de z.g. onoverwinnelijice Spaansche vloot in 1588.
armadilla, v. eskader, kleine vloot.
amatuur, v. bewapening; wapenrusting; (ook:) de
ijzeren banden, het beslag, waardoor de deelezi
eener machine enz. samengehouden worden.
armee, v. leger, heir.
armee-korps, o. legerafdeeling, die zelfstandig
handelt en waartoe troepen van alle wapens behooren.
armeeren, wapenen, uitrusten, toerusten.
armes parlantes, sprekend familiewapen b y. een
hoofd voor de familie Hooft enz.
armida, v. bij uitstek schoone en verleidelijke vrouw..
armilla, v. armband, arnitootsel. monstranten..
Arminianen, m. mv. aanhangers van Armintus, Rearmoridal, o. wapenboek, boek met geslachtswapens.
Armstrong-kanon, o. getrokken kanon met achterlading (door W. Armstrong uitgevonden).
arnica, v. wolverlei (een krachtig geneesmiddel).
aroma, o. geur, geurstof der planten en kruiden_
aro matisch, kruidig, specerijachtig, geurig.
arpeggiato, afgebroken toon.
arpeggiatura, reeks van afgebroken toucn.
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arpeggio, het afbreken der tonen.
.argent, m. een Fransche morgen lands (van 34 tot
51 are naar de verschillende streken).
[scheuren.
arpenteur, m. landiiieter.
.arracheeren, uitrukken, losrukken, afrukken, wegarrangeeren, in orde brengen, rangschikken ; een
scnikking maker, bijleggen ; arrangement, o.
arrest, o. verzekerde bewaring, beslaglegging; z.
ook arrEt.
.arrestant, m. aangehouden persoon, gevangene.
.arrestfitie, v. aanhouding, gevangenneming; beslaglegging.
.arresteeren, aanhouden, vastzetten; beslag leggen;
vaststellen, bekrachtigen (bv. raadsbesluiten, notulen enz.)
arret, o. ook arrest, rechterlijke uitspraak, vonnis.
a rrEte, o. (ministerieel besluit.
.arrideeren, aanlachen, toelachen.
arriare-garde, v. achteriioede.
arriere-pensee, v. voorbehoud in gedachten (r eser vatio me ntali s), dat een Jezuiet volgens
zijn ordensregelen bij het afleggen van een eed
mag hebben; geheim voorbehoud, bijoogmerk.
arriêre-saison, v. laatste deel van het seizoen.
.arrimage, v. het stouwen of schikken der scheepsgoederen.
.arrimeeren, stuwen of stouwen, schikken, stapelen.
arriveeren, aankomen ; gebeuren.
.arriviste, m. Fr. persoon, die zich met veelal weinig
kieskeurige tniddelen een goede positie schept,
[strever.
arrogant, laatdunkend, aantnatigend.
arrogfintie, v. aanmatiging, laatdunkendheid.
.arrogeeren, aanmatigen.
arrondeeren, afronden; in samenhang brengen.
arrondissement, o. afronding; onderafdeeling van
een provincte, van een departement.
arroseeren, bevochtigen, besproeien, begieten.
arrosie, v. het wegvreten, afknagen.
arrowroot, o. zetmeel van den Indiaanschen pijlarsenaal, o. tuighuis, wapenmagazijn. [wortel.
arsenicum, o. enkelvoudig zeer vergiftig metaal ; een
zijner verbindingen, het arsenigzuur, of wit
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arsenicum-oxyde draagt in de wandeling den
naam van rattenkruid. [hand bij het maatslaan.
arsis, v. stem- of toonverheffing, het opheffen der
arsjine, v. Russische el (0.71 meter).
ars Tonga, vita brevis, de kunst is tang, het levee
arterie, v. slagader.
[kort.
arteriosclerose, v. verkalking der bloedvaten.
artesische put, m. geboorde welput, die het water
uit een diepliggende waterader opbrengt.
artes liberales, de schoone wetenschappen en kunarthritis, v. gewrichtsontsteking, jicht. [sten.
articolato, duidelijk uitgesproken.
articulátie, v. geleding, gewriclitsverbinding; bepaaldheid en duidelijkheid van de uitspraak.
articuleeren, duidelijk de woorden uitspreken;
jets van lid tot lid ontwikkelen of uiteenzetten.
artiticieel, kunstmatig, kunstig.
artificieus, listig, sluw.
artillerie, v. grof geschut; wapenleer; troep, die
't geschut bedient; artillerie-park,o. reserve der
artillerie; opstellingplaats der artillerie-voertuigen
in een kantonnement of bivak.
artisjok, v. als groente gekweekte distelsoort met
vleezigen bodem en schubben.
artist, m. kunstenaar; artiste, v. kunstenares.
artistiek, naar de regels of eischen der kunst;
kunstlievend.
[1:unsten.
artium (liberalium) magister, meester der vrije
artolatrie, v. brooddienst, dienst om brood, aanbidding van het brood.
arupa, zonder lichaam, vormeloos.
arythmie, v. onregelmatige hartslag. [plant).
asa fcetida, duivelsdrek harsig sap eener Perzische
a salvo, onbeschadigd (op vrachtbrieven).
asbest, o. vezelsteen ( o n ver bra II d baar), ook steenvlas,
bergglas, amiant geheeten.
ascariden, v. m y. spoelwormen. [ding oefent.
asceet, m. hij die zich in vroomheid en onthouascendënten, m. m y. verwanten in opklimmende lijn.
ascenseur, m. toestel om personen en goederen
naar boven to brengen; lift (z. a.)
ascensie, v. opstijging, klimming; hemelvaart.
YEERTIZNDE DRu&.
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ascese, v. deugdoefening, dooding des vleesches.
ascetiek, v. de leer van een godzalig !even, deugd[stichtelijke schriften.
oefening.
ascetisch, godzalig, vroom ; a-e schriften, o. my.
buikwaterzucht.
ascftes, v.
Asen, m. my. in de Noorsche fabelleer : het van Odin
afstammende godengeslacht; Asgard, o. woonplaats
der Asen.
asepsis, v. wondbehandeling met voorkoming van
alle infectie. [hevig.
aseptisch, niet verrottend, aan geen bederf onderasialie, v. gebrek aan speeksel.
asiel, o. toevluchtsoord, vrijplaats; bewaarschool;
gesticht ter verpleging van hulpbehoevenden.
asinus ad lyram, een ezel bij de tier, een os voor
[ander.
den bijbel.
asinus isinum fricat, de eerie ezel prijst den
asitie, v. het vasten ; gebrek aan voedsel.
asmodeus, asmodee, asmödi, m. vorst der demons; huwelijksduivel; koningsslang in Japan.
a son aise, op zijn gemak, ongedwongen.
a son gout, naar zijn smaak.
aspect, o. aanblik, voorkomen; voorteeken; uitzicht
in de toekomst; a-en, verschillende standen der
planeten, onderling.
asperiteit, v. ruwheid, scherpte, hardheid.
aspersie, v. besprenkeling (vooral met wijwater).
asphagie, v. onvermogen om to stikken.
asphalt, o. jodenlijm, jodenpek; berg- of steenhars.
asphyxie, v. hoogste graad van onmacht, polsloosheid, schijndood. [stikken.
asphyxieeren, schijndood worden of zijn ; doen
aspic,(Fr.)koud vleesch of viscli in gelei;aspic d'ecrevisses, kreeft in gelei.
aspirant, m. dinger (naar een post, een graad enz).
aspiratie, v. inademing, aangeademde uitspraak ;
het streven, trachten.
aspirator, m. opzuiger, zuigmachine. [spreken.
aspireeren, naar sets streven; met aanademing uitassagaai, v. werpspies der staffers.
jperen enz.
assai, genoeg, zeer (in de muziek).
assaisonneeren, toebereiden, kruiden, sausen pe-
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assaneering, v. verbetering van den gezondheidstoestand.
assaut, o. bestorming; openbare schermoefening.
assemblee, v. vergadering; voornaam gezelschap.
assenteeren, toestemmen, goedkeuren, bijval schenassermenteeren, beeedigen. [ken.
assertie, v. bewering; verzekering; het beweerde.
assertOrisch, bewerend, bevestigend; —e eed, bekrachtigingseed na een getuigenis.
sssessor, m. bijzitter in een rechtbank, gemeenteassez, genoeg. [raad enz.
assidti, aanhoudend vlijtig, volhardend, onverpoosd.
assiento-compagnie, v. maatschappij tot slavenhandel.
assiate, v. tafelbord, kleine schotel ; fig. getnoedstemming ; hij is niet in zijn gewone assiette,
hij mist zijn gewone kalmte, bezadigdheid, opgeruimdheid. [revolutie.
assignaat, o. Fransch papierengeld tijdens de eerste
assigndtie, v. schriftelijke aanwijzing op betaling.
assigneeren, een aanwijzing op betaling geven.
assimilatie, v. vereenzelviging, opneming en verwerking van voedingsstoffen.
assimileeren, vereenzelvigen; in voedingsstof vera nderen.
assises, v. my. openlijke rechtszittingen; hof van a.
(tour d'assises), hof van gezworenen ter lijfstraffelijke rechtszitting (in Frankrijk).
assisteeren, helpen, bijstaan.
assistant, m. helper, hulp; toegevoegd persoon.
assistentie, v. hulp, bijstand; onderstand.
associiitie, v. vereeniging, maatschap, vennootschap.
associê, m. deelhebber; handelsgenoot, veiinoot,
compagnon.
associeeren (zich), 'zich vereenigen ; in een han
delsgenootschap treden, een vennootschap aangaan.
assonantie, v. gelijkheid van klank, van toon.
assorteeren, naar soorten uitzoeken (sorteeren);
zich —, zich met verscheidenheid van waren we!
voorzien.
assortiment, o. warenvoorraad ; toestel, volledige
verzameling van bij elkander passende dingen.
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assfimtie, v. bij- of opneming ; Maria-hemelvaart;
sterfdag van een heilige.
assuradeur, m, verzekeraar; waarborger tegen
schade van brand, hageislag, zee enz.
assurant, stout, vermetel, aanmatigend. (In het dagelijksche levee vaak verbasterd tot astrfint).
assurfintie, v. verzekering, waarborging tegen
schade; stoutheid, driestlieid, zelfvertrouwen; brutaalheid.
assureeren, verzekeren, waarborgen tegen schade,
Assyrioloog, m. kenner van Assyrische oudheden.
astatisch, wankelbaar, niet standvastig.
asterisk, asterisque, v. sterretje * i verwijzingsteeken in een boek); courantartikel met sterretjes
geteekend. [en Jupiter.
asteroiden, v. m y. kleine planeten tusschen Mars
asthenie, v. krachteloosheid, zwakte; asthenisch.
asthenopie, v. gezichtszwakte.
asthma, o. aamborstigheid, kortademigheid.
asthmfitisch, aamborstig, kortademig.
Asti (spumante), m. Italiaansche schuimwijn.
astigmatisme, o. onduidelijk zien door verschillen
in de kromming der onderscheiden deelen van het
oog. Ischaduw).
astraal-lamp, v. sterren- of glanslauip (zonder
astraal-lichaam, o. (spiritistisch) geestelijk lichaam
van den mensch, dat het stoffelijk geheel doordringt
en er iets buiten gaat.
Astrse, v. godin der gerechtigheid. tren lammeren.
astrakan, o. gekruld bont afkomstig van ongeboastroiabium, o. graadboog, sterren- of poolshoogte[de sterren.
meter.
astrologie, v. sterrenwichelarij, voorzegkunde uit
astrologist, astroloog, m. sterrenwichelaar.
astrometer, m. sterrennieter, werktuig ter meting
van de grootte der sterren.
astronomic, v. sterrenkunde.
astronomisch jaar, o. jaar welks duur naar urea
en minuten wordt berekend.
astronoom, m. sterrenkundige.
astroscoop, m. sterrenkijker; •scopie, v. sterren[kijkerskunst.
astutieus, geslepen, sluw.
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asymmetrie, v. wanverhouding, onevenredigheid.

asymphonie, v. wanklank, wanluidendheid.
asymptoot, m. steeds nader komende, maar nooit
rakende lijn ; het onbereikbare; iemand die voor
de 2e maal eene klasse volgt.
asyndeton, v. weglating der voegwoorden.
asystolie, v. gebrekkige hartwerking.

ataictisch, onregelmatig.
atap, v. (Mal.) dakbedekking van gedroogde palmblaa tatons, op den tast. Eden.
atavisme, o. overerving van lichaamsvormen en
verstandshoedanigheden, inz. gelijkenis op vroegere
voorauders ; teruggang in ontwikkeling.
atax, m. afkorting voor taxameter-automobiel.
ataxie, v. wanorde; stoornis in de willekeurige bewegi ngen.
atelier, o. werkplaats, inz. van een kunstgmaar.
a tempo, in de maat ; op 't goede oogenblik.
ater dies, ongeluksdag.
athanasie, v. onsterfelijkheid.
atheisme, o. atheistertj, v. godloochening.
atheist, m. godlooclienaar.
athenaeum, o. doorluchtige school of inrichting
voor hooger onderwijs.
atheroomcyste, v. breiachtig gezwel onder de huid.
athleet, m. kainpvechter, worstelaar (bij de oude
Orieken); zeer zwaar gebouwd en sterk man,
lathletisch.
at home, to huis, in eigen land.
atjar, o. (Mal.) ingelegd zuur. inenfigunr.
atlant, m. steunpilaar in den vorm van een manAtlantis, o. vroeger bestaan hebbend, groot eiland
later door den Atlantischen oceaan verzwolgen.
atlantisch, tot het Atlas-gebergte behoorend, reusachtig, groot en sterk.
At'las, m. gebergte in N. W. Afrika ; verzameling van
land kaarten ; eerste halswervel, draaier ; — o. zware
zijden stof.
atmologie, v. leer van de verdamping van het water.
atmometer, m. verdainpingsmeter.
atmosfeer, v. dampkring (die den aardbol omgeeft).
atmosferische drukking, v. die drukking, welke
de dampkring op de lichamen uitoefent.
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atmosferologie, v. dampkringskunde, weerkunde.
atol, atolle, v. ringvormig koraaleiland.
atonie, v. verslapping, ontspanning, zwakte van
het lichaam.
atoom, atame, o. lichamelijk bestanddeeltje der
stof (als volstrekt ondeelbaar gedacht); zonnestofje.
a tort et a travers, zonder overleg, onbezonnen;
in 't wild.
a tout prix, tot elken prijs, het koste wat het wil.
atrabilair, atrabileus, zwartgallig; fig.) ijzegrimmig.
atrabiliteit, v. galzucht, zwartgalligheid
a tre voor drie stemmen; — voci of parti, driestemmig.
atresie, v. of atretisme, o. sluiting van een kanaal
des lichaams.
atrium, o. voorhof, voorzaal; harteboezem.
atrociteit, v afschuwelijkheid, ijselijkheid.
a trois, met zijn drieen; a trois voix, driestemmig.
atrophie, v. wegkwijning, uittering.
atropine, v. vergiftige drank uit de Belladonna
attacca, begin! (in de muziek). [bereid.
attaché, m. de aan een gezantschap of legatie toegevoegde, onbezoldigde leerling-diplomaat.
attacheeren, aankleven; zeer genegen zijn; lief
krijgen. [genheid.
attachement, o. verkleefdheid. gehechtheid, geneattAque, v. aanval ; lichte beroerte.
attaqueeren, aantasten, aanvallen, aangrijpen.
atteinte, v. lichte aanval van ziekte.
attelage, v. bespanning, span paarden ; paardentuig.
attendeeren, acht geven op ; opmerkzaam malcen op.
attent, opmerkzaam, oplettend.
attentaat, o. inbreuk op de rechten eens anderen,
aanranding, gewelddadigheid.; mislukte moordaanattenteeren, een aanslag doen. [slag.
attentie, v. opmerkzaamheid, oplettendheid, aan[dacht.
attenueeren, verzwakken.
attest, o. attestatie, v. getuigschrift.
attestatie de vita, v. verklaring van in leven zijn,
— de morte, overlijdensacte.
attesteeren, getuigen, verklaren, bekrachtigen.

atticisme
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auctor

atticisme, o. attisch spraakgebruik ; geestige taal
en stijl.
attila, m. kort, van tressen voorzien huzarenbuis.
attirail, o. gereedschap, toerusting; reisbagage.
attisch, met den goeden smaak der bewoners van
Attica (de Atneners) overeenstetnmend, smaakvol,
vernuftig ; attisch zout, o. fijne scherts, vernuftige taal, geestigheid.
attitude, v. lichaamshouding, lichaamsstand.
attorney, m. (in Engeland:) gemachtigde; procureur, attorney general, procureur des konings.
attouchernint, o. aanraking, betasting; aanslag
(bij het pianospel).
attractie, v. aantrekking; aantrekkingskracht.
attraheeren, aantrekken.
attraits, bekoorlijkheden, aanlokselen.
attrape,v. valstrik, misleiding ; op — spelen, iemand
in de val zoeken to krijgen, hem willen beet
hebben.
attrapeeren, betrappen, beet hebben ; misleiclen.
attribueeren, toeEigetten ; toeschrijven; wijten.
attributie, v. toeschrijving; verleening; volmachtiging.
attribuut,o. zinnebeeldig kenteeken, onderscheidingsteeken (bv. de knots is een attribuut van Hercules).
attritie, v. wrijving van twee lichamen tegen
elkander.
attroupement, o. oploop, samenscholing, volkshoop.
atypisch, ongeregeld, onregelmatig.
au, aux, lidw. diet het voorz. a, met, in, enz. by.
aux confitures, met confituren.
aubfide, v. ochtendbegroeting met muziek of zang.
auberge, v. herberg, klein logement.
au besoin, in geval van Hood.
au contraire, integendeel.
au courant, in den loop (b y. der maand): tegen
den loopenden prijs ; au courant zijn, op de
hoogte zijn.
auc'tie, v. openbare verlcooping, veiling. [veilen.
auctioneeren, aan den meestbiedende verkoopen,
auctor delicti, hij die de misdaad begaan heeft.
auctor opus laudat, de meester looft het werk.

audaces
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aures habent

audaces (of audentes) fortfina juvat, die waagt,
whit.
audiitur et ititera pars of audi et alteram
partem, men hopre ook de andere partij.
audiëntie,v. gehoorverleening; toegang; rechtszittiiig.
audiometer, m. gehoormeter.
audiphoon, m. oorhoorn voor dooven.
auditeur, m. toehoorder ; raad en bijzitter in gerechtshoven ; a. militair, openbaar aanklager bij
een krijgsraad.
auditie, v. muzikale bijeenkomst van uitgenoodigde
(niet betalende) toehoorders, waarop zich meestal
steeds edit (onbekend) kunstenaar last hooren ;
rechtsgebied van een krijgsraad. fgehoorzaal.
auditorium, o. gehoor, gezamelijke toehoorders,
au fait, ter zake; au f. zijn, ergens van weten, op
de hoogte zijn, in een geheim ingewijd zijn.
au fond, in den grond, in 't wezen der zaak, wel
au four, gebraden, gebakken. [ingezien.
Mgias-stal, m. zeer moeilijk en onaangenaam, ja
schier ondoenlijk werk.
augmentfitie, v. vermeerdering, versterking.
augmenteeren,vermeerderen, bijvoegen, verhoogen.
augur, m. vogelwichelaar, waarzegger uit de vogelvlucht.
augtirium,o.waarzegging, voorspelling der toekonist.
afila, v. open zaal, groote vergaderzaal aan univerau large, ruitn, breed, gemakkelijk. [siteiten.
au moment, op het oogenblik.
aumOnier, m. aalmoezenier,
aune, v. oude Parijsche el (= 1,18845 M.)
au pair, van gelijke waarde, in dezelfde mate.
au porteur, aan den brenger, aan toonder.
aura, v. hetgeen een lijder aan vallende ziekte gevoelt voor den aanvang van een toeval ; (spiritistisch) fijne onzichtbare uitstraling der lichamen,
4e aggregaatstoestand der stoffen.
aurea bulla, v. gouden bul.
aurea medit5critas, de gulden middelmaat.
aureool, v. Licht- of straalkrans om 't hoofd der
heihgen.
[en zij hooren niet.
aures habent et non audient, zij hebben ooren

au reste
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autocritiek

au reste, overigens, voor 't overige.
aureum saeculum, gouden eeuw.
au revoir, tot weerziens.
auriculair, het oor betreffende, oor....
auripigment, o. koningsgeel (verfstof).
auri sacra fames, de verwenschte gouddorst.
auriscoop, m. werktuig voor ooronderzoek.
Aurora, v.:godin van den dageraad ; het rnorgenrood..
aurora borealis, noorderlicht.
Aurora Muftis amica, de morgenstond is geliefd
bij de Muzen, heeft goud in den mond.
ausctiltant, m. hoorder, toehoorder, inz. Jong rechtsgeleerde, die de rechtszittingen tot zijn vorming
bijwoont. [van een borstziekte.
auscultatie, v. het onderzoekeii door 't gehoor (by,
auscuiteeren, toeliooren, luisteren; onderzoeken,
door 't gehoor.
Ausdauer, v. (D.) taaiheid, volhardingsvermogen.
Ausgleich, m. (D.) vergelijk, overeenkomst (inz. tusschen Oostenrijk en Hongarije).
[zicht.
a tiso, a usfince, naar wisselgebruik, op gewoon
auspicien, o.mv. voorteekens ; bescherming, toezicht.
auspiciis tuis, onder uw leiding of bescherming.
austeriteit, v. strengheid, strafheid, stugge ernst.
austraal, zuidelijk.
Austria Est Imperare Orbi Universi3Oostenrijk
is bestemd om over de geheele wereld to heerschen.
autarchie, v. zelfheerschappij, zelfbelieersching.
ant Caesar, aut nihil, of Caesar of niets (zijn),
a p es of niets.
auteur, m. schrijver van een bock ; bewerker, oorzaak.
authenticiteit, v. echtheid, geloofwaardigheid.
authentiek, geloofwaardig, echt ; in recliten geldig.
autobiographic, v. ei gen-levensbeschrijving.
auto of autocar, v. rijtuig met eigenbeweegkracht.
autochrome plaat, v. lichtgevoelige plaat ingericht voor kleurenphotographie.
autochthonen, m. m y. oorspronkelijke bewoners
van een land. [of persoon.
autocraat, in. zelfheerscher, eigenmachtig vorst
autocritiek, v. zelfcritiek, beoordeeliiig van eigeia
geschrif ten.

auto da fe
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aux armes

auto da fe, o. geloofs- of halsgerecht, ketterverbranding bij de inquisitie.

autodidfictus, m. zelfoefenaar, iemand, die alteen
door zelfoefening geleerd heeft.
autodynamisch, zelfwerkend.
autofertiel, zelfvruchtbaar, (van ooftboomen, die
vruchten vormen door bestuiving met eigen stuffautognosie, v. zelfkennis.
[meet).
autograaf, v. copieer-machine, zelfschrijver ; (ook :)
eigenhandig schrift.
autogrAphisch, door de autograaf vermenigvuldigd;
(ook :) eigenhandig geschreven.
autoinfectie, v. zelfbesmetting.
automaat, m. machine, in welke alles zich van zelf
schijnt te bewegen; dom mensch, die zonder eigen
geest- of wilskracht, als een machine handelt ;
stroopop.
automAtisch, zich van zelf bewegend; werktuiglijk,
onwillekeurig, als een automaat of machine.
automedon, m. bekwaam koetsier.
automobiel, v. voertuig met eigen beweegkracht.
automobilisme, o. het rijden met automobielen,
automobielsport. [geven, zelfregeering.
autonomfe, v. het recht om zich zelven wetten te
autopathie, v. zelfervaring, eigen gewaarwording.
autopsie, v. hikschouwing ; lijkopening.
autor, m. dader, vervaardiger, schrijver.
autorisatie, v. volmacht, wettelijke goedkeuring.
autoriteit, v. erkende geloofwaardigheid; gezag,
gestelde macht ; getuigenis ,uit schriften).
autosteriel, zelfonvruchtbaar; (van ooftboomen,
die slechts vrucht kunnen vortnen na bestuiving
met stuifmeel van andere boomen of zelfs van
andere soorten).
autosuggestie,v.zich zelf een overtuiging opdringen.
autoty'pe, v. eerste of oorspronkelijke afdruk ;
zelfafdruk.
autotypie, v. hoogetsen op zinken platen.
autumnaal, herfstachtig, tot den herfst behoorende.
aut vincere, aut marl, overwinnen of sterven.
auvent, o. luifel, winddak.
aux armes, te wapen.

auxiliair
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a voce sola

auxi1iair, hulp verleenend, hulp.....
aval, o. wisselborgtocht.
aviince, v. avans, o. winst; voorschot; vooruitbetaling; a-s maken, de eerste schreden (bv. tot een
verzoening) doen.
avanceeren, voorwaarts gaan, vooruitkomen; voorschieten; bevorderen; bevorderd worden.
avancement, o. bevordering, standsverhooging.
avantage, o. voordeel, winst ; overhand.
avantageeren, bevoordeelen; avantageus, vooravant-garde, v. voorhoede.
[deelig.
avant la lettre, v. voor het onderschrift; eerste en
beste afdrukken van koperen platen.
avant-propos, o. voorrede.
avant-scene, v. voorgrond van het tooneel.
avec la lettre, v. afdruk met het onderschrift.
ave Cesar, morituri te salutant, gegroet 0 keizer,
door hen die sterven gaan.
Ave Maria, o. Wees-gegroet-Maria; klein gebed der
R. K. Kerk ; zie amerij.
avemint, minzaam, innemend, zie advenant.
avenue, v. toegang tot een plaats, breede laan met
boomen.
a verbis ad verbera, van woorden tot slagen.
avers, v. voor- of beeldzijde van een muntstuk of
aversie, v. afkeer, tegeezin, walging.
[penning.
avertissement, o. bericht, kennisgeving ; waaraviatiek, v. vliegkunst. [schuwing.
aviator, aviaticus, m. beoefenaar van de kunst
om met machines zwaarder dan de lucht te vliegen.
avicultuur, v. vogelfokkerij.
aviditeit, v. begeerigheid, gretigheid; belustheid.
avilissement, o. verlaging, vernederin,:.
aviso, o. kruiser, dienende om op zee viug berichten
over te brengen.
[betalen).
a vista, op zicht, op vertooning der wissels (te
avitailleeren, van levensmiddelen voorzieft:,,,apkreon:
viandeeren.
aviveeren, verlevendigen; helderder, glanziger
avocasserie, v. rechtsverdraaiing, haarklooverij.
avoceeren, afroepen, terugroepen.
a voce sola, voor een stem alleen.

avoir
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.babiche

avoir, hebben; have, goed; het credit (in Fr. handelsboeken). [0,508 kilo.
avoir-du-poids, o. het handelspond in Engeland =
A vol d'oiseau, in vogelvlucht; als uit de lucht
(bv. geteekend); (ook :) hetnelsbreed, in rechte lijn.
A volonte, naar willekeur.
a votre sante, op uw gezondheid.
avouë, m pleitbezorger; zie procureur.
avoueeren, bekennen, erkennen.
A vous, aan u (bij het spel); op uw gezondheid (bij
A vue, op zicht (betaalbaar). [het drinken).
avulsie, v. af- of losscheuring.
axillair, de oksels betreffende.
axi6ma, o. onloochenbare grondstelling, onomstootelijke en klaarblijkelijke, geen bewijs vorderende
waarheid.
axiometer, m. stuurradmeter, koersaanwijzer.
axiopistie, v. geloofwaardigheid van een geschrift.
azimuth, o. boog van den horizon, begrepen tusschen den meridiaan van een plaats en een of
anderen verticaal- of hoogte-cirkel, toppuntshoek.
azötum, o. stikstof, stiklucht, stikgas.
azuur, o. hemelsblauw; (in de heraldiek :) blauw.

B
B., Bc., Bco = banco (z. a.) [met Gods genade.
B. c. D. = Bone cum Deo, met den goeden God,
B. L. = Benevole Lector z. a.)
B. M. = beatae memoriae, zaliger gedachtenis.
B. S. G. D. G. = brevete sans garantie du
gouvernement, gepatenteerd zonder waarborg
bto. = bruto (z. a.)
[der regeering.
B. V. = Beata Virgo, de gelukzalige Maagd.
baai, (Mal.) goed.
baar, m. onbevaren matroos, nieuweling, groen.
baba, m, vader.
Babel, Babylon, verwarring, warboel; (ook:)uitschot.
babiche, v. Mein ruigharig hondje, schoothondje.

babillage
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bagno

babillage, v. gesnap, gekal, gebabbel, gekakel.
babillard, m. babbelaar.
baboe, v. Indische min of kindermeid.
baby, m. en v. klein kind, dat nog op den arm gedragen wordt.
baccalaureus, m. gelauwerde; iemand die de laagste academische waardigheid heeft verkregen (in
opkiimmende orde : baccalaureus, licentiaat, magister, doctor).

baccarat, o. Fransch hazardspel met kaarten.
bacchanalian, o. m y. Bacchus-feesten; drinkgelagen, zuippartijen.
bAcchfinten, m. en v. m y. dronken dwepers en
dweepsters; tierende lichtmissen. [tierend.
bacchfintisch, dronken, door den drank bezeten,
Bacchus, m. god van den wijn, van de dronkaards;
(ook ) de wijn zelf ; een groot wijndrinker.
bachelor, m. oude vrijer; ongehuwd man.
bacillen, m. my. staafjesbacteridn; bacillair, door
staafjeskiemen veroorzaakt.
back, m. (Eng.) acliterspeler bij het voetbalspel.
Backfisch, m. jong meisjes, bakvischje.
backwardfition, bij de Eng. effectenhandel: renten
die de verkooper nog dragen moet = deport.
backwoodsmen, in. m y. blanke bewoners en ontginners der backwoods (acliterwouden) in 't
verre Westen der Vereenigde Staten van N. Amerika.
bacove, v. West-Ind. banaan.
bacteriên, v. my. microscopisch kleine planten
(splijtzwammen), ziektekiemen, naar den vorm verdeeld in kogelbacterien of coccen, staafjesbactelien of bacillen en schroefbacterien of spirillen;
bacteriologie, v. leer der bacterien.
baculfitie, v. afrossing met den stok (baculus).
badaud, m. onnoozele bloed, uilslcuiken.
badinage, v. kortswijl, scherts, grap, schalkerij.
badine, v. dun wandelrietje, rottinkje.
badineeren, kortswijlen, schertsen, boerten ; stoeien.
bag, (Eng.) zak, tasch.
bagat61, o kleinigheid, nietigheid, vodderij.
bagtjnen, z. bëgtjnen. [(in Constantinopel); badhuis.
bagno, o. gevangenis der galeislaven; galeistraf

bag-pipe
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ballade

bag-pipe, Eng. doedelzak.
baguette, v. roetje, gardje; laadstok; tooverroede.
bahut, m. antieke koffer, kist. Ischouwburg.
baignoire, v. badkuip; loge in 't parterre van den
bailli, m. anibtinan, baljuw; schout.
bain-marie, v. warm waterbad, vat (pot, bak) met
heet water, waarin men een ander vat ter verwarming, uitdamping enz. plaatst.
baise-main, m. (Fr.) handkus, nederige dienstbetuiging, pliclitpleging.
baiser, m. kus ; hol, met schuim gevuld suikergebak.
baisse, v. dating der prijzen van effecten en koopwaren; a la baisse speculeeren, op de daling
der prijzen speculeeren.
baissier, m. speculant op daling der effecten.
bajadere, v. Oostindische danseres.
bajazzo, m. hansworst, potsenmaker.
bfiert, m. zooveel als Chaos (z. aid.)
bajonet, v. geweersabel, geweerdolk.
bal masque, o. gemaskerd bal; bal pare, pronkof prachtbal, staatsiebal; bal champetre, landelijk
bal, bal in een tuin, in de open lucht.
baladin, m. bailetdanser, hansworst.
balalaika, v. Russisch tokkelinstrument.
balance, m. danspas, waarbij men zich van den
eenen voet op den anderen in evenwicht houdt
of balanceert.
balanceeren, zweven, het evenwicht houden; weifelen, besluiteloos zijn; een rekening afsluiten.
balanitis, balanoposthitis, v. eikeldruiper.
balans of balance, v. evenwicht; weegscliaien, elk
w erktuig, waarmede men 't gewicht der lichamen
bepaalt; (bij kooplieden:) slotrekening, afsluiting
der rekeningen of handelsboeken.
balbutieeren, stotteren, stamelen.
baldakijn of baldiquin, m. troonhemel; draaghemel.
balije, v. ridderschap, riddergenootschap.
baljuw, m. landrechter, drost, schout.
balkan, a. uitstek of buitentred voor aan den buitengevel van een huis; open voor- of achter staanIlijke gebeurtenis.
plaats aan trams enz..
ballade, v. verhalend gedicht over een avontuur.

ballerina
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banco

ballerina, v. kunstdanseres.
ballerino, m. dansmeester.
ballet, o. tooneeldans, opera met dans.
ballistiek, v. werpleer, leer van de kogelbaan.
ballon, m. luchtbol; ballon captif, kabelballon;
ballon d'essai, proefballon om de windrichtingte bepalen; courant-artikel om de publieke =ening te leeren kennen.
ballotfige, v. stemming over de al of niet aanneming
van personen als lid eener vereeniging (geschiedde
vroeger met witte en zwarte balletjes).
balloteeren, zijn stein uitbrengen nopens de aanneining van personen als lid eener vereeniging.
balneaire, station —, m. badplaats.
balneograaf, tn. beschrijver van baden.
balneologie, v. de leer der baden.
balneotherapie, v. behandeling van zieken met
balneum, o. bad.
Ibaden.
balsamiek, welriekend ; ook : zeer warm.
balustrade, v. op kleine kolommen of stijlen rustende lemming, hekwerk.
bambochfides, v. m y. onnatuurlijke schilderijen,
wonderlijke gedrochten, laaggrappige voorstellingen.
Idraadpop ; dwerg, dreumes_
bambino, bamboccio, bambOche, m. haussop;
ba mbocheeren, zwieren, rinkelrooien.
bamboes, o. hoog en dik Indisch riet.
bamboula, v. negertrom.
bamih, v. (Ind.) Chineesche spijs bestaande uit eel,
soort vermicelli met varkensvleesch, Ind. groenten,
specerijen, enz.
ban, ban(n)us, m. Slavonisch heer, oude rijkswaardigheid in Hongarije, Croatie enz.
banaal, alledaagsch, gemeen, plat, afgezaagd.
banaan, m. pisang, langwerpige, meelachtige tropische vleeschvrucht met gele schil.
banaliteit, v. alledaagsch, gemeen, afgezaagd gezegde.
banco, m. bankgeld, muntvoet, waarnaar het geld bij
de bank berekend wordt ; banco intacceeren,.
nicer in banco op zich laten schrijven, dan men
te vorderen heeft; banco-conto, o. boek, dat een.

banda
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banquetteeren

koopman tot afrekening met een bank houdt.
banda, v. troep, militaire kapel. [band.
bandage, v. cliirurgisch verband, windsel, breukbandagist, m. breukbandmaker; (ook :) breukmeester. [bedekt.
bandeau, m. band inz. haarband, die de ooren
bandeeren, spannen, in spanning brengen; in spanning zijn. friem.
bandelier, m. bandoulare,v. schouderriem, geweerbande noire, v. zwarte bende; gezelschap uitdragers, die voor gezamenlijke rekening alles bij aucties
goedkoop opkoopen.
banderillo, m. Spaansche stierenvechter, die de
stieren opwindt door hen versierde pijlen met
weerhaken 4 banderillas) in de schoft te steken,
bandjir, m. plotseling opkomende geweldige overstrooming in Ned.-Indie.
banianen, m. m y. onderhandelaars en tolken in
Indie, die tot de handelskaste behooren.
banier, v. vaandel, vendel, standaard, veldteeken.
banjerheer, m. (van baanderheer), groot beer;
pronker. [guitaar.
banjo, v. Amerikaansch negerinstrutnent, soort
bank-actien, v. m y. bewijsstukken van de aandeeleu, die iemand in een bank heeft; bank-actionnair, bank-actionist, m. houder van zulke bewijsstukken. [zeker gebak.
basket (banquet), o. groot prachtig gastmaal ;
banknoot, v. bankbiljet.
bankroet, banqueroute, o. staking der betalingen
en handelsverrichtingen van een koopman of bandelshuis, wegens onvermogen om zijne schulden
te betalen. (Bij geveinsd onvermogen spreekt men
van frauduleus bankroet).
bank-valeta, v. bankgeld als Touter verdichte of
gefingeerde rekenmunt. [len.
banlieue, v. grondgehied eener stad buiten de walbannaat, o. het onder een ban of ban(n)us staande
staatsgebied, inz. in Hongarije.
bannissement, o. (Fr.) verbanning, ballingschap.
ban(n)us, zie ban.
[maal houden.
banquetteeren, smullen, brassen; een groot feest-

banteng
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barkan

banteng, m. wild Javaansch rund.
bantingkuur, v. vermageringskuur.
baptiseeren, doopen.
baptist, m. de dooper, doopende ; doopsgezinde.
bar, v. (Eng.) sluitboom; balie (advocatenstand);
buffet, bierhuis, waar men het bestelde voor de
toonbank nuttigt.
floods.
barak, banique, v. veldhut, houten soldatenhut;
barang, v. (Mal.) bagage, goederen, have.
baratteeren, waren tegen andere omzetten, verruilen ; (ook :) op tijd koopen en terstond beneden
den koopprijs verkoopen.
baratterie, v. warenvervalsching; bedrog der schippers met de koopinanswaren; elk feit ter benadeeling der reeders of assuradeurs.
baratto, m. (It.) warenomzetting, ruilhandel.
barbaar, m. (bij Grieken en Romeinen :) ieder buitenlander; (bij ons:) ongevoelig, wreed mensch,
barbacane, v. schietgat; wachttoren. [woesteling.
barba non facit philosophum, de baard mama
den wijze niet.
barbaresken, m. m y. de Barbarijsche of Noord-Afrikaansche landen; de bewoners daarvan.
barbarisme, o. fout tegen de zuiverheid der taal,
wantaal, vreemde woordvorming.
barbouilleeren,bezoedelen; kladschilderen;stotteren.
barcarol(1)e, v. gezang van de gondeliers to Venetie.
barchent of parchent, o. wollen stof met linnen
ketting.
Nude Kelten.
bArden, m. mv. priesters, zangers, dichters der
bardot, m. pakezel ; zondebok.
bare-back, (Eng.) rijden zonder zadel. Isjaals.
barige, v. en o. wollen, niet gekeperde stot voor
barët, v. muts der R. K. geestelijken ; ridderniuts;
doctorshoed. [pakschuit.
bare, bairgie, v. soort van volksschuit in Nederland;
bard, o. vaatje, tonnetje.
bariolage, v. bonte schilderij.
bairiton, v. stein die het midden houdt tusschen bas
en tenor; —m. hij, die met zulk een stem zingt.
barkan, o. giadde stof geweven uit geitenhaar
en wol.
VI,EATIENDE DRUG.
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barkas
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basilica

barkas, v. de groote boot van eeii zeeschip.
barkeeper, m. buffethouder, bediende in de koffiebarley, (Eng.) gerst.
[kamer.
barn, (Eng.) schuur ; barn-floor, dorschvloer.
barn-burners, scheldnaam der radicale democratische partij in N. Amerika.
Barnum, m. iemand, die uitstekend de reclame verstaat, inz. iinpressario, die zijn voorstellingen weet
baroe, (Mal.) nieuw. [aan to prijzen.
bar614 scheef, vreemd, wonderlijk, belachelijk.
barometer, m. luchtzwaartemeter, weerglas.
baronet, m. Engelsch edelman, die 't midden houdt
tusschen den pair of rijksbaron en den knight
[stein.
of ridder, met den titel Sir.
barophonus, m. baszanger met eene zeer zware
barouchet, v. licht rijtuig met twee wielen, halve
icoets. [gezang der gondeliers in Venetie.
barquerálle, v. pleizierschuitje zonder mast; (ook :)
barreau, in. (Fr.) balie; gerechtshof.
barrel, o. (Eng.) vat van 36 gallons = 163,6 liter.
barricade, v. (verdedigbare) straatversperring.
barricadeeren, versperren, straatverschansingen
opwerpen.
barriare, v. slagboom, hek ; grensweer, grensvesting.
barrister, m. voor de rechtbank pleitend advocaat
(in Engeland).
barroom, m. koffiekamer, buffetkamer.
baryt, o. zwaarspaath; zwaaraarde.
barzoi, m. langharige Russische hazenwindliond.
basalt, o. grauwe rotssteen.
bas-bleu, v. blauwkous, geleerde vrouw.
bascule, v. tegenwicht; wip, zwengel; zeker weegtoestel.
bascule-stelsel, o. het weifelen in de grondstellingen der staatkunde; het dienstbewijzen op hoop
van wederdienst.
Basedowsche ziekte, v. aandoening gepaard met
uitpuilende oog,en, gezwollen schildklier, hartkloppingen en versnelden pols.
baseeren, grondvesten, den grond leggen.
basilica, basiliek, v. boven de graven van heiligen
gebouwde kerk in den vorm van een Romeinsch ge-
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rechtshof (langwerpig vierkant met dubbele zuilengangen).
basilicum, o. koningskruid ; ettermakende zaif.
basillscus, basilisk, m. fabelachtige door ziju
blik doodende koningsdraak.
basis, v. grondslag, grondvlakte; zuilvoet, voetstuk;
hoofdbestanddeel van een scheikundig praeparaat.
basket, (Eng.) korf, mand. I werlc.
bas-relief, o. half verlieven beeldhouwwerk of gietbasse-lisse, v. tapijtweverij 'net waterpas liggende
ketting, 'net ingewerkte figuren; vgl. haute-lisse.
bassesse, v. laagheid, gemeene denkwijze.
basse-taille, v. (muz.) hooge bas of lage bariton.
bassin, o. bekken, kom; veilige ankerplaats in een
[haven, dok.
bassineeren, warmer.
basso continuo, generale has ; obligato, basstem
met de melothe; — repieno, aanvullingsbas ;—
violoncello, basviool.
bass6n, v. baspijp, blaasbas, fagot.
basta, genoeg !, halt !; (ook, in sommige kaartspelen :) de naam van klaveren-aas, de derde in rang.
bastaard, m. onecht kind; cher of plant, uit tweeerlei soort ontstaan; bewoner van Oriqualand (Z.
Afrika). [Provence).
bastide, v. houten blokhuis ; landhuis, buitentje (in
Bastille, v. voormalige strafgevangenis to Parijs (in
1789 vernield). [front.
bastion, o. vooruitstekend gedeelte van een vestingbastonnácie, v. stokslagen, afrossing ; slagen op de
voetzolen (Turksche strap. [selen.
bastonneeren, stokslagen uitdeelen ; afrossen, afranbat, o. (Eng.) slaghout bij het cricketspel.
bataille, v. slag, veldslag ; slagorde.
bataljOn, 0. troepenafdeeling van 4 cotnpagnieen,
sterk ruim 1000 man.
batelage, v. goochelarij ; bateleur, m. goochelaar.
bathometer, m. zeediepte-meter (werktuig van Nederl. vinding).
bathometrie of bathymetrie, v. dieptemeting.
bathos, o. het diepe, verhevene ; (nu :) het lage,
Platte en kruipende in schrijf-, dicht- en spreettrant
bathybius, m. oerslijm uit de diepzee.

batik

68

beaver

batik, v. (Mal.) een weefsel, waarop door een bijzonder proces teekeningen zijn aangebracht ia
kleuren, die niet verschieten.
batikken, batiks vervaardigen.
batist, o. fijnste linnensoort, ksmerdoek.
batonneeren, met den stok (baton) schermen of
vecliten; afrossen.
batonnier, m. deken der advocaten (in Frankrijk).
batonnist, m. stokschermer.
battemënt, o. het tegen-elkander-slaan der in de
lucht opgeheven voeten (bij 't dansen).
batterlj, v. geschutwal, schietschans ; afdeeling veldartillerie met 4, 6 of 8 vuurmonden; geschutlaag
aan boord; rij van onderling verbonden Leidsche
flesschen tot electrische stroomontwikkeling.
battologie, v. ijdel geklap, noodelooze omhaal van
battuta, v. (It.) maatslag (in de muziek). Iwoorden.
baume, m. (Fr.) balsem.
bavard, m. snapper, wauwelaar, zwetser.
bavardeeren, wauwelen, klappeien.
bavaroise, v. warme thee met stroop.
bazaar,m.Oostersche overdekte marktplaats; (bij ons )
warenmagazijn, groote winkel of verkoopplaats.
bdellium, o. geurig gomhars.
beagle, (Eng.) kleiner soort jachthond gebruikt bij
bean, (Eng.) boon.
[de jacht op klein wild.
bear, m. (Eng.) beer ; iemand die a la baisse, d. i.
op daling der effecten enz. speculeert.
beargrease,(Eng.)berenvet; bearskins, (Eng.) berenvellen, dikke wollen stof.
Beata Virgo, de Heilige Maagd. [spreken.
beatificitie, v. zaligspreking; beatificeeren, zaligbeati pauperes spiritu, zalig zijn de armen van
geest.
beati possiciêntes, zalig zijn de bezitters.
beau, schoon; beau-monde, v. de beschaafde, deftige
stand; beau sexe, m. het schoone geslacht.
beaute, v. schoonheid; schoone vrouw, schoon meisje;
— du diable,duivelsche schoonheid, die in verleidelijk gezicht en gebaren bestaat.
beaux-esprits, m. my. geestige mannen.
beaver, m. en V. (Eng.) bever.
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bet* m. klein kind, zuigeling.
becassine, v. poelsnip.
Becquerel stralen, m. m y. strales uitgezonden door
zouten van het uranium, die - onzichtbaar voor
het oog - door allerlei lichamen heendringen en
op eene gevoelige photografische plaat inwerken.
bedak, v. (Mal.) fijn, welriekend rijstepoeder als toiletmiddel. [lamiet, m. gek, dolleman.
Bedlam, o. krankzinnigengesticht te Londen ; bedbecloegAMal.) moskeetrommel om het uur van 't gebed aan te geven. [Arabieren.
Bedoelenen, m. my. rondzwervende, roofzuchtige
beef, rundvleesch ; beefsteak, o. snelgebraden r undvleeschlap biefstuk); beefsteak a la to r)tare,
rauw gehakt vleesch; beeftea, v. bouillon.
Beelzebub, m. opperduivel ; (0010 zekere gestaarte
aap, sapajoe. [den.
beffroi, m. wacht-, alarmtoren in middeleeuwsche stebeg, bey, m. heer, titel van zekere Turksche beBegeisterung, v. (B.) geestdrift.
[ambten.
beggar, m. (Eng.) bedelaar.
bêglerbeg, m. heer der heeren, opperstadhouder van
een groot landschap in Turkije.
begijnen, v. my. geestelijke zusters zonder ordesregel, die gezamenlijk op een hofje Leven.
begueulerie, v. preutschheid.
behaviour, (Eng.) gedrag.
behemoth, m. reusachtig dier (olifant of nijlpaard).
beige, geelgrijs, kleur van ongeverfde wol.
beignet, in. soort gebak, waarin vruchtenschijfjes.
Beiram, o. voornaamste godsdienstfeest der Turken.
belemnieten, m.mv. kegelvormige versteeningen van
voorwereldlijke inktvisschen.
bel-esprit, m. fraaie geest, zinrijk, vernuftig mensch.
bel-etage, v. voornaamste verdieping, eerste verdieping van een huis.
belfort,, o. van alarmklok voorziene wachttoren in
de middeleeuwsche steden. [of uitdrukking.
belgieisme, 0. aan het Vlaamsch ontleend woord
Belial, m. hellevorst ; Belials-kind, o. deugniet,
doorslecht mensch.
belladonna, v. schoone dame; vergiftige wolfskers.
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bella! horrida bella! oorlogen ! afschuwelijke
oorlogen ! [ders een gruwel.
bella matribus detestata, oorlogen zijn den 'floebellfinde, v. plat, Noorscli lcustschtp.
belles lettres, v. m y. belletrie, v. fraaie letteren,
schoone wetenschappen, letterkunde.
belletrist, m. kenner en vriend der fraaie letteren.
belletristisch, wat tot de fraaie letteren behoort.
belleviie, belvedere, o. schoonzicht, huis of torentje
met een schoon uitzicht.
belligerant, oorlogvoerend.
Bellt5na, v. de oorlogsgodin.
bellum omnium contra omnes, oorlog van alien
bench, (Eng.) bank ; gerechtshof. [tegen alien.
bendi, v. licht wagentje in Indie.
bene, goed ; bene est, het is goed.
beneficiant, m. iemand, die de opbrengst eener benef ietvoorstelling ontvangt ; ook beursstudent,
beursscholier.
benedicamus domino, laten wij den Heer loven.
benedictie, v. zegenspreking, priesterlijke zegen.
Benedictijn, m. monnik van de in 529 door St. Bettedictus gestichte orde. [monniken gebrouwen.
benedictine, v. likeur, vroeger door Benedictijner
benedijen, zegenen, prijzen, zaligspreken.
bene est, het is goed.
beneficie, v. weldaad ; geestelijke standplaats met
tondsenkomen ; eel i uit gunst verleend ambt ; onder
beneficie van inventaris, onder voorrecht van
boedelbeschrijving.
beneficieeren, een weldaad of gunst bewijzen.
beneflet, v. voorstelling ten voordeele van een enkel
acteur, benefice voorstelling.
beneplacito, welgevallen.
bene qui latuit, bene vixit, een verborgen leven,
een goed leven ; een vergeten burger een gerust
leven.
benevole lector (B. L.), welwillende lezer.
benevolentie, v. welwillendheid.
Bengaalsch vitur, o. mengsel van zwavel, salpeter
enz., dat een buitengenteen heldere gekleurde vlain
geeft.
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beni, algemeene naam voor Arabische vollcsstammen.
benigniteit, v. goedaardi,gheid, minzaamheid.
Benjamin, in. een jongste zoon.
ben trovato, goed gevonden.
benthos, o. diepwater organismen.
benting, v. Nederl. Indische versterking.
benzine, v. uit kool- en waterstof bestaande brandbare vloeistof, die nit steenkolenteer gewonnen
wordt.
[zine gedreven wordt.
benzine-motor, m. ontploffingsinotor, die met benbenzoe, o. Indische reukhars.
beo, tn. soort Javaansche ekster, die praten kan leeren.
Beatier, M. domme boer van Beiitiè in Oriekenland,
wells inwoners voor dom doorgingen.
bercán, o. van geitenhaar en wol gemaakte stof,
barkan. [pad ; booggang ; gewelfboog.
berceau, o. wieg ; bakermat ; prieel ; overdekt tuinberceuse, v. wiegeliedje; schommelstoel.
Bergerac, m. witte Fransche wijn uit de omstreken
van Bergerac. f vrodwenkapsel.
bergêre, v. herderin ; gemakkelijke ruststoel ; zeker
bergerie, v. schaapskooi ; herderslied.
beri-beri, v. besmettelijke Indische ziekte, waarbij
de patienten lijden aan waterzucht, geringe verlamming van de beenen en versnelde hartwerking.
Zij is vooral gevaarlijk voor inlanders, die dais
aan hartverlamming sterven.
beriberi-kring, v. droge beriberi, die gepaard gaat
!net buitengewone vermagering.
berline, v. lichte reiswagen, die men kan openslaan.
Berlitz-school, v. talenschool, waar de leerlingen
aanschouwelijk onderwijs krijgen en onmiddellijk
beginnen zich in de te leeren taal uit te drukken.
bersaglieri, m. m y. Italiaansche lichte infanterie.
Bersêrker,m. geducht krijgsheld;Berskrker-woede,
v. dolle strijdlust.
bertillonnage, v. het photographeeren en meter;
van verschillende lichaamsdeelen van misdadigeri
(ter eventueele herkenning) volgens de methode
van Bertillon. [gesteente.
beryl of beril, o. een kostbaar, zeegroen doorzichtig
besaar, (Mal.) groot.
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bes6gne, v. bezigheid, drukte, lastig werk ; (in de
staatstaal:) raadpleging van ministers en hooge
ambtenaren.
besogneeren, arbeiden; beraadslagen.
Bessemerstaal, o. naar den Zweed Bessemer genoemd staal, vervaardigd uit ruw ijzer, volgens
diens methode door inblazen van heete lncht ontkoold en gezuiverd.
bestialiteit, v. dierlijkheid, beestachtigheid.
bestiarius, 111. strijder tegen de wilde dieren bij
ode Romeinsche spelen.
beta stralen, m. m y. radio-actieve stralen, bestaande
nit met negatieve electriciteit geladen stofdeeltjes
2000 maal kleiner dan waterstofatomen, welke zich
voortbewegen met een sneiheid iets kleiner dan
die van het Licht.
[zinnig, bot.
bete, v. (Fr.) beest, domkop; (bij y. naamw.) stompbetel, betelpeper, v. Jndisch blad, dat gekauwd
wordt, sirili.
bete noire, v. (eig. zwart beest) lets of iemand
daar men bang voor is of niet van houdt, schrikBethel, o. Huis van God. fbeelci.
bitise, v. domheid, domme streek.
betoel, (Mal.) heusch waar! werkelijk.
bet6n, o. soort van weeke metselspecie nit waterkalk en kiezelzand, die zelfs onder water steenhard wore t.
betting, (Eng.) het wedden; bettingbook, o. boek
otn de weadingschappen bij wedrennen aan to
teekenen; bettingmen, wedders; bettingroom,
lol,aal voor de wedders.
teurre, m. (Fr.) boter; beurrë, m. boterpeer.
bevfie,y.onhandigheid,fout uit onachtzaamheid, abuis.
Bey, m. titel der vorsten van Tunis en Tripoli; (in
't algemeen:) beer.
bezoar, m. steenvormig lichaam, dat in de maag
van verschillende dieren gevonden wordt.
bi...., als voorvoegsel: dubbel.
biais, v. schuine reep, als sieraad op vrouwenkleederen.
bianca, v. witte of halve noot (in de muziek).
bifinco (bianco) krediet, o. geheel op vertrouwen
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berustend open krediet, waarbij de kredietgever
niet gedekt is.
bibamus, laat ons drinken; bibe, drink!
bibelot, o. snuisterij, ornamentje.
bibit, v. (Mal.) stek, jong plantje kter verplanting) van
tabak, suikerriet enz.
biblia, o. my. (eig. boeken) bijbel; biblia sacra,
bibliognosie, v. boekenkennis. [de Heilige Schrift.
bibliograaf, m. boekbeschrijver; geleerde boekenbibliographie, v. boekbeschrijving. [kenner.
bibliographisch, boekbeschrijvend.
bibliolatrie, v. bijbelvergoding.
bibliomaan, m. ijverig boekverzamelaar, boekengek.
bibliomanie, v. hartstochtelijke liefhebberij voor
boeken.
bibliophiel, m. boekenvriend, liefhebber van boeken.
bibliothecfiris, m. opziener van een boekerij.
bibliotheek, v. boekverzameling, boekerij.
biblistiek, v. bijbelkunde.
bicamerisme, o. staatsstelsel met twee Kamers.
bicarbonaat, o. dubbelkoolzuur zout.
ivenarmspier.
bicephalisch, tweehoofdig.
biceps, tweehoofdig ; biceps, m. tweehoofdige bobiche, v. hinde; lichte vrouw.
bichOn, o. klein langharig hondje, leeuwtje.
bicinium, o. tweestemmig zangstuk.
biconcaaf, aan weerszijden holroiid, dubbelhol.
biconvex, aan weerszijden bolrond, dubbelbol.
bicycle, v. tweewielige fiets, tweewieler.
bicyclist, m. wielrijder, die een tweewieler berijdt.
bidet, m. en o. hit; waschbekken, zitbad op pooten.
biduilm, o. tijd van twee dagen.
bienfaisance, v. weldadigheid.
biennium, o. tijdruimte van twee jaar.
bien, (Fr.) goed, wel; eh bien ! welnu,
bien public, o. het algemeen welzijn, het gemeene
bienseance, v. welvoeglijkheid. (best.
bienveillance, v. weiwillendheid.
bienvenu, welkom. [mige splitsing.
bifurcatie, v. verdeeling in twee takken, gaffelvorbigamie, v dubbele echt, tweewijverij, tweemannerij.
bigamist, m. iemand, die dubbel gehuwd is.
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bigarreeren, bontkleurig, veelvervig maken.
bigot, schijnheilig, bijgeloovig, domvroom.
bigotterfe, v. schijnheiligheid, vrome huichelarij,
domvrootnheid.
bijou, o. kleinood, kostbaarheid, juweel; puikstuk.
bijouterie, v. allerlei sneer of minder kostbare voorwerpen tot opschik, galanteriewaren.
bilateraal, beiderzijds; bilateraal contract, o.
wederzijdsch verbindend verdrag.
bilboquêt, m. vangertje, balvanger (een kinderspeeltuig) ; duikelaartje; lichtzinnig mensch, spring-in.
biliëus, gallig.
['t-veld.
biling(u)isch, tweetalig; dubbeltongig.
bilirubine, v. roode galkleurstof.
biljardeeren, twee ballen to geli)k voortstooten ;
(ook :) denzeltden bal tweemaal in een stoot met
biljart, o. baltafel.
[de keu raken.
biljet, o. briefje
fbiljetten.
biljetteering, v. inkwartiering door middel van
biljoen, o. kopergeld; slechte zilvermunt ; verwer.
pelijke zaak.
Bill, Billy, (Eng.) afkorting van William (Willem).
bill, v. (Eng.) voorslag, ontwerp tot een nieuwe wet ;
took :) geschrift, bewijs, wissel.
billet doux, billet d'amour, o. minnebriefje.
billioen, o. duizendmaal duizend millioen; (bij de
Franschen 0 billion, duizend millioen.
bill of credit, kredietbrief ; bill of exchange, wisselbrief ; bill of lading, vrachtbrief.
bill of rights, Engelsche vrijheidsoorkonde (168S).
billonnage, v. handel met verboden geld.
biltong, v. in reepen gesneden en in de zon gedroogd vleesch (Zuid-Afrika).
bimester, o. tijdvak van twee maanden.
bimetallisme, o. de dubbele standaard (goud en
en zilver als munt).
binair, tweedeelig, zich in tweeen splitsend.
bingoeng, (Mal.) verbluft, de kluts kwijt.
binOcle, v. kijkglas voor beide oogen, tooneelkijker.
binomisch, tweeledig, tweedeelig.
binomium, o. algebraische vorm van twee termen,
biograaf, m. levensbeschrijver.
lb. v. a -(- b.
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biographie, v levensbeschrijving.
biologeeren, iemand de kunstbewerking der biologie, doen ondergaan, hem van alle wilskracht
berooven.
biologic, v. levensleer, levenskunde, natuurbeschrij•
ving der levende wezens; ook: geheimzinnige
kunstbewerking op den mensch, waarbij de wilskracht en de zintuigen van een mensch, zoo
't schijnt, geheel onder beheer gesteld worden van
den vet richter dier kunstbewerking: den bioloog
of biologist.
biomagnetisme, o. dierlijk magnetisme.
biometrie, v. berekening van den gemiddelden
[den op het doelc projecteert.
levensduur.
bioscoop, m. soort tooverlantaarn, die leveude beelbiosophie, v. levenswijsheld.
biquadraat, o. dubbel vierkant, 4de tnacht eener
[grootheid.
birch, (Eng.) berk.
[zweefvlakken boven elkaar.
bird, (Eng.) vogel.
biplaan, in. tweedekker, vliegmachine met twee
biribi, o. Italiaansch hazardspel met 64 balletjes,
die men nit een zak trekt.
bis, tweemaal, nog eens.
bisam, o. = muscus (z. ald.)
bisbille, v. geschil, oneertigheid, gehaspel, gekijf.
biscuit, o. beschuit, tweebak; (0010 onverglaasd
porselein; halfgare stukken bij het kalkbranden.
bis dat, qui cito dat, die spoedig geeft, geeft dubbel.
biseau, o. schuinsch vlak, scheeve kant; lip eener
bisette, v. goedkoope, grove kant. [orgelpijp.
bisexualiteit, v. tot beide geslachten beboorend.
bismarck, geelbruine kleur.
bismuth, o. roodachtig wit, zeer bros metaal, spieg,eltin, aschtin, parelwit. [zie au besoin.
bisogne, v. nood; al bisogno, in geval van flood,
bison, m. Noord-Amerikaansche buffel.
bisque, v. krachtige visch- of kreeftensoep.
bis repetita placent, wat bij herhaling gevraagd
wordt, bevalt.
bissectrice, v. lijn, die een hock middendoor deelt.
bisseeren, bis roepen, ten einde een lied voor de
tweede maal to doen zingen.
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bister, o. roetzwart, roetbruin (tot graveeren en tot
wasschen van teekeningen).
bistouri, v. krom insnijdingsmes der heeimeesters.
bitumineus, aardperk of aardasch (bitumen o.) bevaftende.
bivak, o. nachtverblijf onder den blooten hemel.
bivakkeeren, in de open lucht legeren.
bivalva, m. verzwabberd student.
bivalven, m. m y. weekdieren met dubbele (scharnierende) schelp (bv. een mossel).
bizar, zonderling, wonderlijk, grillig, eigenzinnig.
bizarrerfe, v. ongerijmd, zot gedrag, grilligheid.
bizarria, v. zonderlinge luim, gril.
blackleg, m. werkstaker, die aan het werk gaat
ve•Or de strike is afgeloopen, onderkruiper.
blacktown, v. inlandsch gedeelte eener stad iii
Eng.-Indie.
blague, v. bluff erij, grootspraak, opsnijderij.
blagueeren, bluffen, opsnijden, grootspreken.
blagueur, m. bluffer, opsnijder, praalhans.
blamabel, berispenswaardig, laakbaar.
blamage, v. (verduitscht Fr.) schande, oneer.
blame, v. blaam, schimp, kwade naam, eerschennis.
blameeren, in kwaden naam brengen, belasteren.
blancbec, m. melkmuil, wijsneus.
blancheeren; wit maken, (vleesch) stoven.
[delen.
blanchisseuse, v. waschvrouw.
blame-manger, v. gerecht van room, suiker en amanblanco krediet, o. open krediet, geheel op persoonlijk vertrouwen berustend, waarbij de liredietgever niet gedekt is; in blanco onderteekenen
geschiedt zóó, dat men een ruimte tot Iatere invulling onbeschreven laat.
blanda, m. (Mal.) blanIce, Hollander,
blandeeren, naar den mond praten, flikflooien.
blanket of blanquet, Blanc-seing, o. oningevulde
volmacht.
blasé, door overmatig zingenot uitgeput, geblaseerd.
blasoneeren, familiewapens volgens de regels der
kunst verklaren of schilderen.
blasphemeeren, God lasteren, godlasterlijk sprekep.
blasphemie, v. godslastering.

blazoen
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blazoen, o. wapenschild, veldteeken ; (ook ;) de wa-

penkunde of kennis der geslachtwapens.
blende, v. zwavelverbinding van zink, kwikzilver
of mangaan, in 't algemeen naam voor mineralen,
die een glinstering, doch geen metaalglans vertooblennorrhcea, v. slijmvloed, slijmontlasting.
blepharitis, v. ooglidontsteking.
blepharoplastiek, v. kunst om een nieuw ooglid te vormen.
blesseeren, wonden, kwetsen; krenken, beleedigen.
bletonisme, o. kunst om waterbronnen te vinden.
blessuur, v. wond, kwetsuur.
bleu, blauw; schuchter, bedeesd.
bleu-mourant, bleekblauw, matblauw.
blikvuur, o. nachtsignaal, dat door aansteken van
ios kruit gegeven wordt.
blimbing, v. zeer zure Oost-Indische vrucht.
blindeering, v. scherf of bomvrije dekking van
hout en rails met aarde bedekt.
blizzard, rn. hevige sneeuwstorm (in Amerika).
bloc(Fr.),o.Block, (D.)m. aaneensluiting van politieke
partijen in een wetgevend lichaam, ten doel hebbende het vormen eener meerderheid, die de afwerking van een bepaald programma beoogt ; en
bloc, in zijn geheel.
blockhouse, o. (Eng.) huis gebouwd uit bij elkander
gelegde behouwen boomstammen, blokhuis.
blo(c)k-systeem, o. stelsel, waarbij een spoorbaan
in vakken is verdeeld, die door signalen begrensd
zijn, welke op onveilig geblokkeerd blijven staan
voor een volgenden trein zoolang zich nog een
vorige trein in het vak bevindt.
blocnotes, v. my. boekje bestaande uit witte blaad.
jes, die langs een geperforeerden rand afgescheurd
kunnen worden.
blokkaide, blokkeering, v. insluiting van een haven,
afsluiting van eene kust met oorlogsschepen.
blokkeeren, een haven of eene kust met oorlogsschepen afsluiten.
blond, lichtkleurig, lichtgeelbruin (van het haar).
blonde, v. fijne kant van zijde, naar de vroegere
gele kleur zoo genoemd.
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blondine, v. meisje met lichtkleurig hoofdhaar.
bloom, (Eng.) bloem, bloeseni.
bloque, m. een rechtuit en met forschen stoot te
maken of gemaakte bat (op het biljart).
bloqueeren, een biljartbal met forschen stoot maken
of in den zak werpen.
blouse, v. kiel, voermanskiel ; ruin geplooid dameskleed ; (ook:) biljartzak.
[zie bas-bleu.
blue-stocking, v. blauwkous, al te geleerde vrouw;
bluffs, m y. (Eng.) hooge oeverstreken langs de Amerik. rivieren.
blunder, m. font, misgreep, domme zet, bok.
b6a, v. konings- of reuzenslatig; (ook:) lang
damesbont.
board, plank; tafel ; kast; rechtbank, terechtzitting.
boardinghouse, o. (Eng.) kosthuis.
boarding-school, v. (Eng.) kostschool.
board of trade, m. Engelsche kamer van koophandel.
boat, (Eng.) boot.
bobine, v. klos, spoel.
bobsleigh, v. lange slede voor 2 tot 5 personen
met stuurinrichting, gebezigd tot het zeer snel
afglijden van besneeuwde hellingen (als winterbocage, v. boschje, boschage. [sport).
bocca, v. (It.) mond.
bodega, v. Spaansche wijnkelder of wijnhuis.
bodement, v. geldleening op een schip als onder[pand.
body, o. (Eng.) lichaam.
boeboêr, v. (Mal.) pap, brij.
Boeddha, m. de verlichte, de belichaamde waarheid,
shchter van een Aziatischen godsdienst.
Boeddhisme, o. vereering van den Indischen god
Boeddha en de door hem gestichte leer.
boekanier, m. Amerikaansche buffeljager, vrijbuiter.
boemboe-boemboe, v. mv. kruiden voor de Indische
rijsttafel.
boemerang, m. sikkelvormige houten staaf tang
± 0.8 M., die den Austrahschen inboorlingen als
werptuig dient, gaat tot 60 a 70 M., en kan tangs
een elliptische baan weer bij den werper terugkeeren, indien geen doel getroffen is.
boerka, v. kozakkenmantel.
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boernoes,burnoe,m.Arabische mantel van witte wollen stof met een kap; overjas van officieren.
boeuf bouilli, m. gekookt rundvleesch ; boeuf a la
mode, gestoofd of gesmoord rundvleesch.
boewaja, m. (Mal.) krokodil ; (ook :) baliekluiver,
deugniet.
bogus, (Eng. Amerik.) onecht, nagemaakt.
bohea of bohea-thee, v. theeboei, zwarte thee.

Boh6me, v. zorgeloos kunstenaars- en studentenleven
in Parijs.
Boherniens, m. m y . Fransche naam voor heidens, Zigeuners; jeugdige kunstenaars en studenten, die bij
boiler, m. (Eng.) stoomketel. [den dag level'.
Bois durci, m. houtachtige massa, die kunstmatig uit
zaagsel en eiwit gemaakt wordt.
boiserie, v. houtbekleeding.
boite, v. doos.
bojaar, m. adellijk grondbezitter in Slavonische lanbokaal, v. groote drinkbeker, hansebeker.
Eden.
boksen, vuistvechten op de Engelsche manier.
bolero, m. Spaansche volksdans met castagnetten
begeleid, Spaansche ronde hoed; — v. kort, nauwsluitend dameslijfje.
Bollandisten, m. m y. biografen van beroemde
bekeerlingen en heiligen, die het in 1643 door den
Jezuiet Bolland begonnen werk hebben voortgezet.
bolus, v. Lemnische aarde, zegelaarde ; — m. artsenijballetje, stikbrok ; zeker gebakje.
bombarde, v. middeleeuwsch kanon voor steener,
bombardeeren, met bontmen beschieten.
bombardement, o. beschieting met bommen of
granaten.
bombardier, m. bommenwerper ; kanonnier.
bombast, m. woordenpraal, hoogdravende, gezwollen, maar vaak zinledige voordracht.
bon, goed ; een bon, aanwijzing op betaling, bewijs van ontvang, van levering enz.; bon jour!
goeden dag ! goeden morgen !; bon soir! goeden
avond !; bon voyage ! goeden reis !
bona, m. m y. goederen, vermogen, bezitting.
bona fide, to goeder trouw.
bona immobilia, m. m y. onroerende goederen.
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bona mobilia, m. m y. roerende goederen.
Bonapartist, m. voorstander van eene regeering
der Bonapartes in Frankrijk.
bona venia, met welwillende toestemming.
bonbon, o. suikergoed, snoepgoed, lekkers.
bonbonniere, v. doos met lekkers; smaakvol ingericht en gemeubeld zaaltje.
bon chien chasse de race, kinderen hebben de
hoedanigheden hunner ouders.
bond, v. (Eng.) schuldbekentenis, obligatie.
bone deus, goede hemel!
(of onwillens.
bOn gre mat gre, goed- of kwaadschiks, willens
bonheur, o. geluk ; gelukkig voorval ; buitenkansje;
par bonheur, bij geluk.
bonheur du jour, o. glazen pronkkast.
bonhomie, v. natuurlijke goedhartigheid ; guile eenvoudigheid ; onnoozelheid.
bonhomme, m. goed en eenvoudig mensch, goede
ziel; onnoozele hats, goede sukkel, sul.
bonificatie, v. vergoeding, schadevergoeding.
bonificeeren, vergoeden, schadeloosstellen.
bonis; in — in goeden doen, welgesteld.
boniteit, v. goedheid, deugdelijkheid, degelijkheid.
bonjour, goeden dag.
bon mot, o. geestige zet, kwinkslag.
bonne, v. kindertneid, kinderjuffrouw.
bonne bouche, v. lekkerbeetje.
bonne fool, o. verbastering van bonne foi, goede
trouw , op de bonne fool', in goed vertrouwen,
op goed geluk af.
bonne fortune, v. goed geluk, buitenkansje.
bonnet, v. muts, kap; bijzeil; broodwinder.
bonneterle, v. winkel in wollen goed en onderbon sees, m. gezond verstand.
fkleeding.
bonsoir! goeden avond. freldtoon.
bon ton, m. goede, beschaafde gezelschapstoon, webonum vinum Iaetificat cor hominis, goede
wijn verheugt het hart des menschen.
bonus, goed; — m. gratificatie, toegift, premie.
bon-vivant,m. vroolijke broeder, losbol, doorbrenger.
bon voyage, goede reis !
bonze, m. Japansch en Chineesch Boeddhapriester.

botte
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bookmaker, m. boekhouder der weddenschappen
bij wedrennen, makelaar bij wien men op renpaarden wedden kan.
bookmaking, o. de gewone wijze van wedden bij
wedrennen in tegenstelling met totalisator.
boom, m. (Ind.) aanlegplaats van schepen, tolkantoor ; (Eng.) sterke stijging van prijzen.
boot, (Eng.) laars. IAdriatische zee.
bora of borra, v. koude, noordoostenwind op de
borax, boraxzure soda, v. natuurlijke verbinding
van boraxzuur met soda, vaak als smeltmiddel
voor metalen gebezigd.
borborygmi, m. m y. rommelingen in de onderbuik.
bordage, v. scheepsbekleeding.
Bordeaux, m. Fransche wijn uitgevoerd uit Bordeaux en onigeving.
bordeel, o. huis van ontucht, hoerenhuis. Iwijnhuis.
bordelaise, v. wijnvat, wijnflesch uit Bordeaux ; soort
bordereau, borderêl, o. speciebriefje, Iijst der geldsoorten, waarmede men betaalt op handelsplaatsen,
alwaar verschillende vreemde munten gangbaar
zijn ; uittreksel uit een rekening. Inaaien, stikken.
bordfiren, bloem- of loofwerk in een weefsel,
boreaal, noordelijk.
boreas, m. noordenwind.
borneeren, begrenzen, beperken (zie geborneerd).
borough, (Eng.) marktvlek. ben.
Borussia, v. vrouwelijke verzinnebeelding van Pruiborussomanie, v. blinde voorliefde voor al wat
(Pruisisch is.
bosquet, o. boschje, dreef.
boss, m. voorman, partijleider bij de verkiezingen
fin
Noord-Amerika.
bosse, v. butt, buil.
bosseeren, uit gips, was of andere weeke stof ver(maker/.
heven figuren vervaardigen.
bosseleeren, gedreven werk in good, zilver enz.
bOston, o. op het whist gelijkend kaartspel.
botfinicus, m. plantenkenner, kruidkundige.
botanie, v. plantenkunde, kruidkunde. Iplantentuin.
botainisch, plantkundig, botanische tuin, m.
botaniseeren, planten of kruiden zoeken.
botrytis, v. drnivenschimmel.
botte, v. laars; bos (stroo enz.)
6
sass..

bookmaker
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bottelier, m. hofineester (op schepen) ; keldermeesbottler, m. schoeniiiaker. (ter, wijnkellner.
bottine, v. halve laars.
bottomland, o. vruclitbare, maar ongezonde vlakten Tangs de Amerikaansche rivieren.
boucaneeren, vleesch op Indiaansche manier rooken.
boucanier, m Amerikaansche roofjager, buffeljager ;
ook = flibustier.
bouche close! mondje dicht! gezwegen! bouche,
que veux-tu, (mond, wat wilt ge?) allerlei lekbouchee, v. mondvol, soort pasteitje. [kere spits.
bouche-trou, m. gatstopper, bijlooper (op 't tooneel).
boucle, v. gesp; lok.
boudeeren, pruilen, pruttelen.
bouderie, v. gemok, gepruil.
boudoir, o. dames-vertrekje of -kabinetje.
bouffante, v. pofkleed, bolstaand kleed; lange en
dikke manshalsdoek, soort van overdas.
bouffen, m. windbuil ; nar, grappenmaker, komiek.
bougie, v. waskaars ; buigzame sonde tot onderzoek
van kanalen des lichaams. [met een bougie.
bougisseeren, oprekken, verwijden; onderzoeken
bougre, m. (hoogst onwelvoeglijk woord) schoft,
rekel.
bouillabaisse, v. lievelingsgerecht in Zuid-Frankrijk, bestaande uit visch, kreeft in warme wijn
met specerijen enz.
bouillants, m. m y. warme vleeschpasteitjes.
bouilli, o. gekookt rundvleesch.
bouillie, v. pap, brij.
bouilloire, v. waterketel, theeketel 'net hengsel.
bouillon, m. krachtig vleeschnat ; samengerold goudof zilverdraad ; opbolling van vrouwenkleederen.
bouillotte, v. hazardspel met kaarten.
boule, v. kogel, bal.
bouletten, v. m y. balletjes van fijn gehakt vleesch.
boulevard, m. bolwerk ; walweg als wandelplaats
aangelegd; breede straat met boomen aan weerszijden.
boulevardier, m. persoon, die het voornaamste. deel
zijns 'evens op de Parijsche boulevards slijt.
bouleverseeren, het onderste boven keeren.
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boulimie, v. onverzadelijke !longer als ziekteverschijnsel.
bouquet, m. ruiker; fijne geur van den wijn.
bouquetiare, v. maakster en verkoopster van ruiIvan oude boeken.
kertjes.
bouquinist, m. boekenkramer, kooper en verkooper
bourd6n, m. brombas, diepste bassnaar; het 16- of
32voets orgelregister. [hoorende.
bourgeois, m. burger, tot de bezittende Masse bebourgeoisie, v. burgerij, tegenover den adel en de
niet-bezittenden.
Bourgogne, v. zware Fransche wijn uit Bourgogne.
bourrasque, v. plotselinge stormwind, bui.
bourre de soie, v. vloszijde, floretzijde.
boussole,v.tot hoekmeetinstrument ingericht kompas.
boutfide, v. vreemde gril, inval; steek onder water,
boutefeu, m. lontstok ; (fig.) oproerstoker. [uitval.
bouteille, v. flesch, bottel.
[lerie).
boute-selle, v. signaal mu op to zitten (bij de cavaboutique, v. winkel; kraam; (ook wel:) boel, warboel, santenkraam (of santenboutiek), sitsenwinlcel.
boutonniere, v. knoopsgat.
bouts-rimes, m. m y. gedicht op gegeven eindrijmen;
ook die eindrijmen zelven.
bouw, v. landmaat in Ned.-Indie (ongeveer 7096 M2).
Bovril, v. soort extract van rundvleesch.
bowie-mes, o. Amerikaansch jachtmes met sikkelvormige punt.
bowl, bowie, v. groote kom ; (ook :) drank bestaancie
uit wijn of rum met vruchten en kruiden, die in
een groote kom bereid wordt.
bowlen, met den bal werpen bij het cricketspel.
bowler, m. balwerper.
[voor een paard.
box, (Eng.)doos; brieven bus; schouwburgloge; stalling
boxcalf, o. fijn kalfsleder.
boy,m. jongen; Chinee.sche huisbediende in Oost-Azie.
boycot, m. uitsluiting. [verklaren.
boycotten, van alle verkeer afsluiten, voor dood
Brabanconne, v. Belgisch volkslied (van 1830).
bracelet, m. armband.
brachycephaal, kortschedelig.
[kortingen.
brachygraaf, m. snelschrijver door middel van ver-
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brachylogie, v. ineengedrongen stiji.
braconnage, v. wilddieverij, strooperij.
braconneeren, stroopen, op verboden grond jagen.
-braconnier, m. wilddief, strooper.
bradypepsie, v. langzame, tnoeilijke spijsvertering.
braveeren, den pronker tangs straat spelen.
Brahma, m. oudste godheid der Hindoes.
Brahmanen of Brahmanen, m. m y. Brahma priesters, hoogste kaste der Hindoes.
brailleeren, luidruchtig, veel en ten onpas spreken,
schreeu wen.
Braille-schrift, o. blindenschrift, waarbij elke letter wordt voorgesteld door op bepaalde wijze
geplaatste punten, die in zwak relief op papier
worden gedrukt, zoodat men ze met de vingers
[voelen kan.
brakesman, m. (Eng.) returner.
bramarbas, m. grootspreker, windbuil, snoever.
brancard, m. draagzetel, draagberrie.
branche, v. tak ; inz. van een geslacht, wetenschap,
handelszaak; stir la branche levet; geen eigen
huishouden hebben, voortdurend in hotels of „en
pension" logeeren.
brandal, m. (Mal.) muiter; ondeugend kind.
brandebourg, m. knooplus, lus als knoopsgat.
brandpiket, o. soldaten met de handhaving der orde
bij brand belast ; wachthoudend schip bij een vloot.
brandy, v. brandewijn, cognac
brandy soda, v. cognac met sodawater.
bran!, (Mal.) dapper, durvend.
bras, v. (Mal.) rijst (in korrels).
bras-dessus, bras-dessous, arm in arm, gearmd.
brasëro, v. kolenpan, gloedpan om to warmen.
brassard, m. armband als kenteeken (om bovenarm).
brasserie, v. bierbrouwerij, bierhuis.
Bratsche, v. alt-viool.
Britt, m. (D.) bierhuis; o. — brouwsel.
bravade, v. snorkerij, snoevende uitdaging.
braveeren, trotseeren, tarten; hoonen.
bravissimo! opperbest !, uittnuntend!, heerlijk !
bravo, m. moedig strijder; gehuurd sluipmoordenaar in Italie.
bravo! braaf !; goed zoo!; ferm!

bravour-aria
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bravour-aria, v. meesterzang, aria voor een mees•
terlijk zanger.
bravoure, v. dapperheic', onverschrokkenheid.
break, v. vierwielig licht rijtuig met ingang van
fachter en banken op zij.
breakfast,, o. ontbijt.
bredouille, v. verlegenheid ; platzak (van jagers).
breloque, v. sierlijke kleinigheid aatt hortogeketting.
bretailleur, tn. snoeshaan, opsnijder, vechtersbaas.
bretel, v. broekdraagband, galg.
Breton, tn. inwoner van Bretagne.
Bre(t)zel, v. (D.) krakeling.
breve, v. pauselijk schrijven aan vorsten of staten.
brevet, o. open geschrift, waarbij iemand een guest,
een titel, een pensioen enz. wordt toegestaan;
uitvindings-patent, octrooi; brevet d'invention,
M. (Fr.) uitvindersoctrooi.
breveteeren, zulk een octrooi verleenen.
breviatuur, v. verkorting, kort begrip.
brevier of breviarium, o. kort Latijnsch gebedenbock der R. K. geestelijkheid.
brevi manu, kort en goed, zonder compliment.
brevitatis causa, kortheidshalve, ter verkorting.
bric-a-brac, tn. (Fr.) oude roily-net, meubelen, schilderijen enz.
brick,(Eng.)baksteen; brickhouse,:huis uit baksteen.
bricOle, v. terugsprong, terugstuiting van den bat
tegen den band op het biljart.
bricoleeren, door afstuiting van den band een bal
maken ; (ook:) slinksche wegen gaan, oneerlijk
handelen.
bride, v. (Eng.) bruid; bridegroom, in. bruidegom.
brideeren, gevogelte oppinnen en de pooten samenbinden om to braden.
bridge, o. (Eng.) op whist gelijkend kaartspel.
bridgen, bridge spelen.
brigade, v. lege rafdeeling uit eenige regimented
bestaande; kleine afdeeling marechaussee, pc).
titie enz.
brigadier, tn. aanvoerder eener brigade; korporaal
bij bereden wapens en bij de marechaussee.
brigand, In. roover, struikroover.
brigantjn, v. galeivormig schip met laag boord.
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brigeeren, door kuiperijen, de gunst of medewerking van anderen zoeken te verkrijgen ; najagen,
met drift naar iets staan.
Brightsche ziekte, v. acute waterzucht met afscheiding van eiwitstofhoudende urine.
briket, v. geperst steenkolengruis, turf, zout enz.
in baksteenvorm.
brillant, m. diamant, die zoodanig is geslepen, dat
zijn bovendeel ben vlak (tafel) heeft, dat door vele
vlakken is oinri ngd.
brillint, schitterend, voortreffelijk.
brillantine, v. welriekende olie om de haren zaclit
en glanzend te maken.
brilleeren, Winkel!, prijken; uitmunten.
brimborions, o. m y. kleinigheden, nesterijen.
brio, v. vuur, levendigheid; con brio, levendig,
[vurig.
brioche, v. dunne boterkoek.
brioso, levendig, vurig.
briquet(te), v. zie briket.
brisant, verbrijzelend.
brisant-granaat, m. granaat (bom) gevuld met
hevig werkende springlading.
brisement force, o. gewelddadig breken en rechtmaken van kromme beenderen of vergroeide gewrichten.
Brit, m. inboorling van Brittanje, Engelschman.
Britannia-metaal, o. mengsel van tin, antimonium
en een weinig koper.
Brit(t)annie, o. Engeland.
British Museum, o. beroemd museum van kunsten
en wetenschappen te Louden.
brocade, v. brocaat, o. zijden stof met goud of zilver
brocanteur, m. kunsthandelaar. [geborduurd.
broccoli, v. soort Italiaansche bloemlcool.
broche, v. borst- of doekspeld der dames.
brocheeren, innaaien (boeken).
brochure, v. vlugschrift, gelegenheidsgesclirift van
broderie, v. borduurwerk. [weinig omvang.
broederJonathan, m. personificatie van N. Amerika.
broken-down, neergestort (van renpaarden).
broker, m. makelaar.
bromatologie, v. leer van de voedingsmiddelen.
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bromismus, m. broomvergiftiging.
bromium, broom, o. vergittige chemische grondstof,
die in vloeibaren vorm wit zeewater getrokken wordt,
met sterken onaangenamen geur en roodbruin
van kteur.
bronchade, v. struikelen van het paard, mispas.
broncheeren, struikelen, een misstap doen.
bronchitis, v. ontsteking der luchtpijpstakken
(bronchien).
bronchoscopie, v. inwendige bezichtiging van den
luchtpijp met behulp van ingebrachte kleine electrische lampjes met spiegel.
brontophobre, v. vrees of banglieid voor 't onweder.
bronze v. (Fr.) , bronzen kunstvoorwerp. ikalium.
broomkalium, o. verbinding van bromium met
broomzilver,o. olijfkleurige verbinding van zilver
met bromium in de photografie gebruikt.
brougham, m. rijtuig met een paard voor twee
personen naar lord Brougham (spr. broem of brawn)
zoo genoemd.
brouhaha, o. woest geschreeuw, wild gejuich.
brouilleeren, oneenig maken, verwarren, onrust
verwekken. [teekening.
brouillt5n, o. ontwerp tot een opstel, klad ; planbrumaire, v. nevelmaand (22 Oct.-20 Nov.)
brunet, bruinharig, doukerharig.
[harem
brunette, v. vrouw of meisje met bruine, donkere
brusk, brusque, norsch, barsch ; oploopend.
brusqueeren, onheusch bejegenen, toesnauwen ;
met geweld doorzetten. fdiging.
brusquerie, v. norsche, barsche bejegening ; beleebrutaal, beestachtig ; onbeschoft, onbeschaamd.
brutaliseeren, onbeschoft bejegenen. !drift.
brutaliteit, v. lomp gedrag, onbeschoftheid, woeste
brtito, brtitto, ruw; 't gewicht der handelswaar
met hare paktniddelen ; bruto-bedrag, o. beloop
zonder aftrek der onkosten.
bryologie, v. kennis der mossen.
[v. builenpest.
btibon, m. ontsteking van liesklieren ; bubonenpest,
bucentaur, m. monster half mensch, half stier.
bucephaal, m. lievelingspaard, staatsiepaard (eigenlijk het paard van Alexander den Grooten).
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bucketshop, (Eng.) onbetrouwbaar effectenkantoor,
dat door het gemakkelijk maken der speculatie
klanten zoekt te krijgen.
buckskin,o. (eig. bokkevel) soort wollen broekenstof.
buckwheat, v. (Eng.) boekweit. [ten.
bucolisch, herderlijk; b-e gedichten, herdersdichbtidget, o. staats- of gemeente-rekening, raming van
de waarschijnlijke ontvangsten en uitgaven.
been retiro, lustoord (oorspronkelijk kasteel bij
buffa, v. grap, klucht. [Madrid).
buffer, m. stootkussen tusschen twee spoorwagens.
buffet, o. schenktafel, aanrechttafel, tafelkas ; ververschingslokaal, koffiekamer.
buffo, buffone, m. de komische zanger in de It. opera.
buggy, v. licht open rijtuigje.
buglehorn, (Eng.) jacht-, waldhoren.
Biihne, v. (D.) de planken, bet tooneel.
Bfihnenfieber, o. tooneelvrees, angst om voor het
bulb, (Eng.) bloeiubol.
[voetlicht te treden.
bulbfarm, (Eng.) bollenkweekerij.
bulbus 6culi, m. oogbol.
bull, m. (Eng.) domme streek of zet, hausse speculant te Londen en New-York ; John Bull, spotnaam voor een Engelschman.
[wet.
bull-dog, m. groote Eng. hond, bullebijter.
btille (bulla), v. pauselijk mandaat of voorschrift,
dagbericht
;
legerbericht;
dagorder.
o.
bulletin,
bull-finch, aarden wal met beg als hindernis bij
wedrennen, Iersche wal.
bungalow, m. hut van bamboes of planken en
matten met vooruitstekend stroodak (in Eng.-Indie);
huis op palen, Indisch huis.
bunker, m. kolenruim op stoomschepen.
buon, buono, goed.
buona nottei (It.) goede nacht.
buran, m. sneeuwstorm in Siberie en Mongolic.
bureau, o. schrijftafel; schrijfvertrek, kamer voor
de ambts-bezigheden, kantoor.
bureaucraat, m.heerschzuchtig ambtenaar, aan von.
mendienst gehecht ambtenaar.
bureaucratic, v. willekeurige heerschappij van
ambtenaren, overdreven vortnendienst.
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bureaulist, m. kaartjesverkooper in stations, schouwburgen enz.
fkast of cylindersluiting.
bureau-ministre, o. schrijftafel zonder opstaande
bureel, o. kantoor of bureau van administratie.
burineeren, met het graveerstift bewerken.
burlësk, burlesque, koddig, kluchtig, belachelijk.
burletta, v. klucht-opera.
burnetiseeren, hout duurzaam maken door het in
een oplossing van chloorzink to dompelen, (naar
den uitvinder Burnet).
burnou(s), m. zie boernoes.
burschikOs, (D.) studentikoos, op zijn studentsch.
bursitis praepatellaris, v. ontsteking van de slijtnbeurs v6Or de knieschijf, bij dienstmeisjes veel
voorkomende.
bushel, (Eng. en Amerik.) korenmaat (= 36,35 liter).
bushranger, m. ontsnapte galeiboef in Australie;
business, (Eng.) zaken. fstruikroover, woudlooper.
business-man, m. (Eng.) zakenman.
buste, v. borstbeefd (hoofd, schouders en burst).
but, o. doel, ooginerk, wit, voornemen.
butcher, m. slager.
butineur, m. vrijbuiter.
butler, m. hofmeester in voorname Eng. huizen.
butter, (Eng.) boter.
butyrine, v. vetbestanddeel van de boter.
butyrometer, m. werktuig tot het meters van het
buvable, drinkbaar.
fbotergehalte van melk.
buvard, o. (F.) vloeiboek.
buvette, v. gelagkamertje; vriendenkransje. (king.
byrrh, tn. eetlust opwekkende morgendrank, waarin
Byzantijnen, m. m y. geschiedschrijvers; munten
van het Byzantijnsche (Qrieksche) keizerrijk ;
slaafsche hovelingen, vleiers van vorsten.
C.
(Zie ook K.)
C. als Romeinsch getalmerk beteekent 100.
c. a. = cum annexis, met het bijbehoorende.

ca

Zie o90ok K.

caboteeren

Ca. = circa ongeveer, ointrent ; rondom.
c. a. d. = crest A dire, dat wit zeggen, dat is.
cf. of cont. = confer of conferatur, men vergelijke.
C. G. S. =-- centimeter- gram- secundestelsel voor
bepaling van eenheden in de natuurkunde.
c. i. f., (Eng.) cost, insurance, freight,wil zeggen: dat onkosten, verzekeringspremie en vracht
in den prijs zijn begrepen.
C. L. = citato loco, ter aangehaalde plaatse.
Co. of Comp. = compagnie (zie ald.}
coll. = collatis, gecollationeerd, met het oorspronkelijke vergeleken.
c. q. = casu quo, in (welk) geval, eventueel.
c. s. = cum suis, met de zijnen.
Ct. = courant (zie ald.); ook cent of centime,
Ctr. = centenaar (zie ald.) 1(Nederl. en Fr.)
Cts., cents.
cab, v. soort van Eng. huurrijtuig met een paard.
cabaal, o. geheim verbond, samenspanning, geheime
aanslag tegen iemand, geheime, siuwe tegenwerking.
cabaleeren, arglistige, bedekte aanslagen of plannen
inalcen, samenspannen.
caballero, m. kSp.) redder, heer.
caballeros, v. soort van Spaansche wol.
caban, m. (Fr.) schoudermantel.
cabãne, v. hut, stulp ; scheepskooi, stuurmansver1vertrekje.
cabaret, v. herberg, kroeg.
cabaret artistique, v. (Fr.) wijnhuis, waar dichterzangers e. d. optreden.
cabers, m. biezen vijgenkorfje; platte biezen vrou[wentascit.
cabbage, (Eng.) kool.
cabbala, v. mondeling voortgeplante leer der Joden,
geheimleer, geheime wijsheid.
cabine, v. hut ; kajuit.
cabinet separë, m. (Fr.) of o. afzonderlijke kamer.
cable, m. kabel, touw ; ankertouw.
cablegram, o. overzeesch telegram.
cabochon, m. schoenspijker; edelgesteente in natuurlijken vorm ; narrenkap.
caboose, (Eng.) scheepskeuken, kabuis.
cabotage, v. kustvaart, kusthandel.
caboteeren, kusthandel drijven.
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ni.
reizend
komediant, slecht acteur, drukcabotin,
[schoenen).
temaker.
cabret, cabretleer, o. jonge-geitenleer (voor handcabriolet, v. licht rijtuig met een paard en twee
wielen ; voorste zitplaats in diligence.
cacaoboter, v. gezuiverd vet uit cacaoboonen, dat
cache, geheim, verborgen. inlet licht cans worth.
cacheeren, verbergen, verhelen; geheini houden.
cachelOt, m potvisch, kazelot (walvisch, in wrens
kop inz. het zoogenaamde walschot [spermaceti/
gevon den wordt.)
cachemir-sjaals, v. m y. zeer fijne en zachte wollen
weefsels,vande haren der Cachemir-geit vervaardigd.
cache-misere, m. overjas, die versleten kleedingbedekt.
cache-nez, m. (eig. neusbedekker, neusverberger)
hooge winterdas of halsdoek, die 't beneden-gelaat
cachepot, m. omhulsel van een bloempot. ibedekt.
cache-poussiere, m. stofinantel.
cachet, o. zegelstempel; briefsluiter, signet.
cacheteeren, met een signet dichtmaken, verzegelen.
cachexie, v. ziekelijke bloedmenging ; ongezondheid.
cachet, o. diepe, duistere kerker.
cachoterie,v. geheime samenspraak over nietigheden.
cachOtte, v. tabakspijp zonder hieltje.
cachou, v. Japansche aarde (samentrekkend, maagsterkend attreksel uit de pinang-noot)katsjoe; ook:
niiddel tegen stinkenden adem.
cachucha, v. soort Spaansche dans.
cacique, m. stamhoofd der oude Z. Amerik. Indianen
cacodemon, m. boozegeest. [(Inca's).
cacographie, v. schrijven tegen de spel- en taalregels ; verzameling van gebrekkige opstellen (ter
verbetering voor de scholieren).
cacophonie, cacofonia, v. wanklank.
cactus, v. tropische plant met zeer dikke, harde,
stekelige bladeren. [maken.
cadanceeren, een volzin afronden of welluidend
cadans, cadence, cadenza, v. gelijke gang of
mast in het dansen, zingen ; nette, juiste steinval
bij het redevoeren.
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lijk,
dood
lichaam ; kreng, aas.
cadaver, o.
cadavereus, lijkachtig.
cadaverine, v. lijkengift. Istige pennetrek.
cgdeau, a. geschenk, vriendschapsgedachtenis ; kuncadet, M. jongere zoon; feeding eener militaire
school; lid van eene vooruitstrevende partij in
Rusland, de Constitutioneel Democraten.
cadmium, o. een blinkend wit metaaL
cadran, tn. wijzerplaat ; zonnewijzer ; windroos.
cadre, v. ook o. lust, rand ; plan van een werk.
cadreeren, vierkant maken; passen, voegen.
cadtic, bouwvallig, broos, vergankelijk ; oud en
zwak, krukkend. Ivan Mercurius.
caduceus, m. herautstaf, gevleugelde slangenstaf
caduciteit, v. vervallen toestand, bouwvalligheid ;
gebrekkige, zwakke ouderdom, afgeleefdheid ;
vervalbaarheid van een erienis of van een legaat.
caecum, o. blinde darm.
caelatuur, v. half verheven werk ; vormsnijkunst.
caelibaat, o. zie celibaat.
caesarisme, o. heerschappij, schijnbaar op constitutioiieele grondslagen, maar inderdaad op geweld
berustende.
ciesuur, v. verssnede, stemrust bij het lezen van
een vers na een zeker getal lettergrepen.
caetera desiderantur, de rest wordt begeerd, d. i.
de rest ontbreekt.
caeteris paribus, onder gelijke omstandigheden.
café chantant, o. café concert, o. theater, waar
men zang, muziek, e. d. kan hooren zittende aan
tafeltjes als in een koffiehuis; café complet, m.
ontbijt met koffie; café restaurant, o. koffiehuis
met restauratie.
cafeine, v. scheikundig bestanddeel der koffie.
cafetier, tn. koffiehuishouder.
cafetrère, v. koffiekan.
Cagliostro, tn. berucht kwakzalver (18e eeuw).
cagot, m. huichelaar, kwezel.
cahier, o. schrijfboek, cahier des charges, opgave
der verplichtingen en lasten.
Schotland).
ca Ira! dat zal gaan!
cairn, steenhoop uit den Keltischen tijd (ins. in
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caisse, v. kas ; caisse d'ëpargne, spaarkas, -bank ;
caissier, m. kassier.
caissen, v. patronenkar; kruitwagen; kistje onder
den bok van een rijtuig; groote ijzeren kist met
gecomprimeerde lucht mu onder water te metselen.
cajoleeren, liefkoozen, flikflooien.
cake, v. koelc, inz. soort Engelsche biscuits.
cake walk, m. Amerik. negerdans.
calamieten, m. my. versteende rietgewassen.
calamiteit, v. algemeene nood, ellende; ongeluk,
landplaag.
calamiteus, ellendig, rampspoedig ; noodlijdend.
calando, (It.) dalend, wegsmeltend (in de muz).
calfinge, v. bekeuring, aanhaiing (van smokkelwaren).
calangeeren, beboeten, bekeuren, aanhalen.
calcinittie, v. verlcalking.
caicineeren, verkalken ; gloeien, door gloeiing
oxydeeren of met de zuurstof verbinden.
calcium, o. grondbestanddeel van de kalk.
calcium-carbid, o. soort koolzure kalk, die met
water bevochtigd acetyleengas ontwikkelt.
calcal m., calcultitie, v. berekening, rekening.
calculeeren, berekenen, uitrekenen.
Calderfiri, m. me. ketellappers naam van een geheim politiek genootschap in Italie, dat zijn zetel
te Napels had.
cardche, v. licht open rijtuig, kales.
calecon, m. onderbroek.
calefacteren, allerlei aan de hand hebben.
calefIctor, m. kamerstoker, verwarmingstoeste 1;
(fig.) twiststoker.
caleidoscoop, m. schoonheidskijker.
calembour, m. geestige woord- of naanspeling.
cal6ndae, v. m.v. eerste dag van iedere maand (bij
de Romeinen).
calico(t), o. fijne bootnwol, katoenstof.
caligare in sole, in de zon (ziende) blind zijn.
calineeren, liefkoozen; vertroetelen.
calinerie, v fleemerij.
calix, m. kelk.
calleus, eeltig, dikhuidig.
calliditeit, v. sluwheid, geslepenlieid
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calligraaf, m. schoonschrijver.
calligraphie, v. schoonschrijfkunst.
callilogie, v. kunst van fraaispreken, welsprekendCalliope, v. de muze van het heldendicht. [held.
call money, (Eng.) geld op prolongatie, per dag
opzegbaar ; ook : de daarvoor betaalde rente.
callositeit, v. eeltachtigheid, verliarding van de
huid; callus, m. eelt. [nuwachtigheid.
caimans, m. geneesiniddel tegen pijn of tegen zecalmato, (It.) rustig (in de muziek).
calmeeren, stillen, bevredigen, doen bedaren.
cal° di peso, tekort op het vereischte gewicht.
calomel, o. zoet kwik, chloorkwik, eerste kwikoxyde.
calorie, v. warmte-eenheid, hoeveelheid warmte
noodig om 1 L. water 1 0 Celsius to verwarmen.
calorifare, v. verwarmingstoestel, groote kachel, die
door buizen de warmte door een gebouw leidt.
calorimeter, m. warmtemeter.
calette, v. priestermutsje, kardinaalswaardigheid;
A bas la calotte, weg met de priesters.
calottin, 171. scheldwoord voor priester.
calottinocratie, v. priester- of papenheerschappij.
calque, v. doorteekening, doortrekking (op door[schijnend papier).
schijnend papier).
calqueeren, doorteekenen, natrekken (bv. op doorcalumet, v.vredespijp bij de Amerilcaansche Indianen.
[ren.
calumnie, v. laster, achterklap.
calumnieeren, valsch beschuldigen, smaden, lasteCalvfirie, v. Caivarie-berg, m. hoofdschedelplaats,
kruisheuvel, elke hoogte, waarop een kruis is opgericht en werwaarts men in den vastentijd ter
bedevaart trekt ; altaarstuk, dat den kruisheuvel van
Jezus Christus voorstelt.
Calvinisme, o. geloof der gereformeerden, volgens
de leer van Calvijn. [meerde.
Calvinist, M. belijder der leer van Calvijn, gereforcamiche-dienst, m. krijgsdienst in vredestijd, gar[nizoensdienst.
camfichen, v. me. slobkousen.
camaleu, camayeu,m. soort camee (zie aid.); denkleurig schilderwerk.
carnal!, M. bisschopsmanteltje ; kort damesmantelje.
camaraderie, v. kameraadschap; (meestal :) spits-
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broederschap, samenheuling tot eel' laakbaar oogmerk, bent, kliek (vgl. clique).
eamarilla, v. engere gelieime (kabinets-) raad van
een monarch, elke vereeniging of club van hovelingen, die invloed op de staatszaken en den wil
des vorsten uitoefent.
cambiaal recht, o. wisselrecht.
cambieeren, wisseizaken drijven.
cambiata, v. wisselnoot (in de muziek).
cambio, o. wissel, wisselbrief.
cambral, cambrick, o. kamerdoek, batist.
cambreeren, boogvormig uitwerken, zacht buigen.
cambrioleur, m. inbreker bij dag tijdens afwezigheid der bewoners.
camee, v. gesneden edelgesteente, waarvan het verheven werk een andere kleur heeft dan de grond.
(Vertoont de steen slechts twee kleuren, dan beet
hij camaleu).
Camelot, m. straatventer ; zie kamelot.
camembert, m. (Fr.) snort zachte roomkaas.
camera, v. kamer ; — Iticida, heldere kamer; —
obscfira, donkere kamer (optisch hulpwetianig
bij het teekenen).
cameralia, v. m y. wetenschappen, die over het beheer der vorstelijke inkomsten handelen; staatswetenschappen.
cameralist, in. beoefenaar der cameralia.
cameralistiek, v. staathuiskunde, inz. wat het finantiewezen aangaat.
camerera, v. eeredatne; kindermeisje.
camerero, m. kamerheer; kamerdienaar.
camerlengo, m. kamerling, kardinaal die de panselijke geldmiddelen beheert.
camion, in. sleeperswagen.
camisade, v. overrompeling des nachts of in den
vroegr en morgen.
Camisards, m. my. gereformeerde bewoners der
Cevennen.
Camcemen, v. m y. Muzen of zanggodinnen.
campagnard, tn. buiteiiinan, boer.
campagne, v. landgoed; veldtocht ; duur van het
werk in een snieltoveii of het koken in een sulker-
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fabriek enz. (zie ook kampanje,) ; A la campagne,
buiten op het land.
campana, v. klok ; campanella, v klokje, belletje.
campanile, v. (It.) afzonderlijke klokketoren.
campeador, m. groot krijgsman, held.
campeche hout, o. rood verfhout .
camp-meeting, v. (Eng.) vergadering, inz. godsdienstige bijeenkomst in de open lucht.
can, (Eng.) blik met geconserveerd vleesch enz.
canaille, o. gemeen yolk, gepeupel, janhagel, grauw,
janrap en zijn maat, gespuis ; slecht, gemeen vrouwspersoon.
canailleus, schelmachtig, schandalig, nietswaardig.
canard, m. (eigenlijk : eend) fopperij ; inz. verzonnen
courantenbericht.
cancan, m. uitgelaten, wulpsche dans; opschudding
(om niets); praatjes, achterklap.
cancelleeren, in hek- of traliewerk besluiten ; Iraliesgewijze doorschrappen. lkanker.
cancer, m. kreeft (sterrenbeeld van den Dierenriem),
cancroied, o. kankerachtig gezwel.
candelAber, v. arm- of kroonluchter, kroonkandelaar.
candeeren, met suiker overstrooien ; in suilcer
konfijten.
cfindeur, v. openhartigheid, oprechtheid, braafheid.
candidaat, m. ambtzoeker ; iemand, die naar een
ambt of betrekking dingt ; titel na het afleggen
van zekere examens b y. candidaat in de letteren.
candidatuur, v. het staan of dingen naar een ambt
of waardigheid ; het optreden als candidaat.
candide, oprecht, ongeveinsd.
candideeren, candidaat stellen.
candle-coal, v.(Eng.) licht brandbare soort steenkool.
Canephoren, v. mv.korfdraagsters, vrouwenfiguren
mei korven op het hoofd.
canecou, m. vestvormige halsdoek der vrouwen.
canevãs, caneffis, o. netvormig geweven grof
linnen ; schets, eerste ontwerp.
canna, v. canne, riet ; de el.
cannabis, v. henrep.
canneleeren, groeven, met groeven of ribbetjes
voorzien.
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canneluren, v. my. gootsgewijze groefjes op zuilen
of pilasters. (en zilverdraad.
can(ne)tille, v. spiraalvormig samengedraaid goudcannibaalsch, wild, woest, wreed, bloeddorstig.
cannibilen, m. my. menscheneters ; wilde, wreedaardige menschen.
canoe, canot, v. schuitje van boomschors of van
een uitgeholden boomstam, Indiaansch bootie.
canon, m. lijst der heilige schriften; regel, wet,
richtsnoer ; formulier bij de R. K. mis; gelootsregel;
onuziek) ketting-, beurtzang; zekere drukletter.
canonicus, m. domheer, kan-unnik.
canoniek, volgens kerkelijke wetten; op kerkelijk
gezag ; canonieke boeken, o. m y. bijbelboeken,
door de Kath. kerk beschouwd, als door God ingegeven ; canoniek recht, o. R. K. kerkrecht.
canonisatie, v. heiligverklaring.
canoniseeren, lieiligverklaren, iemand in de rij
der heiligen opnemen.
canopy, (Eng.) troonhemel, altaarhemel.
cant,(Lng.)zie argot;k wezelarij, zalvende vroomheid.
cantabel, cantabile, to zingen, zingbaar.
cantando, zingend.
canuite, v. plechtstatig zanggedicht (inz. tot kerkgebruik); naam van den 4den Zondag na Paschen.
cantato, gezongen.
cantatrice,v. zangeres ; inz. beroemde operazangeres.
canter, (Eng.) kleine galop, proefgalop voor den
cantharfden, v. m y. Spaansche vliegen. [wedren.
cantil6ne, v. kort liedje; vroolijke zangwijs.
cantIne, v. reiskelder ; verkoopplaats van ververschingen in een kamp, kazerne of in werk- en vercantinfere, V. marketentster. [beterhuizen.
cantique, v. cantica, v. canticum, o. lotzang.
canto, o. gezang ; — fermo, rustige reciteerende
zangwijze; — figurato,kunstmatig gemaakt gezang.
cantor, m. zanger, voorzanger.
cantOres amant humOres, zangers houden van
vochten (d. i. drinken gaarne).
cantle, v. metalen pijpje, buisje tot heelkundig ge.
(rijwielbanden.
bruik.
canvas, o. ruw flatten benut bij het herstellen van
VI:RUTIN:4DR DRUK
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canvassing, o. werving van stennnen bij verkiezingen,
canzOne, v. (It.) klein lied, gezang.
caoutchOuc, o. veerkrachtige gom of hars, gomcap, cape, capo, cabo, v. kaap. felastiek.
capAbel, bekwaam, in staat tot lets; vatbaar, geschikt.
capaciteit, v. inhoudsgrootte ; vatbaarheid, geschiktheid, bekwaamheid.
cape, v. (Eng.) keep, pelerine, schoudermantel,
capeline, v. zonnelioed.
capella, zie a cappella.
capillaire buizen, v, m y. haarbuizen; capillar[haarbuizenafstand.
stelsel, o. haarvaatstelsel.
capillariteit, v. haarbuiskracht ; aantrekking op
capitaine, m. kapitein, bevelhebber van, een compagnie, ook van een schip. [miraalschip.
capitana, v. voornaamste schip van een vloot, adcapitAtie, v. hoofdschatting, aanslag naar het aantal
hoofden in elk gezin, hoofdelijke omslag, personeel.
capitölium, o. citadel in het oude Rome; (ook
schertsenderwijs voor:) hoofd, hersenkast.
capitonneeren, opvullen (van meubelen en wanden).
capitulantenstelsel, o. stelsel, waarbij gepensionneerden inz. mindere militairen rijksbetrekkingen
krijgen. [verordeningen bevatten.
capitularlen, v. m y. geschriften, welke vorstelijke
capitulAtie, v. verdrag, overeenkomst tusschen belegeraars en bezetting eener plaats nopens de
overgave.
capituleeren, een verdrag aangaan, omtrent de
overgave van een plaats handelen, zich op verdrag
fovergeven.
capon, m. huichelaar, bedrieger.
caponneeren, bij 't spelen bedriegen.
caponniEre, v. vooruitstekend gedeelte eener fortwal (lager dan deze gelegen) van waaruit de
fortgrachten flankeerend kunnen worden beschoten.
capotage, v. de kunst oni den afstand to meten,
die schepen afleggen.
capote, v. vrouwenregenmantel; zekere diepe
dameshoed ; capate anglaise, v. hoes tegen de venerische besmetting of ter voorkoming .van zwan'
gerscha p.
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capre, v. bloemknop van den kapperstruik (op azijn
als kruiderij), kappertje.
[(in de muz.)
capriccioso, grillig ; a capriccio, naar believes
caprice, v. gril, luim, eigenzinnigheid.
capricious, eigenzinnig, vol luimen, koppig.
Capricornus, m. Steenbok (sterrenbeeld van den
Dierenriem).
capriole, v. bokkesprong; luchtsprong; gekke streek.
capsule, capsuul, v. hulsel; inetalen hoedje, hol
gelatine-bolletje gevuld met medicijn.
captain, m. (Eng.) kapitein, aaiivoerder.
captfitie, v. het bejagen van een oogmerk, inz. door
sluwe middelen; captfitio benevolëntiee, bede
0111 een toegevend gehoor, mu een gunstige beoordeeling, gunstbejag, het zoete-broodjes-bakken.
capteeren, door list verkrijgen.
[lading, kaper.
capteur, m. wegnemer van een schip of van een
aptie, v. verstrikking; tegenstribbeling; captie
maken, aanmerkingen maken, uitvluchten of geschil zoeken.
inmaKt.
captief, gevangen, krijgsgevangen en tot slaaf gecaptieus, sluw, arglistig, verstrikkend.
captiveeren, gevangen nemen; de gunst winner,
boeien.
fbuit.
captiviteit, v. gevangenschap; captuur, v. vangst,
capuch6n, m. kap, mantelkap; karpoetsmuts.
Capuckinen of Capucijners, m. me. kapmonniken,
Franciskaner monniken van den strengsten ordesregel; (ook:) grauwe erwten.
capucine, v. tabakspijp zonder hieltje.
cfipudan-pasja,m.groot-admiraal der Turksche vloot.
Caput, o. hootd; aput-mortuum, doodekop (wat
bij het distilleeren als dood overschot op den
bodem blijft).
eaquet, m. (Fr.) gesnap, gewauwel, gekakel.
caqueteeren, snappen, kakelen, wauwelen.
car, cart, v. kar; spoorwegrijtuig inz. Amerikaanscli.
Carabais (Markies van), m. iemand, die door de
blinde fortuin groote rijkdommen heeft verworveu
en daarop zich veel laat voorstaan.
carabinieri, m. mv. Italiaansche gendarmes.
caracal, m. soort wilde kat (lijiix) uit Noord-Afrika.
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caracole, v. snelle zwenking van een ruiter, omdraaiing van een paard in heele of halve kringen ;
ook : karakol zie ald. [dingen doen maken.
caracoleeren, het paard in vollen ren vlugge wencaracul, o. gegolfd (dus niet gekruld) Astrakanbont,
[afkomstig van den buik.
carafe, v. karaf.
fiesch); glazen koelvat.
kleine karaf
carafon,
caragate, v. opvulmaterieel van meubels; plantaardig paardenhaar.
inboorling der Zuidelijke Antillen en
CaraTbe,
van de noordkust van Z.-Amerika.
caramba, Spaansche vloek. (den speelbal.
carambolage, v. het raken van :neer dan een bal met
carambóle, v. het biljartspel met een rooden en
twee witte ballen; ook z. v. a. carambolage.
caramboleeren, meer dan den bal met den spedbal raken
caramboline, v. de gele biljartbal ; (ook :) het spel
met 5 ballen (bij verkorting caroline geheeten).
caramel, v. bruine suikerkandij, gebrande of gekookte suiker, ulevel daarvan gemaakt.
caravClle, v. zie karveel.
carbo, v. kool ; carbolineum, o. bederfwerende
stof voor palen en houtwerk.
carbol(zuur), o. kool-oliezuur, uit teer afgescheiden
stof ter ontsmetting. Ischijven.
carbonade, v. op kolen geroost. vleesch aan dunne
carbonado, m. zwarte diatnant, hoofdzakelijk gebruikt voor rotsboringen.
carbonari, m. my. kolenbranders; (ook :) benaming
der leden van een geheim politiek genootschap in
Italie ter oprichting van een vrijstaat; vurige vrijheidsgezinden.
carbonisatie, v. verkoling; carboniseeren.
negenoog.
carbunculus,
carburatie, v. het verbinden van lichtgas met waterstof en koolstof om het lichtgevend vermogen
to verhoogen.
carburateur, onderdeel van een ontploffingsmotor, waarin de, benzine verdampt en die damp
met lucht vermengd wordt, vergasser.
carcasse, v. zie karkas.

caracole
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career, m. gevangenis, kerker.
carcere duro, m. harde gevangenis.
carcinoma, o. kankergezwel.
cardialgie, v. maagkramp.
cardon, m. een als groente benut distelgewas, karcareeren, ontberen, vasten. fdoen.
carEme, m. de vasten.
carentie, v. ontbering; het vasten als straf.
care of N.N " door de goede zorg van, per adres d en
caressant, liefkoozend, streelend. [heer N.N.
carêsse, v. liefkoozing ; gevlei.
caresseeren, lietkoozen, troetelen, vieien.
caret, v. fijnste soort van schildpad, karetschildpad.
carezzando, liefkoozend, streelend.
carga, v. -= cargaison zie ald.
cargadoor, m. scneepsmakelaar; scheepsbevrachter;
koopman op een koopvaardijschip, die den verkoopd er goederen bezorgt; supercargo,m.opperste
onder 'neer zulke cargadoors.
cargaison ook: carga of cargo, v. scheepslading,
vracht-, verkoopgoederen ; ook : de factuur Bier la[ding.
cargo-boat, v. (Eng.) vrachtboot.
Cariatide, v. vrouwelijke of mannelijke figuur als
schoorzuii of pilaster.
carica, m. last, ladingsgewicht.
caricaturist, m. maker van caricaturen.
caricatuur, v. spotprent, lachwekkende overdrijving
in de afbeelding.
caries, v. beeneter; cariEus, aangestoken (van beenderen). [kenspel bespelen; hard schellen.
carillon, o. klokkenspel; carillonneeren, het klokcaritas, v. christelijke liefde tot den naaste.
Carlisten, m. my. aanhangers vat, pon Carlos in
Spanje. [van 1790; vobloed-jakobijn.
Carmagn6le, v. Fransch revolutionair lied en dans
Carmelieten, m. my . monniken van de orde Onzer
Lieve-Vrouw van den berg Carmel en den Libanon; carmelieten-water, o. melissewater, water
van vrouwenkruid (dat in de Carmelieten-kloosters
bereid word t).
carmen, o. gedicht, gelegenheidsgedicht; (m y. car[mina).
carnage, v. bloedbad.
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carnatie, v. vleeschschildering, de voorstelling van
inenschenvIeesch door coloriet.
carnaval, o. de dag of de week voor de 40daagsche
vasten, vasten- of wintervermaken ; vastenavondsvreugd.
carneool, o. vleeschkleurig edelgesteente.
carnet, o. zakboekje; koopmansreishoek ; dag- en
carnifex, m. scherprechter, beul.
Ischuldregister.
carnivören, o. me. vleeschetende dieren.
carnositeit, v. vleezig gezwel.
caro, (It.) waard, dierbaar.
caro mio en caro mia, mijn waarde.
cardigne, v. ondeugende, lastige vrouw ; feeks.
carol, (Eng.) rondedans ; geestelijk lied b. v. Christmas carol, kerstlied. [van 11 a 12 gulden.
carolien, carolus-gulden, m. goudmunt ter waarde
caroline, v. biljartspel met 5 ballen.
carotis, v. halsslagader.
carotte, v. gele peen; ook : tabaksrol, die men tot
caroussil, o. zie carrousel. [snuiftabak raspt.
carpe diem, gebruik den tijd, geniet het tegenwoordige.
carpeeren, berispen,bedillen; lets beter willen weten.
carpenter, m. (Eng.) timmerman.
carpetbag, m. (Eng.) reiszak.
carpoloog, m. vruchtenkenner.
Carrarisch marmer, o. het beste en fraaiste marmer (uit Carrara in Toscane).
can* o. vierkant; vierhoekige slagorde.
carreau, o. ruit, scheef vierkant met gelijke zijden;
ruiten op de speelkaarten. [wegen.
carrefour,m.(Fr.) viersprong, kruispunt van meerdere
carreleeren, met vierkante tegels bevloeren.
carrelet, o. vierkant liniaaltje; — m. (Fr.) schol.
carreta, v. kleine koets, slecht rijtuig.
carriére, v. loopbaan ; levensloop; ambtsbediening-,
diensttijd ; renbaan ; voile ren van een paard ;
ook : steengroeve; zijne carriëre eindigen,
sterven; carri6re maken, goed in de wereld
vooruitkomen, fortuin maker'.
carriole, v. licht, tweewielig rijtuig.
carronaden, v. m y. scheepsgeschut.

zie ook K.
casquet
carrosse
103
carrOsse, v. koets-, pracht-, of staatsiewagen.
carrosserie, v. rijtuigfabriek, -makerij; bovenstel
van automobielen.
carrousel, o. plechtig ridderspel ; het ringsteken
op houten paarden; de malletnolen.
carta bianca, v. (It.) volmachtsbrief.
carte, v. kaart ; spijskaart in logementen.
carte blanche, v. een blad papier, enkel van een
handteeketung voorzien ; (ook :) onbepaalde voimacht, vrij spel.
carteeren, in een omtrek of teekening brengen.
carte-lettre, v. postblad.
Cartesianisme, o. wijsgeerig stelsel van Cartesius
of Descartus (17e eeuw).
cartilagineus, kraakbeenachtig.
cartographie, v. de kunst om kaarten te teekenen.
carton, o. modelblad, modelteekening, schets voor
schilders, tapijtwerkers enz.; verbeterblad ; zie
ook : karton.
cartouche, v. randversiering, sierlijke lijst of zoom;
loofwerk of bijsieraden van schilder- of beeldwerk ; schietpatroon ; kardoes; (ook :) doortrapte
[gauwdief.
caryatfde, v. zie cariatide.
cas, m. (Fr.) geval ; vergrijp.
casa, v. hut, huisje.
casaque, v. korte reis- of rijrok ; casaqufn, o. korte
[overjas, huisjas.
cascade, v. kleine waterval.
casco, m. scheepsromp ; (bij het hombre ook gasco:)
het koopen der noodige kaarten, wanneer de speler, de beide zwarte azen hebbende, zich op een
bloot toeval verlaat.
caseine, v. de eiwitstof uit de melk, kaasstof.
cas fortuit, o. en m. onvoorzien toeval.
cash,(Eng.)baar geld, gereed geld; cash-store,winkel
waarin alleen tegen contante betaling gekocht of
verkocht wordt. [half taken.
casimfr, o. lichte gekeperde wollen stof, soort van
casino, o. besloten gezelschap, dat tegen een
parlijksche bijdrage in geld vergadert om te lezen,
te praten, te spelen enz. ; de vergaderplaats daarvan.
casque d'or, v. vrouw met prachtig goudblond haar.
casquet, v. ijzeren helm, stormhoed ; pet, muts; htj
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kreeg op zijn casquet, hij kreeg klappen, slaag,
ransel.
cassa, v. kas, geldkas; geldvoorraad, inz. gereede
geldvoorraad van een handelshuis ; per cassa,
tegen gereed geld.
cassaide, v. noodleugen, onwaarheid uit scherts.
Cassandra, v. profetes naar wie niemand luistert.
cassfitie, v. vernietiging, uitdelging ; ambt- of dienst[van een lager kan vernietigen.
ontzetting.
cassitie-hof, o. oppergerechtshof, dat de uitspraak
cassat6risch, de verplichting opheffend.
cassatus, m. iemand, die van zijn ambt ontzet is.
cassaive, v. brood van den wortel van den maniok.
casseeren, vernietigen, voor ongeldig verkiaren;
uit een post zetten ; een soldaat casseeren, hem
afdanken en wegjagen.
casserole, v. stootpan met steel; (ook :) lepel om
het glas to schuimen in de glasblazerijen ; (fig.)
ambtelijk verklikker.
casse-tete, m. knots; hoofdbrekend werk ; lastig
vraagstuk.
[schat des konings.
cassette, v. kistje, koffertje; geldkistje; bijzondere
cassio, v. zwarte-bessenlikeur.
cassomicle, v. keukensuiker, ruwe suiker (slechts
eeninaal geraffineerd). [duimkleppers.
castagnetten, v. mv.(Sp.) handklappers, klaphouten,
caste', o. burg, vesting; voor- en achterdek op een
castellaan, m. burchtvoogd, kastelein. [schip.
castigatie, v. tuchtiging; castigeeren, tuchtigen.
cast iron, (Eng.) gegoten ijzer.
castoreum, o. bevergeil, een geneesmiddel.
castraat, m. ontmande, gesnedene; Italiaansche socastriltie, v. ontmanning.
I praanza n ger.
castreeren, ontmannen ; verminken.
castrum dolOris, a. treurtooneel, catafalk of praalbed
voor vorstelijke lijken.
east steel, (Eng.) gegoten staal. Imiddel.
castorolie, v. wonderolie, ricinusolie, een purgeerCastor en Pollux, tweelingbroeders, onafscheidelijke vrienden. [geven geval.
casu, bij geval, toevcllig; casu quo, in het gecasuAlia, o. m y. toevalligheden,
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casualisme, o. stelsel waarbij men bloot toeval als
oorsprong en regeling van alle dingen aanneemt.
casualist, m. die het casualisme aanneemt.
casualiteit, v. toevalligheid.
casuaris, m. wort struisvogel uit de Molukken en
Australia.
casueel, toevallig, bij gelegenheid ; onzeker.
ca suffit, dat is voldoende, genoeg.
casuist, m. beslisser van gewetenszaken.
casuistiek, v. leer of kunst om gewttensvragen op
te lossen, gewetensleer. ireden tot oorlog.
cfisus, m. geval, voorval; toeval ; naamval ; — belli,
cataclysma, o. zondvloed, groote ramp, die een
verandering van het aardoppervlak ten gevolge
heeft.
catac6mben, v. my. onderaardsche gewelfde begraafplaatsen ; bewaarplaats der doodsbeenderen
te Parijs.
cataffilk, v. stelling waarop de lijkkist rust (in de
Kati'. Kerk), of waardoor een lijk wordt voor- of
[ werken.
tentoongesteld.
catalêcten, o. m y. verzamelde fragmenten uit oude
catalep tisch, in fragmenten, onvolledig.
catalepsie, v. toestand van algemeene verstarring,
zinvang. De ledematen behouden hierbij eene onveerkrachtige buigzaamheid.
cataleptisch, stijf, star.
catallogus, tn. lijst of register van voorwerpen;
inz. van boeken bij verkoop of in eene bibliotheek.
catalogiseeren, een lijst van iets maken, in volgorde opteekenen.
catamenien, v. m y. maandstonden.
cataplasma, o. pap.
catapult, v. oorlogswerptuig der Onden.
cataract, v. waterval; grauwe staar op het nog.
catarh, catarrhe, v. ontsteking van een slijmvlies,
verkoudheid ; catarrhaal, zinkingachtig, uit verkoudheid voortvloeiend; catarrhale koorts, r.
zi nkingkoorts.
catastr6phe, v. ontknooping met ongelukkigen afloop, droevige fortuinswending ; groot onheil, yolks[ramp.
catenaria, v. kettinglijn.

casualisme
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cathechetiek, v. metliode van onderwijs 'net vragen

cathechetiek

en antwoorden. [gesprek.
catechetisch, vraagsgewijs, in den vorm van een
catechisant, in. leerling, die ter catechisatie gaat.
catechisatie, v. vraagonderricht, inz. godsdienstonderwijs; leeruur in den godsdienst, leering.
catechiseeren, al vragend onderwijs geven of ontvangen, inz. in de godsdienstleer.
catechismus, m. vrageiiboek, onderwijs, door vragen en antwoorden, inz. in de geloofsleer.
catechumeen, m. geloofsieerling, = confirmant.
cateeren, doek persen, aan het doek den persglans
geven.
categorie, v. algemeen begrip, waaronder een zaak
gedaclit wordt ; verstands- of denkvorm; bepaalde
klasse of vak van indeeling.
categOrisch, onvoorwaardelijk, stellig bepaald,
zonder omwegen; categorische imperativus,
m. onvoorwaardelijk gebod der rede, wet der zedelijklieid.
catenen, v. my. verzameling van bijbelverklaringen
catgut, o. (Eng.) katten- (getten-) darmsnaren, in de
heelkunde tot hechtingen gebezigd.
[stoelte.
catheder, m. leer- of redenaarsgestoelte, spreekgecatheder-socialist, m. iemand, die de sociale idee
slechts verkondigt, zonder die practisch te verwezen lijken. [wege den paus.
cathedra, v. leerstoel, pauselijlce stoel; ex —, van
cathegeet, m. leeraar, opvoeder.
catheter, m. buis van zilver of buigzaam liars, tot
aftapping van de urine uit de blaas. [aftappen.
catheteriseeren, een catheter inbrengen, de urine
catoptriek, v. leer van de terugkaatsing der lichtcattle, (Eng.) vee, hoornvee.
[stralen.
cauchemar, m. nachtmerrie, schrikbeeld.
caucuse, v. voorloopige bijeenkotnst ter vaststelling
van te nemen maatregelen.
Caudijnsche of Caudinische, juk, o. vernedering, oneer, naar de smadelijke iiederlaag der
Romeinen bij Caudiutn in de Caudinische bergpassen.
caulker, m. (Eng.) koker, iemand die op elkaar ge-
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klonken ijzeren (scheepswand-) platen met kalkijzers dichtslaat.
causa,v.grond, oorzaak; rechtszaalc; causa efficiens,
werkende oorzaalc; causa finalis, eindoorzaak.
causaal, ,00rzakelijk, redegevend ; c. verband, o.
verband tusschen oorzaak en gevolg.
causaliteit, v. oorzakelijkheid; de oorzaak of aanleiding van een zaak; de wijze waarop een oorzaak werkt.
causatief, o. werkwoord, dat het doen geschieden
eener handelnig uitdrukt als drenken, leggen enz.
cause alëbre, v. beroemd rechtsgeding; geruchtmakende zaak. [praten.
causeeren, veroorzaken, aanleiding geven; gezellig
causerie, v. gezellig praatje; gepraat, gekeuvel,
gekout.
causeur, m. gezellig Prater; causeuse, v. zezellig
praatster; oolc: Kleine sofa voor twee personen.
caute, voorzichtig!
caufdre, v. brandinstrument.
cauterisatie, v. het uit- of doodbranden; het zetten van een fontenel en de daardoor voortgebrachte
werking.
cauteriseeren, branden, uit- of doodbranden.
catitie, v. borgtocht, onderpand.
cautioneeren, borg blijven, zich tot borg stellen.
cavalcade, v. staatsierit, prachtige optocht to paard;
ruiteroptocht ; pleizierrit in gezelschap.
cavalerie, v. ruiterij.
cavalerist, v. krijgsruiter.
cavalier, m. ruiter; begeleider van een dame; (in
den vestingbouw:) een kat, verhoogde batterij.
cavaliêre serv6nte, m. (It.) dienstvaardig geleider
van een dame vgl. cicisbeo.
cavatine, v. kort zangstukje, aria.
caveant consules, laat de consuls waken; pas
op, neem u in acht.
cave canem, wacht u voor den hond!
caveeren, borg blijven, goedspreken; zich caveeren, op zijn hoede zijn.
cave ne cadas, pas op, dat ge niet valt !
cavent, m. borg, goedspreker.
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caverne, v. hol, holte; caverneus, vol holen of bulten.
cave tibi a signatis, wacht u voor de geteekendeu.
cavia, v. Quineesch biggetje.
caviteit, v. holte, holligheid.
cayenne-peper, v. gemalen zaad van ' capsicum
baccatum, zeer sterke kruiderij.
cëdant arma t6gae, de militaire macht onderwerpe
zich aan het staatsgezag.
cedeeren, afstaan, afstand doen, overlaten ; zwichten.
cedel, ceel, v. briefje, lijstje ; (ook ;) bewijsstuk (bv.
doodceel, bewijs van overlijden), huurcontract.
cafe majori, wijk voor uw meerdere.
cedênt, m. afstanddoener.
cedille, v. teeken dat onder de c gezet wordt (c,,
om die voor a, o en u als s to doen uitspreken.
cello nulli, ik wijk voor niemand.
ceintuur, v. gordel, lendeband ; lijst, insluiting.
ceintuurbaan, v. ringtramlijn om eene stad of bin[nen eene stad.
celadon, m. smachtend minnaar.
celebrant, m. geestelijke, die de mis opdraagt of
[celebreert.
celebratie, v. viering.
celebreeren, vieren, feestelijk gedenken.
celebriteit, v. vermaardheid; beroemde naatn;
vermaard persoon,schitterend talent; feestelijkheid,
celere, (It.) snel, vlug. [plechtigheid.
celeriteit, v. snelheid, vlugheid, spoed, gezwindheid.
celest, hemelsch.
celibaat, o. ongehuwde staat.
celibatair, m. ongehuwd levend man, vrijgezel,
cella, v. cel, kamertje. [oude vrijer:
cellar, (Eng.) kelder.
Cellebroeder, m. lid eener godsdienstige Antwerpsche vereeniging tot ziekenverpleging en artnencello, v. violoncel. [begraving.
cellulair, in cellen, vakken, kamertjes afgeeleeld;
cellulaire gevangenis, v. gevangenis, waarin de
gevangenen elk afzonderlijk in een cel worden
opgesloten.
celluloide, v. mengsel van kamfer, pyroxiline en
alcohol, waarvan kammen, ballen enz. gemaakt
worden.
cellulose, v. stof van houtvezels en plantencellen.
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bindmiddel,
metselkalk, mortel, tras.
cement,
cementAtie, cementeering, v. het gloeien van een
lichaam in gesloten vaten tusschen eene andere tot
poeder (cementeerpoeder) gebrachte zelfstan(branden, louteren.
digheid.
cementeeren, door metselkalk verbinden ; gloeien,
cenchrieten, m. mv. op gierstekorrels gelijkende
(steepen.
cendr6, aschgrauw.
cendrillon, v. asschepoetster; onzindelijke keuken(de
eerste
stap
is
moeilijk.
meld.
ce n'est que le premier pas qui coilte, alleen.
cenoblet, m. kloosterbroeder, kloosterling.
cenotziphium, o. ledig praalgraf, grafteeken.
censeeren, beoordeelen, oordeelkundig onderzoeken;
berispen.
censor, m. (bij de Romeinen :) regeeringspersoon,
belast met de handhaving der goede zeden en
openbare orde ; beoordeelaar, inz. van in 't licht te
green geschritten, zie censuur.
censurAbel, wraakbaar, verwerpelijk, berispelijk;
(weleer ook :) cijnsbaar, scliatplichtig.
censureeren, ongunstig beoordeelen, berispen,
wtaken ; disciplinaire straiten toepassen (inz in de
Kath. kerk).
census, m. cijns, belasting ; volkstelling ; vermogensopgave; het verbinden der werkzame bemoeting
van een burger met de belangen van den Staat
aan een zeker fortuin of vermogen, aan een zekere
belastingsom, schatting naar inkomsten of vermogen.
censuur, v. meening of oordeel over een zaak, inz.
over uit te geven boeken, boekengericht van wege
den pans of van wege een staat, in welke gee!'
drukpersvrijheid bestaat ; disciplinaire straf (inz.
in de K. Hierarchie).
cent, centum, honderd ; cent, m. Tily ir gulden; Tyra
Amerikaansche dollar; pro cent of per cent, ten
tionderd. (paard, paardmensch.
centaurus, m. fabelachtig monster, half mensch half
centenaar, m. gewicht van 50 K.G.
centenalre, centenarium, o. eeuwfeest.
centerboard, o. sloep (bij roeiwedstrijden).

cement

o.

centesimale
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centesimale rekening, v. honderddeelige rekening.
centesimeeren, den 100sten man uitnemen.
centesimo, m. Italiaansche bronzen count .------ I cent.
centi, (als voorvoegsel bij namen van maten en gewichten) het honderdste deel.
centiare, v. vierkante meter.
centigram, o. honderdste deel van een grain.
centiliter, m. honderdste deel van een liter.
centime, m. honderdste deel van een franc (1 ct.).
centimeter, m. honderdste deel van een meter.
centraal, tot het middelpunt of het midden behoorend; vandaar b y. Centraal-Amerika, MiddeiAmerika; centraal bestuur, het van den middelpunt uitgaande bestuur ; centraal punt, o. middelpunt.
centrale, v. algemeene vereenigingsplaats; electrische —, v. kweekplaats (fabriek) van electrische
kracht.
centralisatie, v. samentrekking in een punt, vereeniging van de macht der regeering in den middelpunt, in een hoofdstad enz.
[mentrekken.
centraliseeren, in den middelpunt vereenigen, sacentreeren, de as van een cylindervormig lichaam,
dat in een ander lichaam (machine) moet passen,
op hare juiste plaats brengen.
centrifugaal, middelpuntvliedend.
centripetaal, middelpuntzoekend.
antrum, o. middelpunt, punt van vereeniging; (in
politieken zin :) het midden van de vergaderzaal
der afgevaardigden in een parlement; in Duitschland club der katholieke rijksdagsleden; (ook :)
gematigde partij, die het midden houdt tusscheu
de oppositie-partij en de regeeringspartij.
centupleeren, verhonderdvoudigen.
centuplum, o. honderdvoud.
centurie, v. schaar of aantal van honderd.
centtirio m. hoofdinan over honderd.
ape, m.(Fr.) eetbare paddenstoel.
cephalalgie, v. hoofdpijn.
cephalitis, v. hoof d- of hersenontsteking.
cephalopoden, m. m y. koppootige weekdieren
(inktvisscheii enz.)

ceramiek
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cessie

ceramiek, v. pottenbakkerskunst, plateelbakkerij.
Cérberus, m. (fabell.) driehoofdige hond, die den ingang van den Tartarus of het bewaakte; norsche
portier of deurwachter.
cercle, m. kring, societeit.
cercleeren, van hoepels of stalen ringen voorzien.
cerealien, v. mv. veldvruchten, graangewassen.
cerebellum, o. de kleiiie bersenen.
cerebraal, de hersens betreffeude.
cerebrum, o. de hersenen.
ceremönie, v. gebruik van wellevendheid, hofof kerkgebruik; plechtigheid.
ceremonieel, o. het bepaald gebruik of gevorderde
bij plechtigheden, feesten, euz.
cerem6niemeester, m. regelaar van de ceremonien
ten hove, bij maaltijden, enz.
ceremonious, vol plichtplegingen, lastig beleefd.
Ceres, v. godin van den landbouw en van de oogsten ; (ook :) een planeet ; Ceres en Bacchus, (fig.)
het koren en de wijn.
cerine, v. groen bars, een bestanddeel van het was.
cerise, P. kers; (bijv. naamw.) kersrood.
cerium, o. hard, slechts zelden onverniengd voorkomend, metaal van witte kleur.
cerneeren, insluiten, omringen, b. v. een belegerde
certeeren, wedijveren, strijdeii. [stad.
certe-partie, v. zie cherte-partU.
certificaat, o. getuigscnrift, bewijs.
certificeeren, verzekeren, bevestigen ; een getuigschrift geven. Inlet bekend zijn.
certioratie, v. inlichting van hen die met het recht
certo certius, zekerder dan zeker.
Certosa-mozaiek, o. ingelegd ivoorwerk inz. in
cerumen, o. oorsmeer. [Milaan gemaakt.
cervelaatworst, v. sterk gekruide en gekookte
vleeschworst. [den Russischen Czaar.
Cesarewitch, m. vermoedelijke troonopvolger van
cessante causa cessat effectus, met de oorzaak
houdt de werking op.
cesseeren, ophouden, een einde nemen; vervallen.
Bessie, v. afstand, afstanddoening, overlating van
een recht of een zaak aan een ander.

K.
c'est a dire Zie ook
chambre
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c'est a dire, dat wil zeggen, dat is (te zeggen).
c'est ögal, dat is hetzelfde, dat doet er niet toe.
c'est entendu, afgesproken!
c'est juste, dat is juist of billijk.
c'est la guerre, zoo gaat het in den oorlog.
c'est tout comme chez nous, dat is juist zooals bij ons.
c'est une autre chose, dat is iets anders.
cetacean, v. m y. walvischachtige zoogdieren.
cetera dêsunt, de rest ontbreekt•
ceteris paribus, voor 't overige alles gelijk staande,
order overigens gelijke omstandigheden.
chacun a son gout, ieder naar zijn srnaak.
chacun pour soi, Dieu pour nous tous, ieder
voor zich, God voor ons alien.
chadouf, m. van schephefboom voorziene put in
Tunis en Egypte. f(zie aid.)
chagrin, o. verdriet, kommer, leed ; (ook ) segrijn,
chagrineeren, bedroeven, kwellen, krenken.
chahut, m. bullefuif, hoon van een professor door
studenten, onkuische dans.
chaine, v. keten; (in de danskunst:) kettingdans;
rij (bv. van uitgezette posten).
chair, v. (Fr.) vleesch.
chair, tn. (Eng.) stoel; chairman, rn. voorzitter.
chais, v. licht rijtuig met twee wielen, sjees.
chaise, v. stoel; chaise longue, v. ligstoei.
chalcograaf, v. pliaatsnijder, kopergraveur.
chalcographie, v. plaatsnijkunst, graveerkunst op
[koper.
chalet, o. alpenhut, Zwitsersch huis.
chaleuretis beet, vurig van aard, vol vuur, gloed
[of Leven.
chalk, (Eng.) krijt.
chalon, wollen voeringstof.
chamade, v. signaal met de trom dat een belegerde stad zich overgeeft; ook : kwakzalversgeschreeuw;
de chamade slaan, den terugtocht beginnen.
chamarreeren, beleggen, bezetten (met galons).
chambellan, m. kamerheer.
chambertin, m. fijne roode Bourgognewijn.
chambranle, m. houten of steenen lijst om deuren enz.
chambre, v. kamer ; chambre ardente heette
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Frankrijk het gerechtshof, waar ketters en giftmen•
gers gevonnisd werden en dat gewoonlijk den
vuurdood tegen hen uitsprak; chambre garnie,
gemeubileerde kamer.
chamber-cloak, m. (Eng.) wijde huisjas.
chambree, v. soldatenkamer in kazernes.
chambriere, v. lange dresseerzweep; Lange mane.
gezweep.
chameau, m. kameel, Fransch scheldwoord.
chamois, gemskleurig, bleekgeel, roodachtig geel.
champetre, landelijk, wat tot het land behoort; bat
champetre, o. landelijk bal, danspartij in de open
lucht; garde champetre, m. veldwachter.
champignan, m. kampernoelje, eetbarepaddenstoel ;
(fig.) iemand die sue' en onverwachts fortuin
maakt. Ingat, o. kampioenschap.
champion, m. kampioen, voorvechter; champiochamsin, III. gloeiende woestijnwind.
chance, v. kans.
chanceller, chancellor, m. kanselier.
chancre, M. kankerachtig, invretend gezwel, sjanker.
change, v. ruil, wisseling.
changeant, veranderlijk ; met een weerschijn.
changeeren, veranderen, verwisselen, verruilen ;
versehieten (van kleuren).
changement, o. verandering.
changeur, changer, m. geldwisselaar.
Chanson, chansonnette, v. liedje, zangstukje;
praatje, sprookje.
chansons! praatjes voor den yank!
Chant, m. gezang; chanteur, tn. zanger; geldafperser;
chanteuse, v. zangeres.
thansonnier, m. liedjeszinger.
chantage, v. geldafpersing, bedreiging om iemand
to belasteren, indien hij niet een som gelds beiviool.
.
taalt.
chanterelle, v. hoogste snaar; quintsnaar op de
warrelof
mengelkloinp,
bajert;
(fig.)
chaos, in.
cliaetisch, verward, ongeordend. fwarboel.
chapeau, m. hoed; dainesgeleider (in Frankrijk
zegt men dsarvoor echter cavalie r) ; chapeau
bas, den hoed in de hand, blootshoofds, onderdanig.

chamber-cloak
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chapeau-claque, m. hooge hoed, die plat ineengedrukt kan worden, klak(hoed).
chapelet, m. rozenkrans.
Chapelle ardente, v. met rouwfloers behangen, met
• waskaarsen verlichte kamer, waarin een lijk tentoongesteld wordt.
chapellerie, v. hoedenfabriek, hoedenwinkel.
chaperon, m. chaperonne, v. geleider; geleidster
eener (jonge) dame. [beschermer strekken.
chaperonneeren, een jonge dame tot geleider en
chapitre, o. hoofdstuk ; onderwerp van een gesprek.
char-il-bancs, m. open wagen, met 3 a 4 dwarscharade, v. lettergreep-raadsel. (banken.
charcuterie, v. spekslagerij, handel in vleeschwaren.
charge, v. eerepost, ambt; last, vracht; cavalerieaanval ; losbranding; (00k:) overdrijving, zie a
chargé d'affaires, m. zaakgelastigde. (charge.
chargeeren, belasten, beladen ; gelasten ; aan va I len
(inz. van de ruiterij gezegd); bezwaren (een beschuldigde); overdrijven.
Charitas, v. zinnebeeld der liefdadigheid.
charité, v. mildheid, liefdadigheid ; ziekenhnis ;
charite Bien ordonnde commence par soimeme, het hemd is nader dan de rok.
charivari, o. ketel- of kattenmuziek ; oorverdoovend getier, standje; allerlei sieraden aan een horlogeketting.
charlatan, m. kwakzalver ; windbuil.
charlatanerfe, v. kwakzalverij ; pocherij.
charmant, bekoorlijk, inneinend, allerliefst.
charmeeren, verrukken, bekooren, betooveren.
Chfirons-boot, v. (fig.) overgang tot een ander
charpie, v. pluksel, uitgerafeld linnen. jleven, dood.
Charta-magna, v. groote oorkonde van 1215, een
merkwaardige grondwet der Engelschen, die nog
tegenwoordig als het palladium der rationale vrzjheid vereerd wordt.
Chartered Company, v. (Eng.) maatschappij die bij
decreet vastgestelde voorreclaten van de regeering
heeft verkregen inz. de in Z.-Afrika werkzame
landontginnings-maatschappij door Cecil Rhodes
jopgericht.
chfirte-partie, v. zie cherte-partii.

Zie ook K. chauvinisme
charter
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charter, o. of charte, v. oorkonde ; grondwet of
constitutie.
[dicale partij in Engeland.
chartisten, m. m y. naam van de leden van de rachartomantie, v. het kaartleggen.
Chartreuse, v. Karthuizerklooster (bij Grenoble,
Frankrijk); daar vervaardigde likeur, titans door
het Fransche gouvernement; of door die uitg,eweken paters in Tarragona (Spanje).
Charybdis, m. gevaarlijke draatkolk tusschen Calabrie en Sicilie ; zie Scylla.
chasse, v. jacht ; (in de muziek :) klein jachtstuk.
Chasse, v. zijwaartsche pas, waartnede een col o nn e op en neer gedanst wordt.
chasseeren, voortdrijven, wegjagen ; de c o I o n e
op en neer dansen. [comottef.
chasse-neige, m. (Fr.) sneeuwschepper aan een lochassepot, o. het eerst ingevoerde Fransche achterlaadgeweer.
chasseur, m. jager; loopknechtje van hotels of societeiten ; ch. a cheval, jager to paard.
chassinet, o. 'net papier beplakt, versierd of van
opscliriften voorzien houten raam.
chassis, o. raam, inschuifraam, dat de gevoehge
plaat van een photographietoestel bevat; ondetstel
van een automobiel.
chatelafn, m. slotvoogd, k a s t e 1 e i n, chatelaine,
v. slotvoogdes; een voor het lijf gedragen ketting,
waaraan huisvrouwen sleutels of derg. dragen.
chateaubriant,m. dik gesneden en geroosterde scliijf
ossevlecsch, klein biefstukje. [den vorst.
chatouille, v. geld-, juweelkistje; privaatkas van
chaud-froid, m. warm gereedgemaakte schotel (gevogelte enz.) die koud gegeten wordt.
chauffeur, m. stoker ; bestuurder van een automobiel.
chaussee, v. straatweg, steenweg, kunststraat.
chausseeren, (zich) schoeien, kousen en schoenen,
schoenen of laarzen aantrekken; (ook :) een weg
ineen plaveien, bestraten.
chaussure, v. schoeisel.
chauve-souris, v. vleermuis; een maskerkleedij.
chauvinisme, o. overdreven vaderlandsliefde, blinde
vooringenomenheid met eigen land.

Zie ook K. chevaleresk
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chauvinist, m. die met zotte vaderlandsliefde beItept is. f spahis.
chechia, v. roode muts, hoofddeksel der zouaven en
check of cheque, v. aanwijzing op een kassier
t ‘ r betaling, kassiersbriefje; (ook
zeker geruit
weefsel.
cheer, (Eng.) vreugdegeroep, jubel, hoezeegeroep.
cheese, v. (Eng.) kaas.
chef, m. hoofd, opperhoofd, aanvoerder, overste.
chef de bureau, m. hoofd der op een bureau
werkzame lagere beambten.
chef de cuisine, m. opperkok.
chef d'escadrons, m. majoor der cavalerie.
chef d'oeuvre, a. meesterstuk.
fdanen.
cheik-ul-islam, m. opperpriester van de Mohammechemicalien, v. m y. cheinische toebereidingen.
chtmicus, m. scheikundige.
chemie, v. scheikunde, leer van de bestanddeelea
en de eigenschappen der lichamen.
Chemiker, m. (D.) praktiscli scheikundige.
chemin de fer, m. spoorweg; (ook reistaschje.
chêmisch, scheikundig.
chemise, v. hemd; overtrek, omkleedsel, kaft.
chemisëtte, v. halfhemd; kraaghemdje; chemisetspeld, v. doek- of borstspeld,
chemisier, m. hemdenmaker; handelaar in heerenchemist, m. scheikundige. tlinnengoed.
chenille, v. rupsvormig boordsel van flnweelzijde.
cher, waard, lief ; mon cher, ma chare, miju
waarde, mijn beminde.
cherchez la femme, zoek de vrouw (als verborChersonesus, m. schiereiland. (gen oorzaak).
chërte-parO, v. vrachtbrief, acte van overeenkonist
tusschen den vervrachter en de bevrachters opgeunaakt.
cherub, cherubijn, m hemelgeest van den 2den
rang (na de serafijnen), vuur- of vlambode.
chester, v. bekende Engelsche kaas (naar de stad van
chetif, nietig, zwak.
fdien naam).
cheval, m. paard ; cheval de bataille, strijdpaard ;
(ook:) iemands lievelingsonderwerp.
chevaleresk, ridderlijk.
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chevalerie, v. ridclerlijkheid, ridderschap.
chevalier, in. ridder; chevalier d'industrie, fortuinzoeker, door rapt bedrieger, oplichter.
chevalier sans peur et sans reproche, ridder
zonder vrees of blaam.
chevau-Leger, in. lichte cavalerist (in Beieren).
chevelure, v. dameshaardos; Venushuur, eerie aan
de vareus verwante Iniplische kamersierplaut.
cheviot, v. en o. kamgaren van de wol van Schotsche
[bergschapen.
chevreau, o. geitenleer.
chevron, m. arnistreep, onderscheidingsteeken op de
mouw van onderofficieren e. a. militairen.
chevroteeren, beverig zingers.
chez soi, to huis.
chianti, v. (d = k) Italiaansche roode wijnsoort.
chiaro, fielder, klaar.
chibouque, v. Turksche pijp. [zwierig.
chic, m. sierlijkheid, slag, zwier ; (bijv. nw.) smaakvol,
chicane, v. rechtsverdraaiing; haarklooverij; nitvlucht ; geniis aan troefkaarten bij het bridge-spel.
chicaneeren, pleitstreken of rechtsverdraaiingen
gebruiken; vitten, haarklooven, het iemand lastig
fschepsel.
maken.
chicaneur, m. pleitziek tnensch; haarkloover, lastig
chicard, m. zwierig beer, rijk gekleed persoon.
chief justice, m. opperrechter in Engeland.
chiffonneeren, kreuken, frommelen, verkreuken ;
verontrusten, plagen; onbetamelijk aantasten.
chiffonnière, v. hooge latafel; datneslinnengoedkast met laden.
chiffre, m. (ook : o.) schriftteeken, cijfer; willekeurig
teeken in plaats van den naam ; cijferschrift, geheimschrift.
chignon, m. nekhaar, haarbundel van het nekhaar.
chip, chum, zie chylus, chyinus.
child, (Eng.) kind.
chilkide, v. duizendtal (inz. van jaren).
chiliasme, o. leer van bet duizeudjarige rijk, van
een terugkomst van Christus, waarna de volmaakt.
ste aardsche gelukzaligheid zal beginnen; geloof
aan den vooruitgang der menschen tot het doel
van zedelijke volmaaktheid.
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Chilisalpeter, o. natronsalpeter uit Chili, veel gebruikt als kunstmest.
chilophaag, m. iemand die op de lippen bijt of er
chi lo sa ? (It.) wie weet het ? [aan plukt.
chimaera of chimere, v. inbeelding, hersenschim;
ongerijmd verdichtsel.
chimeerisch of chimeriek, ingebeeld, hersenschimchimpanse, m. menschaag uit Afrika. [mig.
Chi nagras, o. Chineesche hennep ; Chinaware, my.
(Eng.) porseleinwaren.
chinchilla, o. grijsachtig bont van een knaagdier
van
naam (Chili en Peru).
chineeren, vlammig weven, bewerken; gechineerde stoffen, gevlamde, met vlainmige patronen
geweefde stoffen.
ch i nine, v. koortsverdrijvend geneesmiddel bestaande
in de werkzame bestanddeelen van de kinabast.
chinoiserie, v. sieraad enz. in Chineeschen smaak.
chiragra, v. handjicht.
chirographisch, op een handschrift berustende.
chirologie, v. handenspraak, vingerspraak.
chiromantie, v. waarzeggerij uit de lijnen der hand.
chiroplast, m. handhouder bij het pianospel.
chirospasmus, m. schrijfkramp.
chinirg, chirurgijn, m. wondheeler, heelmeester.
chirurgie, v. heelkunde, wondheelkunst.
chipolin, o. met waterverf bestreken en gevernist
of verlakt hout, dat daardoor een porceleinglans
heeft gekregen.
chi va piano va sano, langzaam gaat zeker.
chitine, v. grondstof van de schilden der kevers.
Chloe, v. (fabell.) andere naam voor Ceres.
chloor, o. en v. chlorine, v. groengeel gas met verstikkenden reuk.
chlooraethyl, o. middel om plaatselijke gevoelloosheid to verlcrijgen. [bleekpoeder.
chloorkalk, v. verbinding van chloor met kalk,
chloral, o. een slaapmiddel.
chloriet, o. groote talksteen, donkergroen chloorzout.
chloroform, v. chloorverbinding, die het gevoel
geheel verdooft en alzoo den lijder bij operation
voor pijn bewaart.

Chilisalpeter
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chloroformiseeren, door chloroform in een staat
van volslagen gevoelsverdooving brengen.
chlorophyl, o. bladgroen, groene kleurstof in plan.
tendeelen.
chlorose, v. bleekzucht, een bloedziekte.
choc, m. schok, verlammende zenuwschok.
chceur, m. (Fr.) koor.
choisisseeren, kiezen, uitkiezen, uitzoeken.
choix, v. keuze.
cholera asiatica, v. Aziatische braakloop, veroorzaakt door den kommabacil, zeer kwaadaardige, besmettelijke ziekte; cholera nostras, v. inlandsche
cholera (niet besmettelijk).
choleriek, cholêrisch, galzuchtig ; driftig, opvliegend.
Ivan cholera.
cholerine, v. goedaardige soort of lichte graad
chilmage, v. gebrek aan werk, werkeloosheid.
chondrologie, v. leer van de kraakbeenderen.
chopine, v. halve liter.
choquant, aanstootelijk, hinderlijk, beleedigend.
choqueeren, aanstoot, ergernis geven ; aanstootelijk
zijn, tegen de borst stuiten.
chorea, v. St. Vitusdans.
[dansen.
choregraphie, v. beschrijving (of teekening) van de
chorograaf, m. land-, oordbeschrijver.
chorographie, v. beschrijving van landen of oorden.
chose, v. zaak, ding ; grap ; c est une autre chose,
dat 's wat anders ; chose wordt ook gebruikt voor
alles, waarvan men den naam niet weet of niet noemen wil, bijv. Monsieur chose, mijnheer dinges ;
Madame chose, mevrouw.... hoe heet ze ook?
chosesmaker, m. complimentenmaker, grappenmaker.
Chouans, m. mv. aanhangers van de Bourbons in
't westen van Frankrijk, tijdens de Fransche revochresmologie, v. waarzeggerij. ['Lille in 1789.
chrestomathie, v. uittrelcsel uit vele boeken, bloemlezing, inz. uit prozaschrijvers.
chrisma, o. gewijde olie of zalf voor R. K. kerkelijke plechtigheden.
Christian-science, v. leer volgens welke men ziekten door het gebed en door eigen wil geiiezen kan.

chloroformis.
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christianiseeren, verchristelijken, kerstenen, bekeeChristmas, (Eng.) Kerstmis. (rem
Christofle-metaal, o. op zilver gelijkend metaalmengsel.
christologie, v. leer van of omtrent Christus.
chromameter, m. steminstrument voor piano's.
chromatiek, v. kunst der kleurmenging.
chromaitisch, gekleurd; in verschillende op elkander volgeiide halve tonen opgaand en afdalend.
chromatisme, v. kleurschifting met lenzen.
chromolithographfe, v. kleurensteendruk ; ook:
enkel chromo.
chromophotographie, v kleurenphotographie.
chronique scandaleuse, v. schandgeschiedenis,
kletspraatjes van een stad, een dorp enz. [ziekten.
chronische ziekten, v. m y. langdurige, slepende
chronogrim, o. jaarletters, getal- of tijdspreuk,
waarin de letters M, D, C, L, X, V en I, als Romensche talletters beschouwd, bij samenstelling
een jaartal geven.
chronographic, v. tijdbeschrijving.
chronologie, v. tijdrekenkunde, tijdleer.
chronolOgisch, tijdrekenkundig, naar tijdsvolgorde.
chronoloog, m. tijdrekenkundige.
chr6nometer, m. tijdmeter, zeehorloge, zeer nauwkenrig uurwerk.
chroom, o. in 1797 ontdekt grijs metaal.
chroomleder, o. met chroomzuur gelooid, zacht
leder, thans veel in gebruik.
chrysalide, v. vlinderpop.
chrysant, chrysanthemum, m. Japansche goudsbloetn, een zeer groot soort aster, een in den herist
bloeieiide sierplant.
Iterschrift.
chrysographie, v. vervaardiging van verguld letchrysoot, o. op goud gelijkend metaalmengsel.
Chrysostomos, m. guldenmond, de welsprekende.
chubb-slot, o. veiligheidsslot.
church, (Eng.) kerk ; church of England, de Episcopaalsche (staats)kerk in Engeland.
chat I still zwijg !
chuteeren, chut roepen, tot stilte aanmanen in een
schouwburg .
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chutney, v. Eng-Indische specerij van ingemaakte
en sterk gekruide vruchten.
chy'lus, m. chijl, v. inelksap, vocht, waarin het voedsel door spijsvertering veranderd wordt ten behoeve der opnaine in het bloed.
chy'mus, m. chijm, v. spijssap, de brei in de maag, uit
de gebruikte spiizen bereid.
cibarlen, v. my. eetwaren ; spijskast.
cibeben, v. m y. de beste en grootste rozijnen.
ciborie, v. ciborium, o. hostiekelk bij den R. Ka th.
[eeredienst.
cicade, v. soort krekel.
cicatrix, v. litteeken.
Cicero, m. (fig.) zeer welsprekend man, voortreff elijk redenaar ; (ook :) druklettersoort (tusschen des[lingen.
,,
sendiaan en augustijn).
cicerone, m. wegwijzer of leidsman voor vreeindecichorei, v. surrogaat der koffie (verbasterd in
suikerij).
Cicisbeo, m. damesgeleider, vertrouwde vriend en
gezelschaphouder van een gehuwde (Italiaansche)
vrouw.
Cid, m. beer, opperhoofd, bijnaam van den Spaanschen krijgsheld der lie eeuw, Don Rodrigo Diaz,
graaf van Bivar.
cider, m. appelwijn, ooftwijn.
ci-devant, eertijds, wijlen; de ci-devants, m. mv. in
Frankrijk, de personen uit voormaals adellijke en
vorstelijke familia.
cigarritos, m y. (Sp.) tabaksrolletjes in fijn rijsstroocigfirro, (Sp.) sigaar. [papier.
ci-git, (Fr.) bier ligt (begraven).
cijns, m. schatting, belasting.
cilia, o. m y. ooghaartjes.
cilicium, o. haren boetekleed.
cilinder, cylinder, m. rol, rolrond lichaam, besloten tusschen twee gelijke en evenwijdige platte
cirkelvlakken.
cilindrisch, cilindriek, rolvormig; kokervormig.
cimbaal, v. klankbekken ; orgelregister van samenstemmende klokjes.
rimier, o. helmsieraad (in de wapenkunde).
cingulum, o. gordel, inz. der priestess.
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cirkel

cinquantenaire,m.(ook :o.)v,ijfjarig herdenkingsfeest.
cinq premiers of cinq premieres, (in 't omberspel* de 5 eerste slagen van den sans-prendre
speler.
cinquecento, m. bloeitijd van de Italiaansche
(gevangenis.
kunst in de 16e eeuw.
cipier, m. gevangenbewaarder; opzichter van een
cippus, m. korte zuil. (smeersel, schoensmeer.
cirage, v. het overtrekken of insmeren met was;
circa, omtrent, ongeveer; rondom.
circassienne, v. fijn gekeperde wollen stof, haiflaken.
Circe, v. verleidelijke boeleerster.
circuit, o. baan, afgelegde weg; of to leggen weg
bij atstandsritten.
circuitus verborum, omhaal van woorden.
circulair, kringvormig, rondachtig.
circulaire, v. rondgaande brief, rondschrijven.
circulAtie, v. kringloop, b y. van het bloed, van het
(geld enz.
circuleeren, in omloop zijn.
circulus in probindo, cirkelredeneering, waarbij
men hetgeen bewezen moet worden als bewijzend
deel opneemt.
circumcentrisch, rondom het middelpunt.
circumcisie, v. besnijding.
circumferCntie, v. omvang, omtrek. (kingsteeken.
circumflex, m. omgebogen toonteeken CO, samentrekcircumlocfitie, v. omschrijving met woorden.
circumscriptie, v. omschrijving, insluiting binnen
bepaalde grenzen; omschrijving met woorden;
ronding der rede.
circumspCctie, v. omzichtigheid, behoedzaatnheid.
circumstantiae variant rem, de omstandigheden
wijzigen de zaak.
circumstantie, v. onistandigheid.
circumstantieel,ontstandi g ,in 't breede,breedvoerig.
circumvenieeren, omgaan, omringen; misleiden.
circumventie, v. misleiding.
circus, m. en o. ronde schouwplaats ; strijd-, renbaan.
cireeren, met was bestrijken of insmeren.
cirkel, m. in zich zelve terugkeerende kromtne lijn,
die overal denzelfden afstand van een middelpunt
houdt ; vlak, door zulk een lijn ingesloten.
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cirometer, m. wolmeter.
cirque olympique, v. rijbaan voor kunstrijders,
cirrus, m. vederwolk. [paardenspel.
cis, aan deze zijde.
cisalpijnsch, aan deze zijde van de Alpen.
ciseleeren, met de graveerstift werken.
ciseleur, m. graveur op metaal.
cisleithaansch, aan deze zijde van de Leitha.
cispadaansch, aan deze zijde van den Po.
cisrhenaansch, aan deze zijde van den Rijn.
Cisterciencers, m. m y. in 1098 gestichte monnikencistirne, v. waterbak, regenput.
[orde.
citaat, o. aangehaalde plaats uit een geschrift.
citadel, v. burcht, kleine vesting bij een stad, stadscitadin, m. stedeling.
[vesting.
cita mors ruit, de dood rijdt snel.
cititie, v. aanhaling zie citaat ; dagvaarding voor
citáto 16co, ter aangehaalde plaats. ['t gerecht.
cite, v. stad, inz. de oude stad; de burgerij ; cite
-ouvriêre, v. blok arbeiderswoningen.
citeeren, aanhalen b y. een boek, een schriftuurplaats; voor het gerecht dagen, dagvaarden.
citer, v. snarenspeeltuig van de oude Grieken
cito, inet spoed ; citIssime, in allerijl, allerspoedigst.
cito maturum, cito putridum, vroeg rijp, vroeg
citoyen, m. burger; citoyenne, v. burgeres. [rot.
city, (Eng.) stad, inz. binnenstad waar de handelskantoren en zaken gevestigd zijn (in Londen).
ciudfid, v. stad (in Spanje), inz. stad van den eersten
rang (in tegenstelling met villa).
civiel, den burger of burgerstand betreffend; burgerlijk tegenover militair; beleefd ; billijk in prijs;
civiele lijst, v. de hofhoudingskosten of som, die
de regent uit de staatsinkomsten voor zich, zijn
gezin en zijn hof trekt; civiele partij, v. beleedigde in strafzaken, die schadevergoeding eischt.
civilisatie, v. beschaving, verfijning van de zeden.
civiliseeren, beschaven, verlichten.
civiliteit, v. beschaafde manieren, hoffelijkheid.
civis,m.burger; civis academicus, student; civisme,
o. burgerzin.
[ken over kleinigheden.
clabaudeeren, keff en, blaffen; kijven, geweld ma-
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claim,m4Eng.)aanspraak, eiscii; bewijs, dat men recut
heeft op een aandeel in de winst of den vootrang
bij eene nieuwe kapitaaluitgifte.
clairaudiant, (spiritistisch) heiderhoorend ; een dalraudiant(e), iemand die geestenstemmen boort
clairement, duidelijk, klaar.
clairet, in. Iichte, bleekroode wijn.
clair-obscur, o. helderdonker ; schilderkunst waarbij
sterk met Licht- en schaduw-effecten wordt gewerkt.
clairon, in. beugelhoorn.
clairvoyance, v. helderziendheid, helderziende toestand inz. aan den magnetischen slaap toegeschreven.
clairvoyant, helderziend, inz. als gevoig van den
magnetischen slaap ; clairvoyant(e), iemand (mar'
of vrouw), die gezegd wordt in magnetischen slaap
met gesloten oogen en slapend helderder en weer
to zien dan anderen, die wakker zijnonet open oogen.
clan, in. stain, geslacht; district (in Schotladid en
Ierland).
clandestien, heimelijk, naar de wet verboden.
claque, v. klap met de vlakke hand; klaphoed ; de
gezamenlijke claqueurs.
claqueur, m. gehuurde toejuicher in schouwburgen.
Clara voce, (It.) met heldere stem.
claret, m. Eng. naam van Fr. rooden wijn.
clarificatie, v. zuivering, klaring; opheldering.
clariffceeren, zuiveren, klaren; bewijzen, ophelde[ren
clarino, o. trompet.
clarissimus, zeer beroemd (als titel).
clarum et venerabile nomen, een beroemde en
geeerde naam.
clarum ingenium, heldere kop.
classicaal, de classis betreffende.
classiciteit, v. het klassiek aanzien, het voorbeeldige.
classiek, classisch, voorbeeldig, tot model dienend,
voortretfelijk; classieke schrijvers, classieken,
in. me. modelschrijvers, dergelijke schrijvers, die
steeds als voorbeeld kunnen dienen ; classieken,
v. me. classieke schriften, o. me. boeken van
blijvende waarde, vormingsboeken voor de leerenden.
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classificatie, v. rangschikking in klassen.
classificeeren, afdeelen, in klassen rangschikken.
classis, v. zekere kerkelijke indeeling in de Ned.
herv. kerk, onderafdeeling van een provincie, zelf
. weder in r i n g e n verdeeld.
clausa, v. eel, kluis, woning van een kluizenaar.
clausfile, v. toevoegsel tot een voorschrift, een
contract, inz. zulk een, waardoor bijzondere punten beperkt of uitgebreid worden; beding, voor[terachtige opsluiting.
behoud, bepaling.
clausuur, v. enge opsluiting in kloosters; klooschives, v. m y. toetsen, klavieren van een sttaarinstrument.
claviatuur, v. het geheel van de toetsen, toetsenbord.
clavicula, v. sleutelbeen.
clávis, v. sleutel; notensleutel, het teeken, dat den
goon van de noten aanduidt; zie slaves.
claviger, m. sleuteldrag,er, portier.
clearing, v. (Eng.) afrekening, liquidatie.
clearing-house, clearing-office, o.(Eng.)kamer van
verevening eu vereffening van handelsrelceningen,
tusschen particulieren en banken en tusschen banken onderling, waarbij zooveel mogelijk afrekening met gesloten beurzen mogelijk wordt gemaakt.
clef, cle, v. (Fr.) sleutel.
clementie, v. zachtmoedigheid, goedertierenheid.
clepsydra, v. wateruunverk der Ouden.
cieresfe, clerezy, v. clerus, tn. de geestelijkheid;
de bisschoppeltjke clerezy, de oud-roomsche
geestelijkheid, de z. g. Jansenisten.
clergë, v. (Fr.) geestelijkheid.
clergyman, m. (Eng.) geestelijke.
clericaal, geestelijk, priesterlijk.
clericalen, m. m y. aanhangers van de geestelijkheid.
clericus, m. geestelijke; clericus clericum non
decimat, de eene geestelijke heft geen tienden
1photografisch negatief.
van den anderen.
cliche, o. drukvorm (voor platen in boekdruk);
cl icheeren, afkloppen, afgieten, afstampen (een vont'
of matrijs in gesmolten en afgekoeld metaal, oat
er zoo den afdruk van to krijgen).
client, m. beschermeling; hij, die de hulp van een
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advokaat heeft aangenomen ; Want ; clientele,
clienteele, v. de gezanienlijke klanten.
clima, o. klimaat, aard- of luchtstreek, luchtgesteldheid, temperatuur.
climax, m. opklimming in de uitdrukkingen, of in
de kracht der stem.
clinicum, o. klinische school z. a.
clinometer, in. hellingmeter Ivan bergen en mijnclinqufint, m. klatergoud fschachten).
Clio, v. de muze der geschiedenis.
clique, v. samenheuling; spitsbroederschap; verbintenis tot een slecht oogmerk, bent, rot.
clitoris, v. kittelaar, vrouwelijk orgaan der geslachtelijke prikkelbaarheid.
cloaca, cloaque, v. riool, afvoerkanaal voor vuilnis.
cloak, m. mantel.
closet, o. omsluiting; kabinet, bestekamer.
cloture, v. sluiting (bv. van een beraadslaging,
rekening).
clou, m. (eigenl. spijker), glanspunt, voornaamste
aantrekkingspunt (bv. van een tentoonstelling).
clown, m. hansworst, grappenmaker.
club, v. besloten gezelschap.
clysma, o. darmspoeling, lavement.
cofictie, v. dwang; gewelddadige aanranding.
coactief, dwingend, gewelddadig.
coadjutor, m. helper, ambtshelper, plaatsvervanger.
coaguleeren, stollen, stremmen.
coagulum, o. het gestolde, geronnene. [steenkolen.
coaks of cokes, m y. (Eng.) verkoolde of ontzwavelde
coal, (Eng.) steenkool. [aangaan.
coaliseeren, verbinden, vereenigen, een verbond
coalitie, v. verbond, vereeniging van velen tegen
een gemeenschappelijken vijand. (Zij onderscheidt
zich van alliantie, doordat zij eigenlijk de verbinding van twee tot dusverre tegenovergestelde
partijen beoogt).
coating, v. (Eng.) duffel, langharige wollen stof.
cobbler, m. Arnerik. drank bestaande uit den een
of anderen wijn, met sulker, citroen en fijngestampt
cobra, v. brilslang uit Oost-Indie.
Eijs.
cocagne, v (pays de cocagne), luilekkerland;
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cocagnemast,m. klimmast, klauterpaal (met prijzen aan zijn top).
cocaine, v. stof uit de bladeren van de cocastruik
in Peru (aangewend tot verkrijging van plaatselijke
gevoelloosheid).
cocarde, v. hoed- of mutsstrik, band, lint of roos
van bepaalde kleur als partij- of nationaal teeken.
coccen. m. my. (enkelv. coccus) bacterien in stip-,
bolvorm.
cochenille, v. Amerikaansche schildluis, die een
scharlakenverf oplevert; die scharlakenverf zeive,
cochleatim, lepelsgewijze. Ilcarinijn.
cochOn, o. zwijn, varken ; (fig.) hoogst onzindeiijk
cochonnerie, v. zwijnerij ; vuile taal.
Imensch.
cock, m. (Eng.) haan.
cockney, m. Londenaar uit de volksklasse.
cockswain, m. (Eng.) bootsman.
cocktail, v. Amerik. drank uit sterke drank, Ang0sturabitter, suiker en ijs met een scheutje water.
cocOn, m. weefsel, tounetje of pop van de naclitcocotte, v. voorname lichtekooi.
NH nders.
coctie, v. kolcing ; coctum, o. het gekookte, kooksel.
coal, m. horendrager, bedrogen echtgenoot.
coda, v. staart; aanhangsel ; slotstuk (van muziekstukken).
code, codex, m. wetboek; oud handschrift; code
Napoleon, het door Napoleon I tot stand gebrachte wetboek; code civil, burgerlijk wetboek;
code penal, wetboek van strafrecht.
codeine, v. uit bestanddeelen van het opium bereid
hoestpoeder.
codicil, o. aanhangsel of toevoegsel tot een testament.
codificatie, v. het bijeenverzamelen van alle, een
deal der wetgeving betreffende voorschriften in
een enkele wet.
codille, v. dubbel verlies bij het omberspel, wanneer de speler minder slagen haalt dan een van
de beide tegenspelers alleen ; (ook :) geruineerd,
coecum, o. blinde darin.
fbedorven.
coeducatie, v. gemeenschappelijke opvoeding van
jongens en meisjes.
coefficient, m. inedewerker; standvastige of gege-
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ven factor van een onbekende of veranderlijke
grootheid (in de algabra).
coemtie, v. gemeenschappelijke koop.
coerceerende middelen, o. me. dwangmiddelen.
coercitief, bedwiugend.
[leeuwenhart.
coeur,m.hart; harten op speelkaarten; coeur de lion,
coexistentie, v. medebestaan, het tegelijk aanwezig zij u.[zig is.
coffeine, v. giftstof die in de koffieboonen aanwecogitatie, v. het nadenken ; de overdenking.
cOgito ergo sum, ik denk, dus ben (bests, ik.
cognac, m. soort van Franschen brandewijn.
cognaten, m. me. aanverwanten door vrouwelijke
atstamming.
cognitie, v. kennisneming, onderzoek.
cognossement, connossement,o.zeevrachtbrief, Ia.
dings- of vrachtbrief van den schipper.
cohabitatie, v. samenwoning, geslachtsgemeenschap.
cohmrentie, kracht van coheesie, v. samenhang,
kracht, waardoor de samenstellencte deeltjes van de
lichamen worden bijeengehouden.
cohEesie, of cohesie, v. samenhang.
cohibeeren, terughouden, matigen, beperken.
cohortatie, v. vermaning.
cohörte, v. krijgsbende, schaar, rot.
cohue, v. geraasniakende en schreeuwende menigte.
coiffeeren, kappen ; (ook:) vleien, opkammen.
coiffeur, m. kapper; coiffeuse, v. kapster.
coiffure, v. kapsel.
coin, m. (Eng.) muntstempel.
coincidentie, v. het samenvallen, samentreffen.
coionneeren, (verbasterd tot koejonneeren), smadelijk bejegenen, als een hondsvot behandelen.
colonnade, v. scheld-, smaadwoord, smadelijke be.
handeling (koejenatie).
coitus, m. geslachtsgemeenschap, bijsiaap. [is.
cokes, v. me. steenkolen waaraan het gas onttrokken
col, m. hats; halsboord; strop- of gespdas; ook:
Colbert, v. kort heerenjasje.
fsmal.le bergpas.
col canto, met zang. [zaif.
cold cream, o.(Eng. koude room)witte verkoelende
col de barbe, m. (Fr.) baard onder de kin,
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.
schildvleugelige
insecten (kevers).
coleoptera, v. m y
colere, v. toorn, gramschap.
coleriek, oploopend, haastig, driftiz, opvliegend.
colibacil, m. normale darmbacil die de spijsvertering bevordert, doch ook ziekten kan veroorzaken.
colifichet, m. (Fr.) strikje, snuisterij, vod.
coliseum of collosseum, coliseo, o. benaming
van groote prachtgebouwen tot openbaar verinaak in groote steden (naar een praalgebouw in
't oude Rome).
collaborfiteur, m. mede(be)werker. larbeiden.
collaboreeren, gemeenschappelijk werken, medecolla destra, met de rechterhand.
collage, v. kleefpartij, het zich blijvend binden van
een ongehuwd man aan zijne maitresse.
collaps(us), m. plotselige verzwakking der hersesenen; ineenzinking.
coil' arco, met den strijkstok.
colla sinistra, met de linkerliand.
collateraal, zijdelings; collaterale erfgenamen,
m. m.v. ervende zijverwanten ; collaterile successie, v. erfenis, die aan een zijverwant van den
gestorvene overgaat.
collitie, v. vergelijking van geschriften; (ook :) het
recht om een post, inz. een predikants- of onderwijzersplaats, to begeven.
collation, o. en v. verfrisschingsmaal; maaltijd van
koud vleesch, fruit, gebak, enz.
collationeeren, geschriften, rekeningen, enz. met
elkander vergelijken.
collator, m. begever, van eenig ambt, inz. een predikants- of onderwijzersplaats, bezitter van het coltie-recht.
colle, dicht tegen den band liggend (in 't bil;artspel).
collectfineum, o. schriftelijke verzameling van verscheidene plaatsen uit boeken of geschriften.
collectant, m. inzamelaar van giften.
collecte, v. inzameling van giften, belastingen, enz.
het ingezatnelde geld zelf ; uitgifte van de loten
der staatsloterij ; (ook t) zeker gebed in de mis.
collecteeren, inzamelen, ophalen voor de armen
of noodlijdenden.
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collecteur, m. door het rijk aangesteld verkooper
van loterijloten.
collectie, v. verzameling; aantal, menigte.
collectief,, verzamelend, samenvattend; gemeenschappelijk; c. glas, o. verzamelglas (ter versterking van een brandglas).
collectivisme, o. socialistisch stelsel dat verlangt
dat de productiemiddelen aan de gemeenschap
zullen behooren; collectivist, m. aanhanger van
clat stelsel.
[electriciteit w te hoopen.
collector, m. instrument om kleine hoeveelheden
collega, m. ambtgenoot; medeleeraar.
college, collegium, o. gezelschap of vereeniging
van ambtgenooten ; elk tot een bepaald doel vereenigd gezelschap; (ook:) de vergaderplaats zelve;
lessen der professoren.
college, m. in Frankrijk : gymnasium dat doer een ge.
meente of een genootschap wordt onderhouden.
collegian!, (als bijwoord ;) collegialiter, ambtsbroederlijk (bv. leven, handelen); in vergadering
van al de ambtsbroeders; c. recht, o. (Protest.
kerk:) het recht om zich zelve te constitueeren ;
collegiale kerk, v. stifts- of domkerk met een
proost aan het hoofd.
collegialiteit, v. ambtsbroederschap, onderlinge
band tusschen collega's. [zie ook : college,
collegium, o. bestuur inz. van studentenkorpsen,
col legno, met het hout van den strijkstok.
collet, m. rijbuis, ruitervest, kolder.
collet monte, pedant, overdreven deftig.
celli, o. (mv. van collo), stuk (ter verzending), als
kist, vat, fust, baal enz.
collideeren, samentreffen, botsen.
collie, m. Schotsche herdershond.
collier, m. halssnoer, halsband, halsketen.
collIsie, v. botsing ; het tegen-elkander-druisen van
wetten, plichten, enz.; beklemdheid, nood.
colloatie, v. plaatsing, stelling ; rangregeling der
[schuldeischers.
colloctitie, v. zie colloquium.
collodion, collodium, o. chirurgische kleefstof,
door oplossing van schietkatoen verkregen ; zii
wordt ook in de photographic gebruikt.
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colloquium, o. collocfitie,v.samenspraak ; colloquium doctum, mondeling voorloopig onderzoek naar de bekwaamheden van de protestantsche
geestelijken.
coil' ottava, met een hooger of lager octaaf te spelen.
colludeeren, in geheime verstandhouding staan.
collusie, v. geheime verstandhouding.
colombien,duivenhalskleurig(purperrood eu blauw).
colombine, v. vrouwelijke hansworst, het liedje van
harlekijn. [gebouw.
colonnade, v. zuilenreeks of -rij ; op zuilan rustend
colOnne, v. zuil, pilaar, kolom; troepenopstelling
waarbij de afdeelingen achter elkaar zijn geplaatst.
colorado-kever, m. aardappelkever (in N. Amerika).
colophOnium, o. vioolhars, spiegelhars t terpentijnhars. [king van schilderiien.
coloramento, v. wijze van plaatsing, rangschikcoloratuur, v. loop, versieringen van het gezang,
kunstmatige toonwending.
coloreeren,kleuren, met verven dekken; bewimpelen.
colossus, m. zie kolos. Ina de bevalling.
colostrum, o. de moedermelk van de eerste dagen
colportage, v. marskramerij, het rondventen.
colporteeren, waren rondventen. [yen
colporteur, m. straatkoopman, rondventer ; aanwercolumbarium, o. spelonk voorzien van nissen,
waarin de Romeinen de urnen met de asch der
afgestorvenen plaatsten.
columbium, o. een soort metaal ; zie tantalum.
coma, o. slaapzucht, -ziekte ; (spirit.) half-trance.
comateus, slaapzuchtig, slaapverwekkend. [heid.
combat de generositë, m. wedijver in edelmoedigcombattfinten, m. m y. strijders ; vechtende partijen,
militairen bestemd om aan het gevecht deel
te nemen.
cOmbibo, m. drinkebroer, mededrinker.
combinatie, v. verbinding, samenstelling van allerlei dingen, van voorstellingen, begrippen enz. ;
koppeling, vergelijking en berekening van verschillende zaken.
combinatie-leer, v. wetenschap van de wetten van
de samenstelling van eenige gegeven dingen.

combinatie.
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combinatie-slot, o. slot, dat alleen kan geopend
worden door zekere beweeglijke deelen onderling
in verband to brengen.
combination, (Eng.) hemdbroek, onderkleeding,
waarbij hemd en broek den zijn ; ook : samenspel
bij het voetballen.
combineeren, (eig. paarsgewijze verbinden) vereenigen, samenstellen; vergelijken en berekenen.
comble, o. de hoogste graad van iets; toppunt.
combleeren, vullen, dempen; overladen; opeenhoopen.
combustibel, brandbaar, wat vuur kan vatten.
combustibilen, o. m y. lirandstof fen:
combastie, v. verbranding; (ook t) brandschade;
(fig.) opschudding, gisting, groote wanorde.
combustio spontanea, v. zelfontbranding.
comedic, v. blijspel; comedic a tiratir, blijspel nit
onsamenhangende tafereelen bestaande.
comedones, m. m y. slempers ; medeeters in de huid.
come prima of sopra, als boven, in het voorgaande tempo.
comes palitinus, m. paltsgraaf.
come sta, zooals 'het er staat, zonder versiering.
comestibel, eetbaar.
comestibiliteit, v. eetbaarheid.
comestibles, v. my. (fijne) eetwaren.
comfort, o. geinak, welbehagen, tevredenheid.
c6mfortabel, confortabel, behaaglijk, genoeglijk,
gemakkelijk.
c6micus, m. blijspeldichter; tooneelspeler voor grapcomique, zie komiek. [pige rollen, komiek.
comitaat, o. geleide, gevolg ; kreitz in Hongarije.
comite, o. verzameling van beraadslagende personen of gecommitteerden; vereeniging
van eenige leden uit een vergadering tot onderzoek van een of andere zaak ; en petit comite,
met weinigen.
comitien, o. m y. volksvergaderingen (bij de Romeicommandant, m. bevelhebber.
[nen).
commande, sur
op bestelling.
commandeeren, bevelen; bevel voeren; het omliggende (met geschut) bestrijken; (ook :) bestellen.
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commandement, o. bevel, gebod; macht van ge.
bieden; gelegenheid het voorterrein met vuur te
bestrijken.
commandeer, m. bevelhebber; opperste van een
ridderorde, of ridder uit de hoogere ordeklassen.
commanditaire vennoot, m. stille geldschieter.
commanditaire vennootschap, commante, P.
vennootschap, waarbij eenige deelhebbers At geld
schieten, terwijl een of anderen (associes gerants
of complémentairs) de werkzaamheden verrichten; (ook :) bijhandel, door een handelshuis in een
andere plaats opgericht. [te bevelen.
commando, o. bevel, hoogste macht, recht om
comme chez nous, zooals bij ons.
comme ci comme ca, zoo zoo, tamelijk.
commedia deli' arte, tooneelstuk waarbij de indeeling is aangegeven, mar de dialoog geimproIbeeldig.
viseerd wordt.
comme it faut, zooals 't behoort, in orde, voorcommemorfibel, gedenkwaardig.
commemoratie, v. aandenken, herinnering ; (ook :)
aanroeping van de heiligeti in 't gebed.
commemoreeren, gedenken; vermelden, herinneren.
commend:Mel, prijselijk, loffelijk.
commenditie, v. aanbeveling, aanprijzing.
commendator, m. opperste eener commenderij.
commenderlj, v. hoofdafdeeling van een riddergenootschap (b. v. der Johanniters).
commensaal, m. dischgenoot, kostganger; (ook :)
parasiet niet schadelijk voor den waard, soms zelfs
[meten.
nuttig.
commensurfibel, wat zich met eenerlei maat laat
commentaar, o. verklaring, uitlegging, opheldering.
commentator, m. uitlegger, verklaarder. [zien.
commenteeren, verklaren, van uitieggingen voorcommerage, v. geklets, oude-wijvenpraat, stadspraatjes.
commerce, o. zeker kaartspel, het z. g. kleuren.
commerce, commercle, v. handel, koophandel
(ook:) omgang, verkeer.
commerceeren, handel drijven.
commercieel, wat den handel betreft.
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commêre, v. peetmoei doophefster; babbelaarster,
klappei.
commettaint, m. lastgever, volmachtgever.
commies, m. ambtenaar aan een ministerie, bij de
posterijen, enz. (hooger in rang dan een klerk),
zie kommies.
commilitones, m. m y. wapenbroeders ; schoolgenoocomminatie, v. bedreiging, waarschuwing. [ten.
comminueeren, verminderen, verbrokkelen ; vercommis, m. handelsbediende. [zwakken.
commiseratie, v. ontferming, erbarmen, medelijden.
commissaire-priseur, m. taxateur en afslager van
verkoopingen.
commissariaat, o. bureel van den commissaris (van
politie); (ook :) het ambt van commissaris.
commissaris, m. gelastigde, volmachthebbende;
(ook :) bezorger, aanteekenaar van brieven, goederen enz. aan de veren ; bestuurder van een societeit, club enz.; c. der koningin, hoofd van het
bestuur van een provincie in Nederland.
commissie, v. last, taak; bestelling, boodschap; de
personen die in last hebben, zekere taak gemeenschappelijk uit te voeren, te onderzoeken; (ook :)
hetgeen een koopman voor de bezorging van een
zaak aan zijn lastgever in rekening brengt ; cornmissie-boek, o. book, waarin de bestellingen
(commission) bij kooplieden worden opgeteekend;
commissie-goed, o. waren, boeken, die een koopman voor rekening van den eigenaar verkoopt ;
commissie-handel, m. de handelstak, die voornamelijk bestaat in 't bezorgen van zaken voor
rekening van anderen tegen zekere percenten.
commissionnair, m. lasthebbende, zaakvoerder, gevolmachtigde, vooral in bijzondere gevallen; per.
soon, die voor een handelshuis koopt en verkoopt;
[opgedragen.
(ook :) pakiesdrager.
commissormal, ter onderzoek aan eene commissie
commis-voyageur, m. handelsreiziger.
committee, v. zie comit6.
committeeren, last of volmacht geven, aanvertroucommittent, m. lastgever, volmachtgever. (wen.
commoda, o. m y. voordeelen, gemakken.
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commodaat, commodatum, o. bruikleen.
commode, v. latafel, ladekast ; (bijv. naamw.) gemakkelijk.
commoditeit, v. gemak, gemakkelijkheid ; goede
gelegenheid; (ook :) bestekamer, geheim gemak.
commodites, v. my. allerlei kleinigheden tot gemak
in een huishouden; (ook :) geheim gemak, bestecommodo, (muz.) gemakkelijk. ikamer.
commodore, m. bevelvoerder over een eskader of
commodim, o. nut, voordeel, gemak. [smaldeel.
commoneeren, vermanen, herinneren.
commoners, m. my. studenten van den tweeden
rang op Engelsche universiteiten; leden van het
Lagerhuis in Engeland.
commonitie, v. vermaning. [recht, Iandrecht.
common-law, (Eng.) het gemeene recht, gewoontecommonplace, v. (Eng.) gemeenplaats, algemeen
bekend gezegde.
[Engelsche staatskerk.
common prayerbook, boek met de liturgie der
commons, m y . (Eng.) de gemeenten, wier afgevaardigden het Engelsche Lagerhuis uitmaken.
commOtie, v. heweging, gemoedsbeweging, ontsteltenis; (bij geneesheeren :) schudding, b y. van
de hersenen.
commotio (cerebri), v. hersenschudding.
commoveeren, bewegen, aandoen.
common, gemeen, laag; gemeenschappelijk.
communaal, gemeentelijk.
communArd, m. medestrijder der Parijsche commune in 1871. [de communisten in 1871.
commfine, v. gemeente; Parijsche opstand van
commune bonum, gemeen goed.
communiant, communicant, m. hoogtijdhouder,
avondmaalganger.
communicabel, mededeelbaar. [binding.
communicsitie, v. mededeeling ; gemeenschap, vet,
communicatief, mededeelzaam, gewoon of geneigd
zich mede to deelen.
communiceeren, mededeelen • in verband staan;
fook:) ten hoogtijd, ten avondmaal gaan.
communi consensu, •bij algemeen goedvinden :
onder aller goedkeuring.

commodaat
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commanie, v. gemeenschappelijk bezit of !even
het Ayondmaal.
communieeren, ten Avondmaal gaan.
commfinio bon6rum, gemeenschap van goederen.
communiqué, o. mededeeling (van officieele zijde)
in couranten.
communisme, o. ' stelsel van gemeenschap van
goederen en afschaffing van eigendomsrecht.
communist, m. aanhanger van het communisme.
communiteit, v. gemeenschappelijk bezit ; gemeenschappelijke deelneming.
commutabel, veranderlijk, verruilbaar.
commutatie, V. verruiling, verwisseling, b y. een straf.
commutator, m. stroomwisselaar; omschakelaar,
toestel om de richting van een electrischen stroom
te veranderen of om te keeren.
compact, vast of dicht ineengedrongen, in een
kort bestek gebracht. reenkomst.
compact, complictum, o. vergelijk, verdrag, overcompagnie, v. gezelschap, vereeniging; handelsgezelschap, vennootschap; afdeeling soldaten onder
een kapitein.
compagn6n, m. gezel; deelhebber, medearbeider ;
handelsgenoot, vennoot; c. de voyage, m. reisgenoot.
comparant, m. de verschijnende partij in rechten.
comparatie, v. vergelijking.
comparatief, vergelijkender wijs; (ook :) z. v. a.
comparativus, m. vergelijkende trap (in de taakunde). [het gerecht.
compareeren, vergelijken; verschijnen, inz. voor
comparitie, v. verschijning voor het gerecht ; opkomst, bijeenkomst ter beraadslaging.
comparsen, m. en v. mv. figuranten. Iwegcoupd
compartiment, o. regelmatig afgedeeld vak, spoorcompfiscuum, o. gemeenschappelijke weide.
compfissie, v. medelijden.
compatibel, vereenigbaar, samenpassend.
compatibiliteit, v. gesteldheid van twee of meer
dingen, waardoor zij voor samenvoeging vatbaar
zijn, geschiktheid tot samenvoeging, vereenigbaar[heid.
compatissant, medelijdend, deelnemend.
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compatriot, m. medelandsman, landgenoot.
compelleeren, dwingen, noodzaken, drijven.
compelle intrare, dwing ze om in te gaan.
compendia's, kort, ineengedrongen, samengevat.
compendium, o. kort begrip van een wetenschap ;
leerboek, handleiding, leidraad.
compensfibel, vergoedbaar.
compensfitie, o. vergoeding; vereffening; cornpensatie-koers, m. koers die bij de afreketiing
wordt vastgesteld ; compensatie-slinger, tn.
slinger waarop de temperatuursverschille n geen
invloed hebben. [ning van kosten.
co mpensatis expensis, na wederzijdsche vereff ecompenseeren, vergoeden ; vereffenen ; tegen elkander opwegen. [handlanger.
compere, m. peetoom; vroolijke snaak; helper,
competeeren, rechtmatig toekomen; betamen;
mededingen.
competent, bevoegd, gerechtigd, geldig.
competentie, t, bevoegdheid ; recht om te spreken;
toekomend deel ; rechtmatig of bevoegd oordeel.
competitie, v. mededinging aan wedstrijden (inz.
voetbal enz.) ter verkrijging van een bepaalde onderscheiding of prijs.
compiacevole, behaaglijk, bevallig.
compilatie, v. het uit allerlei schrijvers bijeengebrachte, het samengevoegde, verzamelwerk.
compilitor, m. verzamelaar van stukken uit verschillende werken tot een nieuw geheel.
compileeren, samenbrengen, hetgeen in andere
boeken staat tot een nieuw geheel vereenigen.
complaisance , v. gedienstigheid, vriendelijk en
voorkomend gedrag, bereidwilligheid. [mend.
complaisant, dienstvaardig, bereidwillig, voorkocomplaisant, m. dienstvaardig menscli; oogendienaar.
compleet, volledig, voltallig; ongeschonden.
complement, o. aanvulsel (in de meetk. tot 90").
complementair, aanvullend, vol makend ; complementaire kleuren, v. me. kleuren die bij vermenging de witte kleur geven b.v. groen met rood.
complet, o. een geheel kostuum, jas, vest en broek.
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completeeren, aanvullen, tot een geheel brengen
completen, v. mv. laatste biduur van den dag;
misgebeden van den priester na de it Communie.
complex, samengesteld, ingewikkeld ; (ook:) een
complex, o. omvang; gezamenlijke massa.
complexie, v. lichaamsgesteldheid ; gemoedstoestand; gelaatskleur, uitzicht.
complickie, v. ingewikkeldheid, verwikkeling, samenloop van verscheiden dingen van verschillenden aard.
complice, m. medeplichtige, medeschuldige.
compliciteit, v. medeplichtigheid.
compliment, o. beleefdheidsbetuiging, groet ; lets
vleiends, verplichtends ; woordenlof, plichtpleging.
complimentatie, v. begroeting.
complimenteeren, begroeten, verwelkomen. [gen.
complimenteus, vol complimenten of plichtplegincomponeeren, samenstellen, vereenigen; een muziekstuk vervaardigen, toondichten.
componist, m. toonzetter, toondichter.
comportement, J. gedrag, leefwijze.
composante, v. samenstellende kracht
compose, o. samengesteld woord ; mengsel.
compositen, v. my. samengesteldbloemige planten.
co mpositeur,m. samenstel ler, componist ; letterzetter.
compositie, v. menging, samenstelling ; metaalmengsel ; ordening van een schilderij ; toonzetting ; minnelijk verdrag.
[mengsel.
comp6situm,o.(my. composita), lets samengestelds,
compos mCntis, in het bezit van zijn verstand.
compos sui, meester over zich zelf.
compost, o. gemengde mest, mestaarde.
compote, compt5t, v. gestoofde en met suiker ingemaakte vruchten.
compound, samengesteld; compound dynamo,
v. dynamo wier magneten van twee omwikkelingen voorzien zijn, een van dik en een van dun draad;
compound-machine, v. stoommachine met twee
ongelijke cylinders; machine met bestendige
spanning. [pen.
comprehendeeren, samenvatten ; bevatten, begrijcomprehensie, v. bevattingskracht, begrip.

Zie ook K. co ncatenatie
139
compres, vast, samengedrukt, dicht ineen.
compressible, samendrukbaar.
comprêssie, v. samendrukking, persing, verdichting,
b. v. van lucht; compréssie-pomp, v. perspomp.
compressief, samendrukkend, samenpersend.
comprimeeren, samendrukken ; in toom houden.
comprobatie, v. billijking, goedkeuring.
comprobeeren, billijken, goedkeuren.
compromis, o. minnelijke schikking, beslissing van
een handelsgeschil door zelfgekozen scheidslieden;
overeenkomst, die in beginsel arbitrage vaststelt
voor een bepaald geval.
compromittant, in ongunstig daglicht stellend ;
aan onaangenaamheden blootstellend.
compromitteeren, (iemand) in beslommering trekken, in een zaak verwikkelen; aan gevaar of onaangenaamheden blootstellen.
comptfibel, verantwoordelijk, rekenplichtig.
co m ptabili teit, v. verantwoordelijkheid, rekenplichcomptant, (kontant), gereed, baar(geld). Itigheid.
compte, v. rekening; rekenschap.
compte-courant, v. rekening-courant.
compte rendu, o. verslag.
compteur, m. teller; uitbetaler; (gas)meter.
comptoir, o. kantoor, schrijfkamer, werkvertrek
van een koopman, bankier, enz.
comptorfst, m. kantoorbediende, klerk, boekhouder.
compalsie, v. aandrijving, drang, dwang.
compfinctie, v. innig, bitter berouw.
computitie, v. overslag, berekening.
computeeren, een overslag maken, aitrekenen.
cOmte, m. graaf ; comtësse, v. gravin.
con, (It.) met.
con affetto, con affezzione, aandoenlijk,roerend.
con allegrezza, met vroolijkheid.
con amore, met liefde, met lust of ingenomenheid.
con anima, vol vuur.
conatus, m. bemoeiing, poging.
con brio, met vuur.
leen horloge-glas).
concaaf, hol, holrond (b. v. de binnenvlakte van
con canto, met begeleiding van gezang.
concatenatie, v. aaneenschakeling.
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concaviteit, v. holheid, holrondheid, ronde uitholconcedeeren, toestaan, bewilligen. ping.
concedo, ik stein toe, het zij zoo!
concentrfitie, v. vereeniging in den punt ; verdichting van een vloeistof ; vereeniging van al 't gezag
in hander van een of van weinige personen.
concentreeren, op het middelpunt samenloopen ;
in een brandpunt verzamelen; dichter maken, versterk en.
[punt.
concentrisch, met een gemeenschappelijk middelconcept, o. schriftelijk ontwerp, ruwe schets; (ook :)
begrip, denkbeeld; uit zijn concept gebracht
worden, in den loop zijner gedachten gestoord
worden.
conceptie, v. ontvangenis, bevruchting; bevatting,
begrip, gedachte; korte samenvatting van een
geschrift.
conceptio immaculata, onbevlekte ontvangenis.
concept-papier, o. slecht schrijfpapier voor schetsen enz.
concerneeren, betreffen, aangaan.
concert, o. samenspel van verscheiden toonkunstenaars op verschillende instrumenten, muziekuitvoering ; (ook:) samenwerking.
concertist, m. concertzanger, -speler. [len.
concerteeren, wedijveren ; op een concert medespeconcerto, o. tamelijk groot -, concertino, o. klein
muziekstuk waarin een instrument uitkomt onder
accompagnement van de overige.
concessie, v. bewilliging, verlof van de overheid
om een burgerlijke zaak te drijven, een weg aan
te leggen, mijnen te ontginnen enz.
concessionaris, m. houder eener concessie.
concessioneeren, goedkeuren, bewilligen (van wege
de regeering).
concetti, m. mv. schijnbaar geestige invallen of zetten; valsche, overdreven figuren, klatergoud van
concevabel, begrijpelijk.
[de rede.
conchy'llen, o. my. schaaldieren, schelpdieren.
concierge, m. bewaker van een kasteel, huis, of gevangenis (cipier), huisbewaarder- of -bewaarster.
conciergerie, v. ambt en woning van een burcht-
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votgd; cipierswoning ; naam van een gevangenis
te Parijs.
conciliabel, voor bijlegging of verzoening geschikt.
conciliabulum, o. geheime vergadering.
conciliant, verzoenend.
conciliatie, v. hereeniging, verzoening.
concilie, concilium, o. R. K. kerkvergadering ;
(ook :) hare besluiten.
concilieeren, verzoenen, bemiddelen.
concipieeren, opstellen, ontwerpen maken, nederschrijven ; ontvangen, zwanger worden.
concipient, m. ontwerper, opsteller.
concin, passend, afgemeten, sierlijk.
concinniteit, v. welluidende samenhang (in de redek.)
concis, bondig, beknopt, kort saniengevat.
concisie, v. bondigheid, beknoptheid.
concitoyen, m. medeburger.
conclamatum est, het is uit ; alles is verloren.
conclave, o. afgesloten vertrek, waarin de kardinalen een nieuwen paus kiezen; de vergadering
zelve ter verkiezing van een nieuwen paus; conclavist, m. geestelijke die met een kardinaal in
het conclave opgesloten wordt om dezen te dienen.
concludeeren, besluiten, een gevolgtrekking maken.
conclusle, v. besluit, gevolgtrekking, slotsom.
[ten.
conclusief, besluitend, gevolgtrekkend.
conclusum in senatu, door of in den raad besloconcordaat, o. verdrag, overeenkomst, inz. van wereldlijke vorsten met den paus, in zaken van godsconcordant, overeenstemmend. [dienst en Kerk.
concordantie, v. overeenstemming, alphabetische
lijst van de in de heilige Schrift vervatte woorden en
spreuken, met aanwijzing van de plaats, waar
zij staan. [spronkelijke overeen.
concordat cum originals, het steint met het oorconcordeeren, overeenstemmen.
concordia, v. eendracht, overeenstemming.
concordia res parvae crescunt, door eendracht
worden kleine dingen groot.
concours, o. sameuloop; het streven van velen naar
den ambt, met onderzoek naar hun geschiktheid ;
sawenkomst van schuldeiscliers ter indeeling va n
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het vermogen van den faillieten schuldenaar ; wedstrijd ; contours hippique, o. paardenwedstrijd.
concreet, vereenigd; geronnen; werkelijk bestaand;
een concreet begrip, o. is een begrip, dat de
eigenschap met het voorwerp vereenigd bevat
(tegenover a b s t r ac t); concreet getal, o. benoemd getal.
conerement, o. samengroeisel, vast lichaam in
menscb of dier, ontstaan door de stremming van
een vloeistof ; niergruis.
fling, verdichting.
concretie, v. het samengroeien; de inlijving; stolconcubinaat, o. samenwoning zonder huwelijk.
concubine, v. bijwijf, bijslaap, bijzit.
concurator, m. medevoogd.
concurreeren, mededingen, wedijveren.
concurrent,m.mededinger;een concurrent schuld.
eischer, tn. heeft geen recht van voorrang boven
zijn mede-schuldeischers.
concurrentie, v. wgdijver, mededinging; inz. het
wedijveren van fabrikanten, kooplieden enz. in
de hoedaningheid en den prijs van hun waren.
concdssie, v. botsing; geldafpersing, knevelarij.
condebitor, tn. medeschuldenaar.
condemmitle, v. veroordeeling, afkeuring.
condemnatoir, veroordeelend.
condemneeren, veroordeelen, afkeuren. flaat.
condensabel of condensibel, wat zich verdichten
condensatie, v. verdichting, inz. van gasvormigen
tot vloeibaren toestand.
condensator, m. verdichter; zeker werktuig in de
natuurkunde tot vereeniging der verstrooide elec.
triciteit.
[nere ruimte.
condenseeren, verdichten, samendringen in kidcondescendentie, v. inwilliging, toegeeflijkheid.
con devozione, op godsdienstige wijze voorgecondidit, hij heeft gesticht.
[dragen.
con diligenza, met zorgvuldigheid, met vlijt.
condiscipel, m. medescholier.
[genheid.
con discrezione, met behoedzaamheid, met ingeto.
condita, v. my. met suiker ingemaakte vruchten.
conditie, v. voorwaarde; toestand; voorslag ; be.
diening, post ; stand.

Zie ook K. confereeren
143
conditioneel, conditionaliter, voorwaardelijk.
m.
voorwaardelijk
wijs (taalkunde).
conditionalis,
conditioneeren, bedingen; de behoorlijke gesteldheid of deugdelijkheid geven ; dit boek is
wel geconditioneerd, is nog in goeden staat.
conditio sine qua non, - onvermijdelijke voorwaarde.
con dolcezza, lieflijk.
condoleance, condoleantie, v. rouwbeklag.
condoleeren, deelneming in een verlies betuigen.
fgerschap.
con dolore, weemoedig, met smart.
condoom, o. kapotje, voorbehoedmiddel tegen zwa itcondor, m. reuzengier uit het Andesgebergte (Z.Amerika).
condotta, v. goederentransport; vracht, voerloon.
coadottiere, m. opperhootd van huursoldaten in
Italie (14e en 15e eeuw).
conduct, o. begeleiding, geleide.
conducteur, m. geleider ; beambte, die de trains,
stoombooten, spoortreinen enz. begeleidt.
conductor, m. pachter, huurder ; geleider, inz. geleider van de electriciteit aan electriseermachines.
coudufte, v. gedrag; opzicht, leiding.
conduitestaat, m. beoordeelingslijst.
con eleganza, met sierlijkheid.
con espressione, vol uitdrukking.
confabulatie, v. gesprek, onderhoud, het kouten.
confect, confetto, o. suikergebak.
confectie, v. vervaardiging, afwerking; fabriekma.
tige gereedmaking, inz. van kleedingstukken ; (ook :)
gemaakte kleederen. [deren.
confectie-magazijn, o. winkel van gemaakte kleeconfederatie, v. verbond, statenbond om tegenover
vreemde mogendheden genieenschappelijkte handelen, terwijI ieder van de verbonden staten inwendig
zijn onafhankelijkheid behoudt.
confedereeren, verbinden, een verbond aangaan.
confer, conferatur, men vergelijke.
conference, v. voordracht, lezing ; conferencier,
m. iemand die lezingen of voordrachten houdt.
conferentie, v. samenkomst en beraadslaging over
[zaken
confereeren, vergelijken, beraadslagen.
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con fermezza, flink, met vastberadenheid.
conferven, v. m y. watermossen, soort zeeplanten.
confessie, v. belijdenis, bekentenis ; inz. geloofsbe[lijdenis.
confessionaris, m. biechtvader.
confessioneel, de geloofsbelijdenis betreffend ;
(ook :) theoloog, die den godsdienst van een bepaalde geloofsbelijdenis afhankelijk maakt.
confessionalisme, o. leer volgens welke een bepaalde geloofsbelijdenis het wezen van den gods[dienst uitmaakt.
con festivita, feestelijk.
confetti, v. me. gekleurde gipsballetjes, papiersnippers, die men elkaar op het carnaval of bij openconflance, v. vertrouwen. [bare feesten toewerpt.
confident, confid, m. vertrouweling, boezemvriend.
confidentie, v. vertrouwen; vertrouwelijke medeco nficlentieel, vertrouwelijk.
[deeling.
con fidticia, met vertrouwen.
confieeren, vertrouwen, toevertrouwen.
confineeren, aangrenzen ; grenswacht houden; ge•
vangen zetten, huisarrest geven.
confinement, o. huis- of stadsarrest ; verbanning
naar een bepaalde plaats.
confirtmindus, m. de jonge christen, die als medelid
van de christelijke Kerk is aangenomen en ingezegend, vormkind.
confirmatie, v. bevestiging; opneming onder de leden van de Kerk (bij de Protestanten); sacrament
van het vormsel (bij de Katholieken).
confirmatief, bekrachtigend, bevestigend.
confirmeeren, bevestigen, bekrachtigen; het sacrament van het vormsel toedienen. [kan worden.
confiscabel, wat aangesiagen of verbeurd verklaard
confiscatie, v. verbeurdverklaring, inbeslagneming
van goederen ten voordeele van de schatkist.
confiserie, v. banketbakkerij.
confiseur, m. suikerbakker, banketbakker.
confisqueeren, gerechtelijk intrekken ; verbeurd
verklaren, aanhalen.
confit6nt, m. biechteling, biechtkind.
confiteor, ik beken, belijd (schuldbekentenis aan
het begin van de mis).
confituren, v. me. met suiker ingemaakte vruchten.
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confiturier, m. banketbakker.
conflagratie, v. algemeene of groote brand.
conflict, o. botsing, strijd, werking en tegenwerking.
confligeeren, tegen elkander stooten ; botsen; in strijd
conflueeren, ineenvloeien, samenstroomen. Izijn.
confluentie, v. confluxus, m. satnenvloeiing.
conform, overeenstemmend, in orde, gelijkvormig.
conformateur, in. hoedvorinig instrument uit beweegbare deelen bestaande, waarmede de hoeden•
makers de maat en den vorm van een hoofd meten.
conformeeren, gelijkvormig maken ; overeenkomen, overeenstemmen.
Conformisten, m. my. aanhangers der heerschende
bisschoppelijke Kerk in Engeland.
co nformiteit, v. gelijkvormigheid, overeenstemming.
confortable, behaaglijk, genoeglijk, huiselijk.
confortintia, of confortatieven, o. me. verster[kende middelen.
con forza, (muz.) met kracht.
confrdter, confrere, m. medebroeder, ambtgenoot.
confrerie, v. broederschap.
con fretta, snel, haastig.
confrontatie, v. tegenelkander- of tegenoverstelling
ter vergelijking ; vergelijking of tegenoverstelling
der getuigen. [elkander hooren.
confronteeren, vergelijken, (getuigen) tegenover
Confucius, (Konfoetse) Chineesch godsdiensthervormer (550-480 v. C.)
confundeeren, verwisselen, verwarren ; overbluffen.
con fuoco, met vuur.
confutitie, v. wederlegging.
confuteeren, wederleggen.
confuus, verward, verlegen, verbluft.
confdsie, v. verwarring, verlegenheid, beschaamdIheid.
conge, o. verlof; ontslag, afscheid.
congedieeren, afscheid geven, wegzenden.
congelatie, v. bevriezing, stoning.
congeniaal, geestverwant.
congenitaal, aangeboren.
cong6stie, v. aandrang, tegennatuurlijke ophooping,
by. van het bloed naar het hoofd.
[wijzen.
congestief, congestie veroorzakend.
conglobatie, v. samenballing ; opeenhooping van be10
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conglomeraat, o. samenhooping, samenpakking.
congiomereeren, samenhoopen, samenpakken.
conglatinatie, v. aaneenlijming, samenkleving; ver(slijmi ng.
con grandezza, met waardigheid.
congratulAtie, v. gelukwensch.
congratuleeren, gelukwenschen.
con gravita, met deftigheid.
con grazia, met bevalligheid.
congregatie, v. 1" geestelijke orde;2° godsdienstige
vereeniging van leeken, 3 0 bijeenkomst der leden
eener zoodanige vereeniging in de kerk.
congregationisten, m. m y. leden van R. K. godsdienstige vereenigingen in Frankrijk.
congregeeren, verzamelen, verbroederen.
congrës, o. samenkomst, vereeniging tot gemeenschappelijke beraadslaging (tusschen vorsten of hun
gezanten, tusschen geleerden en letterkundigen
enz); in Amerika: wetgevend lichaam.
congrua, v. het noodige onderhoud, wettelijk vastgesteld inkomen. [zijn.
congrueeren, overeenkomen, samenpassen, gelijk
con gruint,overeenstem mend,gelij k- en- gelij kvormig.
ccrngrudntie, v. overeenstemming, gelijk- en- gelijkvormigheid.
congruiteit, v. overeenstemming, volkomen geliikcon gusto, met smaak. Iheid.
coniferen, v. m y. kegeidragende planten, naald(boomen.
canisch, kegelvormig.
con impeto, met hevigheid.
conjecturale critiek, v. critiek ter verbetering van
bedorven woorden en uitdrukkingen.
conjectureeren, vermoeden, raden, gissen.
con4ectuur, v. vermoeden, opgeworpen meening.
con4ugaal, echtelijk.
conjugitie, v. vervoeging (van de werkwoorden).
conjugeeren, vervoegen, tijdvoegen; verbinden.
conjanctie, v. verbinding; voegwoord; samenstand
van sterren.
con4unctis viribus, met vereende krachten.
con4unctiva, v. oogbindvlies.
conjunctivitis, v. ontsteking van het bindvlies van
het oog.
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conjunctivus, m. aanvoegende wijs (van de werk•
woorden).
conjunctfiren,v.mv. samentreffende omstandigheden,
die grooter levendigheid of ook een stremming in de zaken teweegbrengen ; (ook wel:)
tijdsomstandigheden.
conjunitie, v. samenzwering. [ken.
conjureeren, samenzweren, een samenzwering macon mano destra (of sinistra), met de rechter
(of linker)hand.
con moto, met beving, aandoening.
connaissance, v. kennis.
connaissement, zie cognossement.
connaisseur, m. kenner.
connetabie, m. (weleer) opperrijksmaarschalk en
veldheer der kroon in Frankrijk.
connex, verbonden, verknocht.
connêxie, v. samenhang, verbinding ; connexion,
v. mv. verbindingen; invloedrijke kennissen of betrekkingen.
conniveeren, door de vingers zien, oogluiken.
connivendo, met oogluiking, oogluikend.
connivëntie v. oogluiking, toegevendheid; medeplichtigheid door toelating van een kwaad, dat
men kon beletten.
cognossement, o. zie cognossement.
connu, (eig. bekend) dat is oud nieuws!
con passione, met hartstocht, harstochtelifk.
conquête, v. verovering.
conquireeren, bijeenzoeken, met viijt nasporen.
conquistador, tn. Spaansche veroveraar in Amerika.
conrector, M. le leeraar onder den rector op gymconsacreeren, wijden, inzegenen.
fnasien,
consanguin, van denzelfden vader maar niet van
dezelfde moeder.
consangulniteit, v. bloedverwantschap, maagschap.
conscientle, v. geweten, inwendige overtuiging,
zelfbewustzijn; gemoedelijkheid.
conscientieus, nauwgezet, gemoedelijk. [dienst.
conscribeeren, opschrijven, lichten voor den lifijgsconscriptie, v. opschrijving, loting voor den krijgsdienst.
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conscrit, conscript, m. dienstplichtige, loteling.
consecratie, v. inzegening, inz. van het brood en
den wijn bij het heilig avondmaal, bij het misoffer.
consecutief, naar den tijd op elkander volgend ;
consecutleve werking, v. nawerking, latere werking als gevolg van de voorgaande.
conseil, m. raad, raadgeving; (ook :) raad, raadsvergadering ; conseil d'etat, raad van state ; conseil de guerre, krijgsraad ; conseil municipal,
gemeenteraad.
conseiller, m. raadsheer, raadslid ; raadgever.
consensus omnium, aller toestemming.
consent, o. toestemming ; vergunningsbriefje.
consenteeren, toestemmen, goedkeuren, in willigen.
consentement, o. consenteering, v. toestemming,
goedkearing, inwilliging.
con sentimento, met gevoel.
consequent, aan zich zelven gelijk blijvend ; (ook :)
noodwendig uit het voorafgaande volgend.
consequCntie, v. gevolgtrekking; het getrouwblijy en aan zijn beginselen.
conservatie, v. bewaring, behoud.
conservatief, behoudend, aan de bestaande toestanden gehecht.
conservatieven, m. mv. aanhangers van het oude,
leden van de behoudende partij.
conservatoire, conservatorlum, o. hoogere muconservator, m. bewaarder, toeziener. fziekschool.
conserveeren, bewaren, in acht nemen, beschutten.
conserven, o. my. verduurzaamde levensmiddelen.
consessus, m. vergadering, zitting.
considerábel, aanmerkelijk, gewichtig, aanzienlijk.
considerins, v. beweegreden, inleidende opmerkingen, die een besluit, een wet enz. voorafgaan.
con sideraltie, v. overweging; inschikkelijkheid; hoogachting ; aanzien; c. gebruiken, inschikkelijk zijn.
considereeren, overwegen, in aanmerking nemen,
in 't oog houden, behartigen; hoogachten.
consignatie, v. toezending van koopwaren tot verkoop voor rekening van den toezender; het in de
kazerne doen blijven (gereedhouden) der troepen.
consIgnatiekas, v. inrichting ter bewaring van
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gelden, waarover een rechtsgeding hangende is of
waarvan de eigenaar niet te vinden is.
Consigne, o. wachtwoord, parool; aanteekenboek
der vrachtgoederen en geleibrieven; het consigne
forceeren, met geweld zich toegang verschaffen.
consigneeren, ter bewaring gerechtelijk nederleggen ; waren ten verkoop toezenden; soldaten in
de kazerne consigneeren, hun verbieden de
kazerne te verlaten.
consilieeren, beraadslagen; raadgeven, raden.
consilinm, o. raad ; beraadslaging ; raadsbesluit;
raadsvergadering ; — abetindi, raad om te vertrekken, wegzending van de hoogeschool.
consisteeren, bestaan, duurzaam zijn, stand houden,
vast staan.
consistent, dicht, stevig, vast; duurzaam, blijvend.
consistêntie, v. lijvigheid van vloeistoffen; vastheid van samenhang, dichtheid.
consistOrie, consistorium, o. kerkeraad, hoogere
geestelijke overheid ; vergadering van de kardinalen; (ook ;) de kerkekamer.
consolatie, v. troost, vertroosting.
consolator, m. trooster.
console, v. wand- of pilaartafeltje, spiegeltafeltje;
uitbouw als steun dienend (b. v. van een balkon).
consoleeren, troosten; opbeuren.
consolideeren, vast en duurzaam maken; fondsen
aanwijzen om de betating (bv. van openbare schulden of renten) te dekken.
cons61s,o.mv. eig.consolidated stocks (Fr. consolidës,) (Eng.) geconsolideerde schulden of
fondsen, gedekte of belegde schulden en de desbetreffende staatsschuldpapieren inz. Eng. staatsschuldconsommatle, v. zie consumatie. fpapieren.
consommé, m. zeer krachtig vleeschnat, sterke
[bouillon.
consommeeren, voltooien, voleinden.
consonant, eenstemmig, eensluidend.
consonant, m. medeklinker.
consoneeren, welluidend samenklinken.
con sordino, gedempt, met de sourdine.
consOrten, m. me. medestanders, deelnemers.
consortium, o. vereeniging van bankiers tot geza-

consigne

zie

Zie oo k K. constupratie
15 0
menlijke nifvoering van een financieele onderne.
ming; vereeniging ; inz. handels- of nijverheidsgeconspirateur, m.'samenzweerder. inootschap.
conspiratie, v. samenzwering.
conspireeren, samenzweren.
con spirito, met geest, met vuur.
consponsor, m. medeborg, medeschuldenaar.
constabel, constable, m. artillerist bij de marine;
gerechtelijk politiedienaar en rustbewaarder in Engeland. [zeker, gewis.
constant, bestendig, volhardend; erkend; heerschend;
constintie, v. standvastigheid.
constateeren, vaststellen, klaar bewijzen, staven.
constellatie, v. sterrenbeeld ; onderlinge stand van
de sterren en haar vermeende invloed op 's menschen lotgevallen.
consternfitie, v. ontsteltenis, verslagenheid.
consterneeren, doen ontstellen, verbaasd staan.
constipatie, v. verstopping, hardlijvigheid.
constipeeren, verstoppen, hardlijvig maken.
constituinte, v. wetgevende vergadering, vergadering belast met het ontwerpen van een grondwet.
constitueeren, vaststellen, verordenen; de vergadering heeft zich geconstitueerd, heeft zich
voor wettig en voltallig verklaard.
constitatie, v. vaststelling; staatsregeling, grondwet ; lichaamsgestel.
constitutioneel, grondwettelijk; constitutioneele
ziekten, v. my. ziekten die het geheele lichaam
aantasten.
[grondwettelijke regeering.
constitutioneelen, m. m y. voorstanders van een
constrictie, v. satnentrekking, beperking.
constringeeren, samentrekken, beperken.
constringent, constringeerend, samentrekkend.
constringentia, o. My. samentrekkende middelen.
constructeur, m. bouwmeester, inz. scheepsbouw•
meester.[kin.
con strfictle, v. samenstelling, bouworde; woordschikgconstrueeren, oprichten, samenstellen, vervaardigen ; opbouwen; (in de taatkunde:) de woordvoeging ontwikkelen.
constupratie, v. verkrachting, onteering, schending.
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constupreeren, verkrachten, onteeren (eene vrouw).
consubstantiatie, v. leer van de werkelijke tegenwoordigheid van het lichaam en het bloed van
Christus in het H. Avondmaal. [voor wet.
consuetudo pro lege servatur, gewoonte gelcit
consuetudo quasi altera natura, gewoonte is
een tweede natuur.
consul, m. gevolmachtigde van een regeering in
een buitenlandsche handelsplaats, die met de behartiging van de handeisbelangen van ziin natie
is belast; (ook;) hoogste staatsambtenaar.
consulaat, o. ainbt en waardigheid (ook bureau)
van een consul.
consulair, den consul betreffende; consulaire
waardigheid, v. waardigheid van consul.
consuleeren, om raad vragen, raadplegen.
consalent, m. raadgever; geestelijke wren het behartigen van de belangen van een naburige gemeente tijdens een vacature aldaar is opgedragen
(in de Ned. here. kerk). [land).
consul-generaal, m. hoofd consul (voor een geheet
consult, o. consultfitie, v. beraadslaging; raadple[ging.
consultant, m. raadgever; raadvrager.
consultatieve stem, v. het deelnemen aan de beraadslaging maar niet aan de stemming.
consulteeren, beraadslagen; raadplegen.
constiltum, o. besluit, raadsbesluit.
consumabel, verbruikbaar.
consumatie, v. verbruik, zie consumtie.
consument, m. verbruiker, verteerder.
consumeeren, verteren, verbruiken.
consummatum est, het is volbracht!
constimptie, consumtie, v. verbruik van de noodwendigheden van het leven ; (ook:) tering, uitteri n g. [levensbehoeften.
consumtieve middelen, o. m y. belastingen op de
contact, o. aanraking, samenkomst van twee lichamen; geleidende aanraking van twee of meer elec.
trisch geleidende lichamen.
contagious, besmettelijk.
contagiositeit, v. besmettelijkheid.
contagium, o. smetstof, aanstekende ziektestof.
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contaminatie, v. verontreiniging, taalbederving.
contamineeren, verontreinigen, bevlekken.
content, in gereed geld, baar.
conte de fee, v. tooververhaal, sprookje.
conte, m. graaf ; contessa, v. gravin.
contemplAtie, v. beschouwing, bespiegeling.
contemplatief, beschouwend, bespiegelend.
contemporain, m. tijdgenoot.
contemporair, gelijktijdig.
contemptie, v. verachting.
contenfince, v. houding; bedaardheid of tegenwoordigheid van geest.
content, tevreden, vergenoegd.
continta, o. mv. inhoud, bestanddeelen. [noegen.
contenteeren, bevredigen, tevredenstellen, vergecontentement, o. tevredenheid, voldoening, voldaanheid. [schepen aangekomen waren.
contenten, v. me. (in zeesteden :) lijsten van de met de
contentie, v. inspanning ; twist, strijd, oneenigheid.
contentious, strijdzuchtig, twistziek; twistvragen
conterfort, o. steunmuur, beer.
[betreffencle.
contestaitie, v. twist, oneenigheid, gekijf.
contesteeren, -bestrijden, bet wisten.
context,o.redeverbinding, samenhang van de gedachcontextuur, v. verbinding, samenkoppeling. [ten.
contiguIteit, v. aangrenzing, belending.
contineererm, zich onthouden; samenhangen.
continent, o. vasteland.
continentaal, wat tot het vasteland behoort • continentaal stelsel, o. afsluiting van het vasteland
voor den Engelschen handel door Napoleon I.
continentie, m. matiging, onthouding.
contingent, o. verschuldigd aandeel of bijdrage in
troepen, in oorlogslasten enz.
con tinto, met kleur.
continuAtie, v. voortduring, voortzetting.
continueel, voortdurend, onophoudelijk,
continueeren, voortzetten; voortduren.
continuiteit, v. samenhang van de deelen, onafgecontinuo,(muz.) aanhoudend, gedurig. [broken dour.
canto, (me. conti), o. rekening; a conto, op rekening ; conto corrente, rekening-courant of loo-
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pende rekening ; conto di tempo, rekening op
tijd ; conto finto, gefingeerde rekening; conto
a meta, voor halve rekening ; conto saldo, vol.
dane rekening ; conto separaito, afzonderlijke
rekening.
fbeweging der leden.
contorsie, v. verdraaiing, geweldige onwillekeurige
contour, m. (Fr.) omtrek (van een teekening).
contra, tegen.
[tie (gewoonlijk des nachts).
contra-appel, o. buitengewoon appêt in de kazercontrabande, v. enz. zie contrebande, enz.
cOntraboek, o. tegenboek, boek, waarin de contrOle van de rekeningen wordt gehouden ; (ook :)
bock, waarin de uitgetrokken loten van de staatsloterij staan opgeteekend.
contra bonos mores, tegen de goede zeden.
contract, o. verdrag, overeenkomst, verbintenis;
speehnerk.
contractint, m. contract- of verdragsluiter.
contracteeren, een verdrag aangaan; 0°10 =
contraheeren.
contractibiliteit, v. samentrekbaarheid.
contractie, v. samentrekking.
contractueel, volgens overeenkomst.
contractuur, v samentrekking, verlamming.
contradiceeren, tegenspreken.
contradiant,m. tegenspreker, weerpartij, bestrijder.
contradictie, v. tegenspraak; tegenstrijdigheid.
contradictio in adjëcto, tegenspraak in het bijgevoegde, b.v. koud vuur, gouden ijzer ; contradictio in terminis, tegenspraak in de woorden.
contradictoir, tegensprekend, strijdig, tegenstrijdig.
contradictor, m. = contradicent.
contrafact, o. contrafactie, v. namaaksel; nadruk.
contraheeren, samentrekken.
contrahent, m. = cantractant. [zing.
contra- in dicans,o.contra-indicitie,mtegenaanwijcontrainte, v. dwang; contrainte par corps, lijfsconte altro, v. altstem. [dwang, gijzeling.
contraire, contrirle, tegenovergesteld; ongunstig,
rampspoedig.
contraire, tegendeel ; au —, integendeel.
contramindeeren, afbestellen, afzeggen.
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contramarsch, m. terugmarsch.
contramine, v. tegenmijn ; (fig.) tegenlist;(ook :) specuiatie die tracht de prijzen van effecten enz. te
doen dalen.
contramineur, m. speculant, op een daling der ef fec[tenprijzen.
contra-order, v. tegenbevel.
contrapost, m. tegenpost (in koopmansboeken).
contrapunt, o. kunst om onderscheiden stemmen
regelmatig met elkander te verbinden ; kunst van
de stemat wisseling.
contra-rail, v. tweede rail, die men naast de hoofdrail plaatst om bij kruisingen, bochten, overwegen
[verstand.
enz. ontsporing te voorkomen.
contra rationem, strijdig met de rede of het gezond
contra-Remontranten, m. m y. tegenstanders van
Ayminius, Gomaristen z. a. {gen.
co ntraria, o. m y. tegenstrijdige dingen ; tegenstellincontrfiria contrariis curantur, het tegengestelde
wordt door het tegengestelde genezen (grondstelling der allopathen).
contrarle, tegenovergesteld ; ongunstig.
contrarieeren, dwarsboomen, tegenwerken.
contra sextum, tegen het zesde gebod.
contra-signatuur, v. mede-onderteekening.
contra-sigtie, o. mede-onderteekening ; (ook :) (milit.)
tweede woord, dat gegeven wordt na het wachtwoord.
contrasigneeren, ambtshalve mede-onderteekenen
van een koninklijk besluit door den betrokken
minister.
contrast, o. tegenstelling, hoogst verschil van tegenover elkaar gestelde voorwerpen, het afsteken.
contrasteeren, tegen elkander sterk afsteken.
contra-tonen, m. m y. diepste bastonen onder de
groote C.
co ntrat social, m. (Fr.) maatschappelijk verdrag, stilzwijgende overeenkomst, die ondersteld wordt de
grondslag van de burgerlijke samenleving te zijn.
contravectie, v. voortplanting der warmte in vloeistof fen en gassen door middel van strooming.
contravenieeren, strijdig met wet of verdrag handelen, overtreden.
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contravenient, contraventer, m. overtreder.
contraveniêntie, contravëntie, v. overtreding,
inbreuk.
contra vim mortis non est medicamentum in
hortis, voor den dood is er geen kruid gewassen.
contra vim non valet jus, macht gaat boven recht.
contra-visite, v. tegenbezoek. (NB. De Franschen
zeggen daarvoor echter visite rdciproqu e).
contre, tegen.
contre-amiral, m. schout-bij-nacht.
contre-balanceeren, opwegen tegen, in evenwicht
houden.
contrebande, v. smokkelwaar, sluikgoederen (welke
men contra bannu m, d. i. tegen een verbod,
of met ontduiking van de daarop gelegde rechten,
in- of uitvoert).
contrebandier, m. sluikhandelaar, smokkelaar.
contrebas, v. groote basviool.
contrebassist, m. bespeler van de groote basviool.
cOntrebiljet, o. tegenbriefje, tegenbewijs.
contrecarreeren, tegenwerken, dwarsboomen.
contre-coeur, A— met tegenzin, ongaarne.
contre-coup, m. tegenstoot, terugslag; ongeluk,
ramp, tegenspoed, wederwaardigheid.
contredans, m. wissel- of rijendans met 4-8 paren,
figuur uit de quadrille.
contrefacon, o. namaak.
contrefait, mismaakt.
contre-effect, o. terugstoot, tegenwerking.
contrefort, o. steumnuur, steunpilaar; beer.
contrei (Fr. contr6e), v. landstreek, landschap,
oord; ornstreek, omtrek.
contre-maitre, m. meesterknecht.
contremandeeren, tegenbevel geven, afzeggen.
contremarque, o. tegenteeken; kaartje, dat men
in een schouwburg enz. ontvangt om, na het gebouw voor korten tijd verlaten te hebben, weer
toegelaten te kunnen worden.
Itra —
contremine, v. tegenmijn; (fig.) tegenlist, zie concontremineeren, tegenwerken, pogen te verijdelen.
contre-ordre, v. tegenbevel.
contre-pied, o. vervolgen van het teruggaande spoor
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door de jachthonden; juist het tegendeel van wat
gebeuren moest.
contrerevolfitie, v. tegenomwenteling, omverwerping van een nieuwe constitutie ter hersteliing van
de nude.
contrescarp, v. buitenhelling eener fortgracht.
contresignaal, o. tegenteeken.
contresignaleeren, een tegenteeken geven.
contretemps, o. ontijdig voorval, wederwaardigheid, onverwachte verhindering.
contrevenieeren, overtreden.
contre-visite, v. tegenbezoek, zie contra-visite.
contribukbel, schatplichtig, belastingschuldig.
contribukbelen, m. me. schatplichtigen, belasting.
schuldigen.
contribuant, m. bijdrager ; schatplichtige.
contribueeren, bijdragen, medewerken; belasting
[lasten, brandschatting.
betalen.
contribatie,v. gemeenschappelijke bijdrage; oorlogscon tristezza, met droefheid.
contritie, v. verbrijzeling van het hart; innig berouw.
contrale, v. toezicht, opzicht ; tegenrekening, d ubbelregister.
controleeren, tegenrekening of toezicht houden.
controleur, m. toeziener, ambtenaar belast met het
toezicht, met het houden van het tegenboek der
belastingkantoren enz.; (ook :) tegenspreker, vitter;
(ook :) 0. 1. ambtenaar onder den assistent-resident.
controvërse, v. geleerde strijd, twistzaak, inz. op
het punt van godsdienst. [wisselen.
controverseeren, strijden, twisten, twistschrif ten
controvertist, controvertist, m. bestrijder, inz.
redetwister over geloofszaken, twistschrijver.
contubernaal, m. samenwoner, kamergenoot.
contumficie, v. weerspannigheid, ongehoorzaamheid
aan gerechtelijke bevelen ; (ook :) proeftijd wegens
besmettelijke ziekten, gezondheidsproef ; In contumãciam veroordeelen, bij verstek veroor(nen.
deelen.
contumilx, weerspannig om in rechten to verschij.
conturbatie, v. verwarring, ontzetting.
conturbeeren, in verwarring brengen, ontstellen.
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contfisie, v. kneuzing, bluts, lichte wond.
con un dito, (It)) met een vinger.
conundrum, o. (Eng.) flauw woordenspel, raadseltje.
convalescent, m. genezende, herstellende, iemand
die aan de beterhand is.
convalescentie, v. herstelling, genezing, beterschap.
con variazioni, met veranderingen (in de hoofdwijs).
covenabel, passend, welvoeglijk, betamelijk.
convemince, convenientie, v. overeenkomst;
gepastheid.
convenieeren, overeenkomen ; aanstaan, passen;
gelegen komen ; betamen, welvoeglijk zijn.
convent, o. samenkomst, vergadering; y olks- of
rijksvergadering ; vergadering van monniken; kloos[ter.
conventie, v. overeenkomst, verdrag.
conventikel, o. geheime samenkomst inz. voor
godsdienstzaken.
conventioneel, waaromtrent men overeengekomen
is, wat louter op gewoonte en allengs plaats hebbende overeenkomst berust, gebruikelijk.
convergeeren, toenaderen, samenloopen (van lijnen
bij verlenging); steeds kleiner worden (van de
achtereenvoigende termen eener oneindige reeks).
convergent, elkander naderend, samenloopend (van
lijnen, stralen) ; (fig.) overeenstemmend.
conversfitie, v. gesprek, omgang; conversatietaal, v. taal van het dagelijksch verkeer, omgangstaal. [gezellig onderhoud; praatgezelschap.
conversat6rium, o. kamer, zaal of vereeniging tot
converseeren, een onderhoud (met elkander) hebben; omgang hebben, verkeeren.
conversie, v. omstempeling van munten, verandering van de renten van de staatsschuld ; verwisseling van de oude schuldbrieven tegen nieuwe ;
(ook :) bekeering.
convertibles, (Eng.) Amerik. obligaties, die onder
zekere voorwaarden in aandeelen omzetbaar zijn.
converteeren, verwisselen ; bekeeren.
converti, m. bekeerling ; prEcher un converti,
iemand trachten overtehalen tot een meening
welke hij reeds toegedaan is.
convex, bolrond, gewelfd (als de buitenvlakte van
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een horlogeglas), lensvormig; convex-concaat,
bol aan de eene en hol aan de andere zijde ; convex-convex, aan beide zijden bol, biconvex.
convexiteit, v. bolrondheid, lensvormigheid.
conviclum, o. smaad, lastering.
convfctie, v. overtuiging.
convictarium, o. eetzaal.
con vigore, met kracht, levendig.
convinceeren, overtuigen.
convive, m. gast, genoodigde.
convivium, o. gastmaal, smulpartij.
convocAtie, v. samenroeping, oproeping.
convoceeren, samenroepen.
convoitise, v. begeerigheid.
convoluut, o. bundel, rok, pak. (ming.
convoyeeren, begeleiden, vergezellen ter bescherconvulsie, v. stuiptrekking.
convulsief, stuiptrekkend, krampachtig.
con zelo, met ijver, ijverig.
coOperatie, v. medewerking, inz. vereeniging van
personen, die zich door onderlinge oprichting van
eigen winkels goedkoopere levensbehoeften trachten te verschaffen.
cooperative stores, m y. (Eng.) magazijnen of winkels van de verbruiksvereenigingen.
coOperaitor, m. medewerker, helper.
coOpereeren, samenwerken, helpen.
coOrdinaten, v. my. elementen om de plaats van
een punt te bepalen op een plat vlak of in de ruimte.
coardinatie, v. rangschikking, nevenschikking.
copaiva, copahu, m. balsem van een Braziliaanschen
boom, geneesmiddel tegen venerische ziekten.
copal, m. en o. deugdelijke harssoort uit verschillende
tropische boomen bereid en tot vernis gebezigd.
copse, v. afschrift ; nagevolgde teekening of schilderij, zie koplj.
copfeboek, o. koopmansboek, waarin de afschriften
of afdrukken van de brieven, wissels enz. zijn te
vinden.
copieeren, afschrijven; nateekenen; navormen.
copieus, rijkelijk, overvloedig, in menigte voorhanden.
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copiTst, copist, m. of-, na-, overschrijver; nateekenaar.
copiositeit, v. overvloedigheid, menigte; (ook :)
wijdloopigheid.
coprah, v. het gedroogde vleesch van de kokosnoot, waaruit de kokosolie vervaardigd wordt.
copula, v. band; koppeiwoord.
copubitie, v. verbinding, koppeling, paring.
copulatief, vereenigend, koppelend, verbinden.d.
copuleeren, verbinden, paren, koppelen ; (ook :)
enten. fEngeland.
copy-holders, m. my. de cijns- of erfpachters in
copyright, o. (Eng.) kopierecht.
coq h Pane, onzinnige, ongerijnide praat.
coq du village, m. (Fr.) eig. dorpshaan, meest invloedrijke man op eene plaats.
coquelicot, hoogrood ; — m. kiaproos.
coqueluche, v. lieveling van de vrouwen ; kinkhoest.
coquet, behaagziek, verliefdmakend.
coquette, v. behaagziek vrouwspersoon; nuf.
coquetteeren, verliefd maken zonder van zins to
ziin de opgewekte liefde to beantwoorden ; behaagcoquetterie, v. behaagzucht. Iziek zijn.
coquillage, v. schelpwerk.
coquille, v. schelp; gietvorm.
coquin, m. schelm, schoft, schurk, hondsvot.
cor, o. hart; (ook :)m. boom.
coralline, v. uit een soort zeewier bereide scharlakenroode kleurstof.
foram nobis, in onze tegenwoordigheid.
cOram pOpulo, ten aanhooren of aanschouwen van
het yolk, in het openbaar.
corbeille, v. korf ; de bruidstooi.
corda, v. snaar.
cordaat, kloek, wakker.
Cordelier, m. Franciskaner monnik.
cordiaal, hartelijk, vertrouweiijk; hartsterkend.
cordialiteit, v. hartelijkheid, vertrouwelijkheid,
rondheid. [geland in gebruik.
cordiet, o. touwvormig rookzwak buskruit in EnCodilleras, ketengebergte (hoofdgebergte in Amer.)
cordon, o. snoer; hoedeband ; grensbezetting, ver-
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weerlinie, hetzij tegen den sluikhandel of tegen uitbreiding van besmettelijke ziekten ; cordon bleu,
bekwame kok ; cordon sanitaire, wacht om het
verspreiden van besmetting tegen te gaan.
cords, mv. (Eng.) zware katoenen stoffen.
corduaan, o. zacht, Spaansch leder nit geitenvellen
(van Cordova).
comae, m. leider, oppasser van een olifant.
cornard, kornaar, het voortdurend hijgen en kuchen
van een paard ; (ook ;) m. (Fr.) horendrager.
cornea, v. hoornvlies van het oog.
[blik.
corned beef, v. Amerik. geconserveerd vleesch in
corner, m. (Eng.) kunstmatige schaarschte door handelaars en makelaars veroorzaakt met het doel de
prijzen op te drijven (in Anierika).
cornet, in. kromhoorn (zie onder kornet), c. a
piston, koperen klephoorn, kromhoorn met klepcorniche, v. zie kornis. [pen.
corno, m. (It.) hoorn.
cornu copiae, hoorn des overvloeds.
corollarium, o. toevoegsel, bijvoegsel, opheldering.
corona, v. krans, kroon.
[schouwer in Engeland.
coroner, m. (eig. kroonbeambte) gerechtelijk lijkcorporale, o. doek waarop het het corpus christi
onder de mis wordt nedergelegd.
corporatie, v. gezamenlijke leden van een gezelschap ; gild, broederschap.
corporeel, lichamelijk, aan den lijve.
corps, o. lichaam; vereeniging van vele personen
onder een hoofd ; legerafdeeling, heirbznde (zie
corpus); corps de garde, wachthuis, hoofdwacht,
(te Amsterdam;) kortegaard ; corps de reserve,
spaarbende, noodcorps, legercorps, dat eerst in
geval van nood ten strijde wordt geroepen ; corps
diplomatique, gezamenlijke gezanten aan een
hof ; corps legislatif, wetgevend lichaam.
corpulent, zwaarlijvig, gezet, dik.
corpulentie, v. zwaarlijvigheid, dikheid.
corpus, o. lichaam ; het gezamenlijke, geheel ; gezelschap ; druklettersoort ; waarmee het eerst het corpus
juris werd gedrukt, garmond (tusschen dessendiaan
en Gaillard); corpus delicti, voorwerp, waaraan of
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waarmede een misdaad is begaan ; c. jfiris,boek,
waarin alle Romeinsche wetten verzameld zijn, het
wetboek van het Romeinsche recht, door keizer
Justinianus in de 6de eeuw bijeengebractit; corpus sine pectore, een lichaam zonder ziel.
corral, in. kraal, otnheinde plaats voor vee.
correale obligdtie, v. verplichting, vordering, die
verscheiden personen evenzeer aangaat en uit dezelfcle oorzaak voortspruit.
correct, zuiver, nauwkeurig, vrij van fouten.
correctheid,v.juistheid,zuiverheid van taal, van druk,
van teekening enz.
correctie, v. verbetering ; (ook:) kastijding, tuchtiging ; correctie-huis, o. verbeterhuis.
[ken.
correctief, o. middel tot verbetering.
correctionaliseeren, tot een correctioneele zaak macorrectioneel, wat tot verbetering moet en kan
dienen; correctioneele straffen, v. mv. niet-onteerende stratfen voor lichtere misdrijven, om den
I verbeterenwas.
dader te verbeterevt.
correctis corrigendis, na verbetering van wat te
verbeteraar,
inz
van
drukproeven.
corrector, m.
corregidor, m. stadsrechter, politierechter in Spanje.
correldtie, v. wederzijdsche of wisselbetrekking.
correlatief, wederzijds-betrekkelijk.
correptie, v. aangrijping; verwijt.
correspondeeren, brief wisseltng houden; in verband staan, overeenkotnen, gemeenschap hebben.
correspondent, m. handelsvriend, die met een anderen in brief wisseltng staat, bericlitgever voor
dagbladen enz.
correspondentie, v. briefwisseling ; het van den
correspondent ontvangen bericht ; (ook :) onderling
Iverband.
corrida (de toros), v. stierengevecht.
corridor, m, smalle bedekte gang tussclien twee
[stellen; berispen, straff en.
rijen katners.
corrigeeren, verbeteren, van fouten zuiveren, hercorrigenda, o. mv. te verbeteren fouten.
corripieeren, aangrijpen, vatten.
corroboratie, v.,versterking, krachtgeving.
corroboratief, o. versterkend middel.
corroboreeren, versterken.

corral
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corrodeeren, bijten, nit- of wegbijten, invreten.
corrOsie, v. uitblittng ; oplossing door bijttmcidelen.
corrosief, bijtend, invretend, wegvretend.
corrumpeeren, bederven, vervalschen ; omkoopen.
corrupt, bedorven; vervalscht ; slecht, zedeloos ; omgekocht. [verleiding ; vervalsching.
corruptie, v. bederf, bedorvenheid; omkooping,
corsaar, corsaire, m. kaper-kapitein, zeeroover, nietgeprivilegiEerde, d. i. niet door de regeering van
een staat uitgezonden kaper ; kaperschip.
corsage, o. lijf van een japon.
corset, o. rijglijf, keurslijf, keurs.
cOrso, v. koers, loopende prijs van het geld of van
de wissels ; (ook :) rij-, wandellaan ; renbaan ; al
torso, naar den tegenwoordig loopenden prijs van
het geld of de wissels.
cortege, o. geleide ; plechtige stoet.
cOrtes, m. mv, volksvertegenwoordiging in Spanje
cortex, m. bast, schil. [en Portugal.
corvee, v. leendienst ; (militair :) zekere werkzaamheden, die beurtelings door de manschappen van een
compagnie verricht worden ; verdrietig, ondankcorvette, v. (Fr.) zie korvet [baar werk, karwei.
corybantisch, uitgelaten, woest.
Corydon, m. arme herder; beklagenswaardig mensch.
coryphee, m. en v. koor- of rei-aanvoerder bij de
Ouden ; (ook :) wie in zijn vak, in kunst of wetenschap bijzonder uitmunt.
coryza, v. neusverkoudheid.
cosi fan tutte, (It.) zoo doen ze allen.
cosmetiek, v. verfraaiingskunst ; leer van de schoonheidsmiddelen ; (ook :) schoonheidsmiddel, middel
tot verfraaiing van de huid en glanzing van de
haren.
cesmisch, de wereld of het heelal betref fend.
cosmogonie, v. leer van de wereldschepping.
cosmographie, v. wereldbeschrijving.
cosmologie, v. wereldleer.
cosmopoliet of cosmopolitaan, m. wereldburger,
hij die de gansche wereld als zijn vaderland bee
schouwt.
cosmopolitisme, o. wereldburgerschap.
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cosmoráma, o. wereldschilderij, soort van pano•
cosmos, m. orde; de wereld; het heelal. [ram.
costaal, tot de ribben behoorende.
casti, aldaar; I costi, in uw stad, aan uw markt.
costonlicht, o. gekleurd seinlicht op schepen.
costumeeren, in een costuum steken.
costutlm, o. kleederdracht, gewaad, pak; ambtskleeding, plechtgewaad ; tooneelkleeding.
costumier, m. regelaar en bezorger van de costumes aan een schouwburg.
cote, m. zijde, kant; cote droit, rechterzijde;
[pagineeren.
cote gauche, linkerzijde.
coteeren, teekenen, merken (met letters of cijfers);
cotelet, v. ribbestuk; geroost ribbetje.
coterie, v. kransje; besloten gezelschap, babbelklub ; kliek.
cothurne, v. tooneelschoen met zeer dikke zolen.
cotillan, m. Fransche gezelschapsdans; (ook:)
onderrok. [ting.
cotisaitie, v. aandeelsbepaling, aanslag in de betascotiseeren, schatten wat ieder zal betalen, zijn aancot6n, (Fr.) cotton, (Eng.) katoen. [deel bijdragen.
cottage, v. (Eng.) hut ; klein landhuis.
couche I zwijg! stil ! koest! lig stil !
coucheeren, doen liggen te bed leggen; naar bed
gaan; (ook :) nederschrijven, opteekenen, te boek
coujonneeren, zie coionneeren. (stellen.
coulage, v. lekkage; verlies aan vloeistoffen door
uitvloeiing (inz. bij 't vervoer).
coulant, vloeiend ; vlot, zonder haperen; toegevend,
gedienstig; flink en handelbaar in handelszaken.
coulant, o. (verschuifbaar) kleinood aan vrouwenhalssnoeren ; sluitring, sluitkoordje van een paracoule, m. sleeppas in het dansen. [plu of parasol.
couleur, v. kleur, verf ; troefkleur; (fig.) voorwendsel; schijngrond; c. de puce, vlookleur; c. de
rose, eig. rozekleur; (fig.) de beste verstandhot:ding, zoo lief en mooi als men 't wenschen lean.
coulisse, v. beweegbare wand op het tooneel,
scherm, schuif.
couloir, m. verbindingsgang; wandelgang;zijgdoel.;
elsel, a. wijze van verkiezing, waarb'j
couloir-st
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elke kiezer zijn biljet in een afzonderlijk afgeschoten hokje invult. (p ereuur.
coulomb,m.zekere hoeveelheid electriciteit = 8huamcouncil, m. (Eng, ) raad, raadsvergadering.
count, graaf ; countess, gravin.
country, o. (Eng.) land.
county, o. (Eng.) graafschap, district of kanton.
coup, m. slag, stoot, schok, bons, houw, hak, steek,
suede, schot, klap, schop, trap, veeg, worp, greep,
trek, beet, teug euz.; c. d'eclat, ineesterlijke zet; c.
de main, handgreep ; overrompeling ; c. d'etat,
staatsgreep, buitengewone, meestal gewelddadtge,
stoute handeling of maatregel, die een gewichtige, twijfelachtige zaak van staat op eens beslist;
c. de force, daad van geweld ; c. de hasard,
waagstuk ; c. de maitre, rneesterlijke daad, zet,
slag, voortreffelijk schot enz.; C. d'oeil, blik, oogopslag ; snel overzicht ; c. de soleii, zonnesteek ;
c. de grace, genadeslag ; a c. perdu, in het blinde;
c. de theatre, zie theater-coup.
coupfibel, schuldig, straf waardig.
coupe, v. het snijden ; snit van kleeren ; wijde beker,
schaal ; coupe des cheveux, haarsnijden.
coupe, m. danspas, waarbij de knie gebogen wordt,
buigpas; halve koets; afdeeling van een spoorwegw agon. 'ten), troef inleggen, verhinderen, voorkomen.
coupeeren, afsnijden; kortstaarten; afnemen (de !marcoupe-file, v. kaart of bewijs houdende de vergunning
eerie file (z. d. w.) te doorbreken ten einde zich, zonder in derij plaats te nemen, rechtsstreeks naar den
ingang van het gebouw, waarvoor gewacht wordt,
te kunnen begeven.
coupe-gorge, m. halsafsnijder ; — o. moordhol.
coupeur, m. kleermalcer, die het snijden of knippen
van de stof tot taak heeft, snijder.
coupeuse, v. knipster in een modemagazijn ; kleer maakster ; (ook :) haarknipmachine.
coupez! (bij het kaartspel :) neem of !
.
coupleeren, paren, koppelen.
couplet, o. een van de gelijkregelige afdeelingen
van een gedicht, inz. van een lied (vgl. stanze
en strophe).
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coupon, v. lap, snipper; rentebewijs.
coupure, v. afsnijding, doorvaart; weglating van
deelen eener opera enz.; bankbiljet van geringe
waarde.
cour, v. hof; opwachting bij vorsten; (ook :) binnenplaats; privaat; cour maken, naar iemands
gunst streven; c. d'ássises, zie assises; cour
pienFere, algemeene hofvergadering.
courage, m. moed, dapperlieid.
courage! moed gevat ! cooed gehouden!
courageus, moedig, manhaftig.
couramment, vaardig, vlug, vlot, met gemak.
Courant, loopend, gangbaar, geldig; courante
schulden, v. ow. kleine loopende schulden, zouder
zekerheid of onderpand ; courante waren, v. my.
licht verkoopbare waren; au courant zijn, met
den tijd en zijn nieuwste verschijnsels medegaan
of gelijken tred !louden; den samenhang van een
[count.
zaak begrijpen.
courant, v. nieuwsblad ; — o. gangbare grove zilvercourantier, m. courantdrukker, -uitgever, -schrijver.
courbate, v. korte boogsprong van 't paard.
couronne, v. kroon; couronne d'or, louden kroon
(oude niunt).
court, o. gerechtshof (in Engeland en Anierika).
courtage, v. makelaarsloon.
courte-pointe, v. sprei. [staart.
courtaud, m. paard met kort gesneden ooren en
courtier, m. makelaar ; tusschenpersoon.
courtine, v. rechte middelwal tusschen de flanken
van twee bolwerken of bastions van een fort.
[boeleerster.
courtisfin, m. hoveling, vleier.
courtisane, v. ontwikkelde, geestige of voorname
courtiseeren, uit baatzucht vleien; (iemand) zijn
[vrouwen.
hot maken.
courtoisie, v. hoffelijkheid, beleefdheid, inz. jegens
courts fours, nt. my. kort zicht, korte termijn, spoedig
verschijnende vervaldag (van wissels).
cousin, m. neef, noon van iemands own of tante ;
c. germain, voile neef, broeders- of zusterskind.
cousine, v. nicht. [toenen stof uit Indic.
couteline, v. soort van blauwe of witte grove ka-
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cofite que conte, het koste wat het wit, tegen elken
couteus, kostbaar, duur of hoog in prijs. [prijs.
coutil, m. tijk, beddetijk.
coutfime, v. gewoonte, hebbelijkheid.
couvert, o. omslag, inz. brievenomslag ; tafelgereedschap voor e'en persoon.
couvertfire, v. deksel; omslag.
couveuse, v. broedmachine; inrichting om te vroeg
geboren kinderen op te kweeken.
covercoat, (Eng.) overjas, stofjas.
cow,(Eng.)koe; cowboy, koeherder; veefokker uit het
westen van Amerika ; cowcatcher, baanopruimer (aan de locomotief).
coxagra, o. heupjicht.
coxarthritis, v ontsteking van het heupgewricht.
coxitis, v. ontsteking van de heup.
coyote, m. Amerikaansche wolf.
crachat, m. (Fr.) uitgeworpen speeksel of slijm.
cracheeren, spuwen, uitwerpen.
crachoir, o. spuwbakje, kwispedoor.
cracovienne, v. Poolsche nationale dans.
craintif, vreesachtig, schroomvallig.
crambe repetita, opgewarmde kool d. i. vervelende herhaling.
cranerfe, v. gedurfdheid van optreden, trots ; pralerij.
craniologfe, v. schedelleer.
crapaud,m. (lett. pad); klein, ineengedrongen mensch,
gedrocht; (ook ;) geheel bekleede stoel met lage
leuning.
crapdle, v. liederlijkheid, vuile zwelgerij ; verachtelijk gepeupel, janhagel, grauw ; liederlijk yolk.
crapuleus, liederlijk, beestachtig, laag ; dronken.
craquelê, m. barstige en halfdoorzichtige glazuur.
craqueur, m. windmaker, pochhans, snorker, wind[buil.
cras, dik, grof; ruw, grof-zinnelijk.
crassa Minerva, met plompe kunst, kunsteloos.
v.
het
verschuiven
tot
morgen.
crastinitie,
cravate, v. manshalsdoek, das.
crayon, o. teekenstift, pijpje teekenkrijt; potlood ;
griffel; met crayon gemaakte teekening; schets,
[(post-papier).
eerste ontwerp.
cream, (Eng). room ; cream-laid, geelachtig geribd.

Zie 00k K.
creance
Creool
16
creance, v. vertrouwen, krediet ; schuldvordering uitstaande schuld.
creancier, m. schuldvorderaar, schuldeischer.
creatie, v. schepping; werk, voortbrengsel.
creatine, v. vleeschstof.
creatuur, o. schepsel; gunsteling, afhangeling of
werktuig van een groote ; gering of gemeen persoon.
crèche, v. krib ; voerbak ; bewaarplaats voor zuigelingen, voor zeer jonge kinderen.
credat Judaeus Apella, dat geloove ieder ander
credentiálen, v. m y. geloofsbrieven. [clan ik.
credit, o. aanzien, handelsvertrouwen; het te goed
in iemands boekhouding, wat men te vorderen
heeft (vgl. krediet).
credit agricole, o. land bou wbank, credietinstelling
tot bevordering van den landbouw.
credit foncier, o. hypotheekbank.
crediteeren, vertrouwen schenken ; borgen, op
iemands credit (creditzijde) boeken.
crediteur, m. schuldeischer. [geloof.
credo, o. (eig. ik geloof) de geloofsbelijdenis, het
credo quia absurdum, ik geloof omdat het ongecreduliteit, v. lichtgeloovigheid.
jrijmd is.
credunt, zij hebben te goed.
creeeren, scheppen, voortbrengen , benoemen, aanstellen ; instellen ; stichten, oprichten.
creek, (Eng.) bocht, baai, inham, kreek.
crematie, v. lijkverbranding. Ivan lijken.
crematorium, o. oven of inrichting tot verbranding
crème, v. room ; het beste van een zaak, het neusje
van den zalm; creme fouettee, tot schuim geslagen
cremerie, v. melksalon. [room.
cremona, v. uitmuntende soort viool uit Cremona.
cremor tartari, cremortirt, o. room van wijnsteen,
overwij nsteenzure potasch.
creneau, m. schietgat, kanteel.
creneleeren, kerven, uittanden; met schietgaten of
kanteelen voorzien ; aan munten een karteirand
geven.
creoline, v. op carbol gelijkend ontsmettingsmiddel.
Creool, m. afstammeling van Europeanen in de fropen geboren.
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creosoot, o. olieachtig en sterk bijtend vocht, uit
rook en koolteer getrokken, bijzonder geschikt om
vieesch tegen bederf to hoeden ; ook als middel
tegen tandpijn gebruikt.
creosoteeren, door bevochtiging met creosoot verduurzamen (bout).
crêpe, v. krip, krulfloers.
crepe, v. rolletje of dotje kunsthaar, dat de dames
gebruiken bij het opmaken van haar kapsel.
crepeeren, ellendig omkomen; ergeren, verdrieten.
crepitfitie, v. kraking, knettering, knappering.
crescendo, (muz.) toenemend, in sterkte van toon
stijgeud allengs uit den zachten in een sterken toon
overgaand.
creta alba, v. wit krijt; creta nigra, v. zwart krijt.
Crete, v. kam, rug van een berg.
cretinisme, o. staat, toestand der cretins.
cretins of cretinen, m. me. kropinenschen, menschen, die zich door zwakheid van geest en wanstaltigheid van het lichaam onderscheiden (meest
in Zwitserland, Savoye, Piemont).
cretonne, v. sterk wit henneplinnen; sterk katoen.
crave-coeur, m. harteleed, ;root verdriet, hartzeer ;
(ook :) een hoenderras.
creveeren, bersten, splijten, scheuren.
crevette, v. garnaal.
crew, (Eng.) scheepsvolk. [wend.
criant, om wraak roepend, hemeltergend, schreecribleeren, (van het Fr. crible = zeef) lett. vol gaten maken, met kogels doorboren, cribleeren van
schulden, zeer veel schulden hebben.
cricket, o. het Engelsche slagbalspel.
cricketen, cricket-spelen.
crimen, o. misdaad; (in juristischen zin:) elke handeling, waardoor een ander aan zijn vermogen of
aan lijf en leven benadeeld wordt; c. lee'sve majestaitisonisdaad, van gekwetste majesteit, majesteitsschennis, hoogverraad.
criminalist, m. leeraar of keener van het strafrecht.
crimineel, misdadig, lijfstraffelijk ; c. recht, strafrecht ; c. vonnis, o. lijfstraffelijk (onteerend) vonnis.
crimineeren, beschuldigen ; inz. valsch aanklagen

creosoot
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crinoline, v. vrouwenrok, die door stalen veereti
trechtervormig wijduit g,ehouden wordt, hoepeirok.
crin vegetal, o. plantenvezels als surrogaat voor paardenhaar.
crisis, v. beslissende wending van een zaak, keerpunt in een ziekte; bedenkelijke staat van de omstandigheden.
crisplitie, v. kruiling, kronkeling, samenkrimping.
crispimide, v. geschenk op eens anders kosten gegeven.
critdrium, o. merkteeken, onderscheidingsteeken ;
maatstaf ter beslissing van deze of gene zaak.
criticAster, m. onbeduidend recensent, muggenzifter.
criticomanie, v. buitensporige bedilzucht.
crilicus,
kunstrechter, recensent, boekbeoordeelaar ; (ook :) vitter, hekelaar, bediller.
critiek, v. beoordeeling, toetsing, oordeelvelling,
kunstbeoordeeling; kunstrechterschap; beneders
critiek, alle beoordeeling onwaard, uitgemaakt
slecht.
critiek, critisch, de crisis aanduidend of betreffend;
wat tot de critiek behoort, kunstrechterlijk (zie
kritiek).
critiseeren, streng beoordeelen ; vitten, hekelen.
croche, v. achtste foot ; double croche, zestiende
[noot.
crocheeren, krommen, 'taken.
[van Lydie).
crochet, o. haakje.
Crce'sus, m. schatrijk man (naar een zeer rijk koning
croisê, gekeperd; zekere wollen en zijden stof.
croiseeren, kruisen, overkruis plaatsen ; elkander
croiseeren, elkander kruisen (van lijnen, wegen
enz. die elkander suijden, van twee personen, twee
brieven enz., die denzelfden weg in tegengestelde
richting afleggen).
croissant, m. wassende maan, halvemaan ; (ook:)
broodje in halve-maanvorm.
Croix d'honneur, m. kruis van het Legioen van eer.
cromlech, m. voorhistorisch gedenkteeken uit rechtopstaande groote steenen bestaande, die om een
nog grooteren steen geplaatst zijn. Komt veel voor
crop, (Eng.) oogst. [in Bretagne.
crops, m. (Eng.) groote tabaksvaten in N.-Amerika.
crinoline
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croquant, knappend.
croquante, v. knapkoek, knaptaartje.
croqueeren, tusschen de tanden kraken, vluchtig
schetsen of teekenen.
croquet, o. hoepel- bal- en hamerspel.
croquetje, o. rolvormig pasteitje met knapkorst en
met weeke vulling (vleesch, garnalen enz.)
croquis, o. vluchtig ontwerp of schets (b.v. van
[het terrein.
een schilderij, enz.)
cross-country, (Eng.) hindernis-wedren dwars door
croup, v. besmettelijke ontsteking van het luchtpijpslijinvlies. fgetrokken kruis en achterbeenen.
croupade, v. luchtsprong (van het paard) met incroupe, v. kruis van een paard.
croupier, m. beambte van den houder van een
speelbank ; heimelijke of ongenoemde deelhebber
in een zaak.
croilte, v. korst; (ook :) pâté de foie gras in een
korst opgedaan ; (ook :) slechte schilderij.
crown, (Eng.) kroon (= 3 gulden).
crownglass, o. (Eng.) kroonglas; fijnste soort vensterglas, veel voor optische lensen gebezigd.
croyAbel, geloof baar.
cru, rauw, ruw, onkiesch. [kruis.
crficifix, o. kruisbeeld, beeld van Christus aan het
cruditeit, v. rauwheid, onverteerbaarheid; iets onverteerbaars in de maag; (fig.) grofheid, onwel•
voeglijkheid.
cruel, wreed, onmenschelijk, barbaarsch.
crusfido, m. Portugeesche en Spaansche munt.
crustacean, o. my. schaaldieren.
crustitie, v. omkorsting.
crux, v. kruis; crux criticorum, een kruis, d.i. een
kwelling voor uitleggers; crux medicorum, een
kruis voor dokters.
cryoliet, m. ijssteen, op ijs gelijkend mineraal,
dat soda en aluminium bevat.
cryophoor, v. soort ijsmachine.
cryoscopie, v. methode van vloeistofonderzoek, be-,
rustende op de bepaling van het vriespunt.
crypta, cripte, v. onderaardsche kerk (onder het
hoogkoor).

croquant
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crypto —, voorvoegsel, dat geheim, verborgen beteekent.
crypto-calvinist, m. geheim aanhanger van Calvyn.
cryptogamen, o. my. bedekt bloeiende planten.
cryptographic, v. geheim schrift.
crypton,o. een in zeer geringe hoeveelheid in den
dampkring voorkomend gas.
cubebe, v. een soort peper.
cubiculum, o. (m y. -a), kamer, inz. slaapkatner;
cubiculum locandum, kamer te huur.
cubitaal, tot den elleboog behoorende.
cubitus, m. elleboog, voorarm.
cuculus non facit monachum, de kap maakt den
nionnik niet.
[zijde te verven).
cudbear, (Eng.) donkerroode verfstof (om wol en
cui bono, tot wieiis nut? waartoe is dat goed ?
cuique suum, ieder het zijne.
cult- de laine, o. zeer sterke gekeperde wollen stof.
cuisinier, m. kok.
cuisiniZre, v. keukenmeid.
[rensoort.
cuisse-madame, v. naam van een langwerpige pecuivre poll, o. geslepen of gepolijst geel koper.
culbate, v. buiteling, tuimeling, val over 't hoofd.
culbuteeren, buitelen ; in 't verderf storten ; (ook :)
overhoop werpen. [dicht onder de heupen mist.
cul-de-jatte, m. iemand die zijne beenen van of
cul-de-Parfs, m. opvulsel om de damesjaponnen van
achteren te doers uitstaan.
cul-de-sac, m. straat zonder uitgang, zak, slop.
culinair, wat tot de keuken behoort.
Cullinan, m. zeer groote diamant door de Transvaal aan de Engelsche kroon geschonken.
culminfitie, v. grootste hoogte, doorgang van de
sterren door den meridiaan; culminatie-punt, o.
hoogste standpunt (van een ster); hoogste graad
van macht, aanzien enz.
cut mineeren, door den meridiaan gaan ; de grootste
hoogte of het toppunt bereiken.
culat, o. nestkuiken ; laatstgeboren kind ; jongst aangenomen lid; schoteltje onder den smeltkroes in
den oven; zwart aanzetsel in 't onderste van een
lang berookten pijpekop.
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culotte, v. korte broek. [(door) mijn schuld.
culpa, v. schuld; in culpa, strafbaar; mea culpa,
culpabiliteit, v. strafbaarheid.
cuipeeren, beschuldigen.
culpeus, door onachtzaamheid schuldig.
culte, v. eeredienst; vereering.
cultivateur, m. landbouwer, boer.
cultiveeren, bouwen, aanbouwen, aankweeken; beschaven, oefenen, beoefenen.
m. openbare eeredienst.
cultuur, v. aanbouw, veldbouw inz. in Indic; beschaving, veredeling, oefening van den geest, van
de vermogens van verstand en hart.
cum, met ; cum appertinentiis, met toebehooren;
cum approbatione, 'net goedkeuring; cum Deo,
met God ; cum grano sails, (lett. met een korrel zout), met verstand, met oordeel ; cum impetu,
met hevigheid, onstnimig; cum laude, met lof;
cum licentia, met verlof ; cum privilegio, met
vrijlieid, voorrecht; cum suis, met de zijnen;
cum venia, met verlof ; cum voto, met stem.
cumulâtie, v. ophooping, opeenstapeling.
cumulatief, opstapelend, sterker wordend ; cumulatief aandeel, o. aandeel, dat recht hebbende
op een zeker percent van de winst, het recht op
de uitkeering daarvan ook dan blijft behouden,
indien in een bepaald jaar de vastgestelde percentage niet was uit te keeren. In volgende
jaren wordt dan vOcir alles het achterstallige dividend op deze aandeelen uitbetaald.
cumuleeren, ophoopen; verscheiden ambten te g,elijk belcleeden en de daaraan verbonden voordeecumulus, m. stapelwolk. [len trekken,
cunctfitie, v. het talmen, dralen, foeven.
cunctator, m. draler, talmer. [of riolen
cunette, v. dieper middelste gedeele in fortgrachten
cup, v. (Eng.) fraaie beker (ais prijs bij wedstrijden)
cupelleeren, louteren, zuiveren, in de kupel of
kapel afdrijven.
cupiditeit, v. begeerlijkheid.
Cupid°, m. de minnegod, Amor.
cura, v. zorg, voorzorg.
culotte
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curabel, geneeslijk, heelbaar.
curacão, in. likeur uit oranje-schillen.
curateele, v. voogdij, over een meerderjarige wegens krankzinnigheid of verkwisting; ambt van
een curator.
curator, m. voogd, toeziener op iemand, die zijn
eigen zaken niet kan beheeren; boedelredder;
look :) toeziener van een inrichting van hooger
onderwijs.
[menlijke curatoren.
cu ratori um, o. voogdijschap, curatorschap ; de gezam.
curbbroker,
makelaar in Amerika, die geen lid
van de beurs is, doch zijne zaken op straat vercut* m. pastoor. [handelt.
cure-dent, m, tandenstoker.
cureeren, genezen, herstellen, beter maken.
curie (Roomsche), v. de pauselijke regeering, het
hof van den paus, alle pauselijke beambten en gerechtshoven in kerkelijke zaken.
curieus, zeldzaam ; aardig ; merkwaardig; dat is
curieus! dat is wat vreemds, dat is wat moois!
curiosa, o. my. zeldzame, merkwaardige voorwerpen.
curiositatis causa, tut nieuwsgierigheid, wegens
de zeldzaamheid. [lets vreemds.
curiositeit, v. nieuwsgierigheid ; merlcwaardigheid;
curling-spel, o. wintersport van Schotschen oorsprong, waarbij schijven worden geworpe q naar
een op het ijs staand en door cirkels omringd
paaltje.
[geld.
currency, o. (Eng.) omloopmiddel, geld, inz. papieren
currente calarno, met loopende pen, d. i. vlug en
zonder nadenken.
curriculum vitae, o. levensloop.
curry (-powder), (Eng.) kerrie, een 0.-Ind. kruiderij.
cursief, schuins(ch) (van drukletters).
cursOrisch, achtereen doorloopend, (b. v. lezen);
cursorische lectuur, v. doorloopende, niet door
[bepaald yak.
verklaringen afgebroken lezing.
ctirsus, in. loop ; leergang, lessenreeks over een
curve, v. kromme lijn ; curvatuur, v. kromming.
curvimeter, m. toestelletje om de lengte van wegen nauwkeurig op (staf)kaarten to meten.
custard, Engelsche eierspijs.

curabel
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cdstom, (Eng.) belasting ; inkomend recht; customhouse, kantoor van de inkomende rechten in Engeland.
castos, m. opzichter, bewaker, koster; (ook :) bladwachter, steekwoord, eerste woord van een vol.
gende bladzijde aan den voet van de vorige gecutine, v. kurkstof. (plaatst.
cyaan, o. blauwzuur.
cyclamen, o. Alpenviooltje.
cyclisch, tot een cyclus behoorende.
cyclisme, o. al wat op het fietsen betrekking heeft.
cyclist, m. fietser.
cycloide, v. lijn afgelegd door een punt van den omtrek van een rollend rad, radlijn.
cyclometrfe, o. kring-, cirkelmeting.
cyclonaal, in een kring van buiten naar binnen
(van luchtstroomingen).
cycloon, m. storm, die in spiraalvortn een kring beschrijft.
cycloop, m. reusachtig knecht van Vulcanus, met
een oog in 't midden van 't voorhoofd; (fig.) denoog; woesteling; cyclopische muren,reuzenmuren uit den voortijd.
cyclorama, o. rondomzicht, schilderij, die den aan.
schouwer een geheelen horizon, of ook de achtereenvolgende gebeurtenissen van een zeker tijdvak
to zien geeft.
cyclostyle, m. machine tot het vervaardigen van
een groot aantal exemplaren van eenzelfde schrijven.
Er wordt met een klein tandrad geschreven op
dun papier daarna wordt door de ontstane gaatjes
de inkt op andere vellen papier gedrukt.
cyclus, m. kring, tijdkring, zeker aantal jaren, na
verloop van welke dezelfde verschijnsels weder
plaats hebben ; reeks van afzonderlijke stukken, die
gezamenlijk een geheel vormen.
cycnea vox, zwanenzang.
cylinder, m. zie cilinder.
cymbaal, cymbel, v. de bekkens (muziekinstrument).
cynanthrople, v. hondswoede, hondsdolheid bit
menschen, watervrees.
cy'nicus, m. schaamteloos, zedeloos mensch.
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cyniek, cy'nisch, hondsch; onbeschaamd, onwelvoeglijk, vuil.
cynisme, o. onwelvoeglijk of schaatnteloos gedrag.
cynolyssa, v. hondsdolheid. [de.
cvnorexiie, v. hondshonger, wolfshonger, hongerwoecynosure, v. de kleine Beer, poolster; richtsnoer,
leidraad. [Europa.
cypres, v. altijd groene slanke naaldboom uit Z.
Cyrillische letters, v. m y. grondtypen voor het Russische letterschrift. In de 9e eeuw door den slavenapostel Cyrillus in gebruik genomen.
cysticercen, m. mv. blaaswormen of finnen in rundvleesch, die den lintworm bij den mensch veroorcystitis, v. blaasontsteking. [zaken.
cystoscopie, v. inwendige bezichtiging van de
blaas door middel van ingebrachte kleine electrische lampjes met spiegel. [nen.
cystotomie, v. blaassiiede, ter wegneming van steeCythere, v. bijnaain der godin Venus.
czalcO, m. hooge soldatenhoed, veldmuts, sjako.
czalpka, v. Uhlanen of Lanciersmuts met vierhoekige
bedekking.
czar of czaar, m. keizer, titel van den Russischen
keizer en den Bulgaarsche koning.
czardas, m. Hongaarsche volksdans.
czarewitsch, m. zoon van den Russischen keizer,
grootvorst-troonopvolger.
czarina, v. keiaerin van Rustand. [grootvorstin.
czarewna, v. dochter van den Russischen keizer,
Czechen, m. naam der Bohemers, een Slavonische
volksstam.

cyniek

D
D, als Romeinsch getahnerk = 500; (ook :) afkorti ng
van don en dom, van doctor (Dr.) en dotninus
d. c. = da capo (zie ald.)
[(Ds.)
d. d. = de dato, zie dato.
[door Gods genade.
D. G. = Dei gratia of Dei gratias, dank aan God,

d. J. u.
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daltonisme

cl. I. U. = doctor jiiris utriiisque, doctor in de
beide rechten. [en hoogsten God.
D. O. M. = Deo optimo maximo, aan den besten
cl'abord, eerst, aanvankelijk; terstond, dadelijk.
cla capo (d. c.), nog eens herhaald, van voren af aan.
craccord, eens van zin, overeenstemmend; toegestemd ! goed !
dactylion, m. handladder voor piano-onderricht,
waarbij de vingers door ringen gestoken worden,
die door stalen veeren verbonden zijn.
dactyliotheek, v. kabinet van gesneden ring- of
zegelsteenen; (ook 0 verzameling van afdrukken
of afgietsels daarvan ; ring- of juweelkistje.
.dactylologife, v. vingerspraak; vingerrekenkunst.
41actyloscopie, dactylotypie, v. herkennings-systeem door middel van vingerafdrukken.
dactylus, m. versvoet uit een lange en twee korte
syllaben bestaande (---, --.).
dmdfilisch, kunstig, schrander uitgedacht.
clwmon, m. geest; kwelgeest, booze geest.
41EemOnisch, door een boozen geest bezeten ; van
geheimzinnige werking, van tooverachtige kracht.
daguerr(e)otype, v. lichtbeeld op een metalen
plaat, (naar de uitvinding van Daguerre voortgebracht).
daguerr(e)otypeeren, afbeeldsels door de enkele
inwerking van het zonnelicht op een chemisch toebereide metaalplaat voortbrengen.
daguerr(e)otypie, v. kunst om lichtbeelden op bereide metalen platen voort to brengen (zie pho[rant).
tographie).
Daily-News, o. dagelijksch nieuws (Londensche couDaimio's, m. m y. adellijken, groote grondbezitters,
vorsten in Japan.
dainties, my . (Eng.) lekkernijen.
dairo, m. Japansche opperpriester of paus.
Dajak(ker), m. inboorling van Borneo.
dalai-lama, m. geestelijk opperhoofd in Thibet.
dalmatica, v. wit priesterlijk overkleed, dat de diaken bij de wijding ontvangt. [herhalen).
dal sëgno, (in de muz). van het teeken af (nl. to
daltonisme, o. gedeeltelijke kleurenblindheid.
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damasceeren, vlammig etsen (inz. degens en sabels); ijzer- of staalwerk met goud of zilver in[bloemen en sieraden is doorweven.
leggen.
damist, o. zijden, wollen of linnen stof, die met
dame, v. vrouw van eenigen rang; dames de la
halle, Parijsche marktvrouwen ; dames du demimonde, fatsoenlijk uitziende lichtekooien ; dame
d'honneur, staatsiedame, dame du palais,
hofdame; dame d'atour, kamerjonkvrouw; dame
de compagnie, gezelschapsjuffrouw.
dame Jeanne, v. groote flesch in mandwerk gevat.
dam(m)ar, o. (Mal.) 0. I. harssoort, die reeds koud
de eigenschap bezit in terpentijn oplosbaar te zijn.
damnatie, v. verdoemenis; veroordeeling.
damneeren, verdoemen; veroordeelen.
damnum, o. nadeel, schade, verlies.
Damocles (het zwaard van), een altijd dreigend
groot gevaar te midden van den voorspoed.
foudheid)
damoiseau, m. pronker, jufferknecht.
Damon en Phythias, twee boezemvrienden (nit de
Danaiden (het vat der) vullen, Danaldenwerk
doen, (een bodemloos vat vullen) een vergeefsclien
zwaren arbeid verrichten.
dandin, m. onnoozel mensch, zotskap.
dandy, m. madegek, saletjonker, kwast.
da ngereus, gevaarlijk.
danno, m. (It.) verlies, schade.
dansant, dansend.
danse macabre, v. doodendans.
danseur, m. danser; danseuse, v. danseres.
Darbisten, nz. me. secte die het duizendjarig rijk
verwacht en de profetieen van den bijbel letter[korenwoeker.
hjk opvat.
dardanariaat,o. opkooping van waren, inz. koren,
darling, (Eng.) lieveling.
darsis, v. ontvelling, verlies van de opperliuid.
darwinisme, o. leer van den Eng.geleerde Darwin,
dat alit levende wezens in het planten- en dierenrijk, daaronder de mensch, zich trapsgewijze door
natuurkeus tot hun tegenwoordigen staat ontwikkeld hebben.
darwinist, m. aanhanger van het darwinisme.
VEERTIENDE DRUB.
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debankeeren

dasymeter, m. werktuig om de dichtheid van de
data, my. gegevens; daadzaken. flucht te meten.
dataria, v. pauselijke prebendenkamer.
dateeren, dagteekenen, tijd en plaats (van een
opstel) aangeven ; van zekeren datum af gerekend moeten worden.
dativus, datief,m. derde naamval (ontvanger, gever).
dato, heden ; a dato, en de dato, van den dag van
de onderteekening of van de opstelling af.
datum, m. (mv. data), tijd- en plaatsaanduiding, dagteekening.
datum ut retro, datum als aan de ommezijde.
datum ut supra, datum als boven.
daumont, a la—, met een vierspan en twee voorrijders (rijden).
dauphin, m. voormalige titel van den kroonprins
van Frankrijk; dauphine, v. zijn gemalin.
dauw, m. soort zebra uit Zuid-Afrika.
davids of davits, m. m y. ijzeren standers aan de
zijden van het achterschip om er lichte vaartuigen
aan te hangen.
Davus sum, non Oedipus, ik ben geen meester
in het oplossen van raadsels.
day, (Eng.) dag ; daylabourer, daglooner.
dead-heat, (Eng.) ongeldige wedloop,omdat de paarden vlak naast elkander aankomen.
dear, (Eng.) dierbaar, waard.
de auditu, van hooren zeggen.
debaclage, v. havenruiming.
debacle, v. volslagen ondergang, ineenstorting.
debacleeren, geloste schepen uit de haven brengen, de haven ruimen.
deballage, v. uitpakking.
deballeeren, ontpakken, uitpakken.
deballotage, v. afwijzende stemming.
deballoteeren, bij stemming afkeuren, weigeren.
debandade, v. het wanordelijk dooreenloopen van
de soldaten; a la debandade, in de grootste
wa norde. [ontspannen, slap worden.
debandeeren, zich verstrooien, uit elkander loopen ;
debankeeren, debanqueeren, de speelbank doen
springen.
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debarcadere, v. aanlegplaats; los- en laadplaats voor
de wagons op spoorwegen.
debardage, v. ontlading van een vaartuig, inz. ontlading van hout.
debarqueeren, landen; ontschepen, lossen.
debarrasseeren, losmaken, ontwarren; bevrijden,
ontslaan. fringe!) wegruimen.
debarricadeeren, de barricades of straatversperdebat, o. twistgesprek, redekaveling. [debatteeren.
debatingclub, v. genootschap tot oefening in het
debatteeren, het voor en tegen van een zaak bespreken.
debauche, m. losbol, lichtmis, doorbrenger.
debauche, v. uitspatting, ongebondenheid.
debaucheeren, lichtmissen, liederlijk leven; verlei[den.
verleider.
debaucheur,
debet, (mv. debent), hij is schuldig; (als zelfst.
nw.) o. schuld, hetgeen betaald iiioet worden; (bij
kooplieden) de linkerzijde van 't grootboek; debent, m. schuldenaar.
debenture, v. (Eng.) schuldbrief, obligatie.
debiel, zwak, machteloos.
debiet, o. aftrek, vertier van waren.
debilitelt,v.zwakte, krachteloosheid; verstandszwakte.
debitant, m. warenafzetter, slijter, verkooper in 't
klein; verkooper van loterijbriefjes voor den collecteur.
debiteeren, afzetten, verkoopen, afleveren; op het
debet of de debetzijde brengen, als schuld boeken ;
nieuwtjes d., nieuwtjes verspreiden, uitstrooien.
debiteur, dCbitor, m. schuldenaar.
debitum, o. schuld.
deblayeeren, uitgegraven aarde wegruimen.
debloqueeren, ontzetten, de blokkade opheffen,
ontblokken (een spoorwegblok).
de bonne grace, vrijwillig, zonder tegenzin; met
bevalligheid, aardig. [gaan, uitspatten.
debordeeren, buiten de oevers treden ; (fig.) te ver
debouche, o. uitweg uit een nauwen pas of engte;
de weg of het middel om waren of te zetten,
vertierweg.
deboucheeren, de verstopping, versperring weg-
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nemen ; ontkurken; uit een engte, een berpas
opruk ken. [anders rekening.
debourse, o. uitschot, voorschot, betaling voor een
debourseeren, uitsciiieten, voorschieten ; uitbetalen.
debrailleeren, den boezem te bloot dragen.
debris, m. m y. puinhoop, wrak ; overblijfsels.
debrouilleeren, ontwarren, in orde brengen, ophelderen. [veil (den vijand); den voet lichten.
debusqueeren, uit een voordeelige stelling verdrijdebutant, m. hij, die het eerste proefstuk zijner bekwaamheid geeft (op het tooneel enz.); beginner,
nieuweling.
debuteeren, aanvangen, voor 't eerst optreden of
zich laten hooren ; zijn eerste rol als tooneelspeler
vervullen. lbezinnen.
de but en blanc, zonder omwegen, zonder zich te
debu(u)t, o. aanvang, ; eerste optreden van een tooneelspeler; eerste pleidooi van een advocaat enz.
deca-, (voor namen van maten en gewichten:) tiental, tien (zie decagram, decaliter, enz.)
decade, v. tiental, inz. tijdperk van 10 dagen uit den
Fr. republikeinschen kalender.
decadenten, m. m y. moderne school van dichters
en schilders in Frankrijk. [uitgang.
decadentie, v. trapsgewijs verval, afneming, achterdecagram, o. tien gram of wichtjes = 1 Ned. lood.
decaleeren, in gewicht afnemen door uitdrogen,
lekken enz. [schepel.
decaliter, m. tien Liter, kannen of koppen = 1 Ned.
decaloog, m. de 10 geboden.
decalqueeren, een weerdruk of tegenafdruk maken.
deeãmeron(e), v. verhalen van het gebeurde in 10
dagen, inz. verzanieling van 100 pikante verhalen
van den Italiaanschen dichter Boccaccio.
decameter, m. tien meters of Ned. ellen = roede.
decampeeren, opbreken, aftrekken, zich wegpakken.
decanaat, o. het ambt of gebied van een deken.
decanteeren, afzingen; een bezonken vloeistof
I a n gza a m afgieten.
decapitatie, v. onthoofding.
decapiteeren, onthoofden.
[stof.
decarbonisatie, v. ontkoling, bevrijding van kool-
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decarboniseeren, van koolstof ontdoen, ontkolen.
decasare, v. tien kubieke meters of ellen.
decateeren, decatiseeren, (aan het laken) den
persglans ontnemen en het krimpvrij maken.
decedeeren, weggaan, wijken; (fig.) overlijden.
deceleeren, ontdekken, openbaren, aan 't licht bt en[gen.
decemvir, m. tienman.
decennaal, tienjarig, tien jaren durend.
decennium, o. tiental jaren.
decent, welvoeglijk, gepast, fatsoenlijk; eerbaar.
decentie, v. welvoeglijkheid, betamelijkheid, zedigheid.
decentralisatie, v. opheffing van de centralisatie,
het verleenen van meer zelfstandigheid aan de leden of onderdeelen (inz. van een politiek lichaam,
een staat enz.)
decêptie, v. teleurstelling, ontgoocheling.
deceptio visus, gezichtsbedrog.
decerneeren, toewijzen, toekennen (inz. prijzen,
belooningen); (in rechten :) eisclien, vorderen (deze of gene straf).
decessie, v. heengang, het aftreden.
decharge, v. ontlading; ontlasting, vrijspreking van
schuld ; losbranding van vuurmonden; getuigen
a d., getuigen ter ontlasting of in 't voordeel van
den beschuldigde.
dechargeeren, uit-, afladen, lossen ; kwijtschelden,
ontlasten, outheffen, uitdelgen, losbranden, afvuren.
dechausseeren, de voetbekleeding afleggen, ontschoeien; een tend d., hem (vOor het utttrekken)
van het tandvleesch ontblooten.
dechiffreeren, ontcijferen, oplossen, ontraadselen.
dechiffreur, m. ontcijferaar van handschriften.
d6ci-, (als voorvoegsel bij namen van neaten en gewichten) het tiende deel (zie declare, decigram,
deciliter enz.)
declare, v. een tiende are of 10 vierk. meter.
decedeeren, beslissen, een uitspraak doer; beslttiten; zich d., tot een besluit komen.
decigram, o. een tiende van een gram of wichtje —
1 korrel.
deciliter, o. een tiende kop of kan ,----- 1 maatje.

declareeren
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decimaal
decimaal, tiendeelig; decimate breuk, v. tien•
deelige breuk.
decimaalteeken, o. de punt of komma, in een getal met tiendeelige breuk b.v. de , in 8,13.
decimabel, tiendplichtig.
decimalie, v. vertiending; heffing van de tienden,
tiendrecht; loting om den tienden man.
decime, v. tiende toon van den grondtoon afgerekend ; (ook:) tiende gedeelte van den franc.
decimeeren, loten om den tienden man, zoodat van
elke tien een gedood wordt (hetwelk bij muiterij
van een geheel korps somtijds plaats had); (ook in
't alg :) sterk dunnen, aanmerkelijk verminderen
(nl. de bevolking, gelijk bij pestziekte, cholera enz.)
decimeter, m. een tiende meter of el ------- 1 palm.
decimeeren, teleurstellen, misleiden.
decipimur specie recti, wij worden bedrogen door
den schijn van het goede.
decisie, v. beslissing, besluit; rechterlijke uitspraak.
decisief, beslissend, stellig. [decimeter.
decistere, v. een tiende store of wisse = 100 kub.
declamando, (muz.) vol uitdrukking en sprekenderwijs.
declamatie, v. kunstmatige mondelinge voordracht,
de kunst om schoon te lezen of voor te dragen;
0010 gezwollen voordracht, woordenpraal.
declamator, m. kunstmatig spreker; (ook ;) hoogdravend redenaar.
declamatOrium, o. redenaarsoefening, kunstmatige
voordracht ; vers dat met afwisselende begeleiding
van muziek wordt opgezegd.
declameeren, met smaak en uitdrukking iets mondeling voordragen; (ook:) uitvaren, krachtig lostrekken tegen....
declarAtie, v. verklaring, opgave ; aangifte van koopwaren aan tolkantoren enz.; bewijs dier aangifte;
opgave van terug te ontvangen uitgaven ; (ook :)
liefdesverklaring.
declaration (d'amour), v. liefdesverklaring.
declaratoir, o. geneeskundige verklaring.
declareeren, verklaren, zijn besluit openbaar maken ; waren of goederen bij het kantoor aangeven.

declasse
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decourageant
déclassé, m. aan lager wal geraakt individu.
declinkie, v. af wijking, inz. van de magneetnaald;
woordbuiging (in de spraakkunst); (fig.) af wijzing
van een verzoek; het in-minachting-brengen.
declineeren, van de hand wijzen; een woord vet,buigen ; (fig.) in minachting brengen, verkleinen.
decoct, dec6ctum, o. afkooksel (inz. van kruiden),
decoctie, v. afkoking.
fkrtfidendrank.
decolhitie, v. onthalzing, onthoofding.
decolleeren, onthalzen, onthoofden.
decolleteeren (zich), den hats en de schouders
bloot dragen.
decoloreeren, ontkleuren; verschieten, verbleeken.
de commodo et incommodo, omtrent het vooren nadeel.
decomponeeren, uit elkander nemen, ontleden,
ontmengen, de bestanddeelen vaneensclreiden.
decomponibel, ontleedbaar, ontbindbaar.
decompositie, v. ontbinding, scheiding, oplossing.
decompte, v. korting, aftrek van een rekening.
decompteeren, aftrekken, korten, in mindering
brengen.
de concert, eenparig, met gemeen overleg, met
wederzijdsch goedvinden en medewerkirig.
deconcerteeren, verlegen maken, van zijn stuk
brengen; (een voornemen) verijdelen; dwarsboomen.
dkonfittire, v. volkomen nederlaag; volsiagen onvermogen om to betalen.
de congruo, naar billijkheid.
(meld maken.
decontenanceeren, in de war brengen, bedremdecorateur, m. tooneelversierder, sierkunstenaar.
decorAtie,v.versiering, tooneelversiering; ordeteeken.
decoratief, versierend, tot sieraad dienende.
decoreeren, versieren, met een ordelint beschenken; een gedecoreerde, iemand die een ordelint, eerekruis draagt.
decors, o. my. tooneelversiering.
decorum, o. het welvoeglijke, gebruikelijke; het
decorum bewaren, zijn fatsoen houden.
decoupeeren, in stukken snijden; getand maken;
voorsnijden (aan tafel).
decourageant, ontmoedigend.
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decourageeren, ontmoedig,en; den lust benemen.
decouragement, o. ontmoediging.
decourt, o. korting op een rekening of factuur.
decousti, onsamenhangend.
de coutume, naar gewoonte.
decouverte, v. ontdekking.
decouvreeren, ontdekken, openbaren.
decrediteeren, achting, vertrouwen, krediet doen
verliezen.
[ning van de overheid.
decreet, o. besluit, rechts- of raadsbesluit ; verordedecrement, o. het afnemen, verval. [het vuur.
decrepitátie, v. knettering van sommige zouten op
decrepiteeren, knetteren, aan stukken knappen,
met een pof uiteenspringen (gelijk keukenzout op
het vuur).
decrepiditeit, v. afgeleefdheid, ouderdomszwakte.
decrepitude, v. afgeleefdheid; bouwvalligheid,
verval. Nom verzwakte.
decrepitus, decrepide, m. afgeleefde, door ouderdecrescesdo, atnemend, allengs van den sterken tot
den zachten toon overgaand.
decrescentie, v. afnenung, vermindering.
decretalen, v. m y. verzauieling van pauselijke wetten en besluiten.
Ibevelen.
decreteeren, gerechtelijk besluiten, vaststellen;
decretist, m, leeraar van het kerkrecht.
decrotteeren, reinigen, schoonmaken, poetsen.
decrotteur, m schoenpoetser.
decrottoir, o. schraapijzer, werktuig om de schoenen
to reinigen, op den grond liggende schoenbo . stel.
decrusteeren, ontkorsten, ontschorsen, afschillen.
decubitus, m. het doorliggen van zieken.
decupleeren, vertienvoudigen, tienmaal nemen.
decuplum, o. tienvoud.
decurie, v. afdeeling van tien.
dectissatie, v. doorkruising.
decussatim, kruiswijze.
[digen.
dedaigneeren, versmaden, verachten, niet verwaardedaigneus, smadelijk, hoonend, geringachtend.
dedain, o. minachting.
dedfilisch, zie dmdalisch.
de dato, van den dag van de uitvaardiging at.
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dedicatie, v. opdracht, toewijding.
de die in diem, van dag tot dag.
dedit, (afgekort ddt,) hij lieeft gegeven of betaaid.
dedommageeren, schadeloos stellen, de schade
vergoeden. fgoeding,.
dedommagement, o. schadeloosstelling, schadeverdedoubleeren, met de helft verminderen,halveeren.
deduceeren,afteiden,bewijzen,verklaren,openleggen.
dedtictie, v. aftrekking, aftrek van een soul; grondige uiteenzetting, bewijsvoering.
deductief, het een uit het ander afleidend, van het
algemeene uitgaande.
deer, (Eng.) hert, rood wild.
de facto, werkelijk, volgens de werkelijkheid, metterdaad ; eigenmachtig, zonder verdere omstandig
defaecatie, v. ontlasting. [hedeu.
defailleeren, in gebreke blijven, den gestelden termijn verzuimen; (ook:) bezwijmen.
defaite, v. nederlaag.
defalcatie, v. afmaaiing; het vooraf-korten, het aftrekken (van de som), korting.
defameeren, liever diffameeren (zie ald.)
defaut, m. (Fr.) gebrek; het niet verschijnen voor
't gerecht ; vandaar: een vonnis Lig defaut.
defaveur, v. ongunst, ongenade; geringe prijs.
defavorabei, ongunstig ; afkeerig.
fdigd.
defect, o. gebrek, feil, mange', tekort.
defect, (bijv. nw.) onvolledig, onvoltallig; beschadefecteeren, fouten of gebrekeii opzoeken en verbeteren.
defectief, gebrekkig, onvolledig, beschadigd.
defectueus, gebrekkig.
defendeeren, verdedigen.
defensie, v. verdediging, tegenweer.
defensief, verdedigenderwijs; beschermend; defensieve allifintie, v. verbond van wederzijdsche
verdediging.
defensive, v. verdediging, verdedigende houding.
defensor, m. verdediger.
defereeren, aanbrengen, aangeven; een eed opleggen; den voorrang toekennen ; toegeven. [een eed.
deferent, m. aangever, aanbrenger ; afvorderaar vast

deferentie

degageeren
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deferentie, v. inschikkelijkheid, gehoorzaamheid uit
achting en ontzag.
deft, o. uitdaging, tarting; veetebrief.
defiance, v. mistrouwen, wantrouwen.
deficiendo, afnemend.
deficient, ontbrekend.
deficientie, v. gebrek, ontstentenis.
deficit, o. tekort (bv. op een rekening).
defiöeren, wantrouwen, mistrouwen; tarten, uitdagen, het hoofd bieden.
defiguratie, v. misvorming, verminking.
Imarsch.
defigureeren, misvormen, verminken.
defile, o. engte, terreinvernauwing; (ook:) voorbij.
defileeren, voorbijmarcheeren (inz. als eerbetoog).
definideren, verklaren; nauwkeurig bepalen.
definitie, v. juiste bepaling, duidelijke omschrijving.
definitief, afdoend, beslissend, onherroepelijk; d.
tractaat, o. slotverdrag. lvende toestand.
definitivum, o. voor goed geldende bepaling, blijdeflagratie, v. het uitbranden, reinigen door het
vuur. (van nretaken.
deflagrator, m. electrisch toestel voor 't smelters
deflecteeren, afwenden; afwijken, inz. van lichstralen. [lichtstraten.
deflexie, v. afwijking, afleiding, inz. buiging der
defloratie, v. schending, verkrachting ; ontmaagding.
defloreeren, onteeren, verkrachten; ontmaagden.
deform, wanstaltig, misvormd.
deformeeren, misvormen, mismaken, verminken.
defraudant, m. belastingontduiker, smokkelaar.
defraudatie, v. sluikhandel, verborgen bedrog.
defraudeeren, smokkelen, het land te kort doen
door de in- of uitgaande rechten te ontduiken.
defrayeeren, vrijhouden, iemands vertering, reiskosten enz. betalen. [maken.
defricheeren, ontginnen, braakland bebouwbaar
de front, van voren; op dene rij, naast elkander.
défterdar, m. minister van financien in Turkije.
deftinctus, m. deffincta, v. afgestorvene, overledene.
dëgagë, gedegageerd, vrij, ongedwongen, vrijmoedig.
degageeren, ontslaan, vrij- of losmaken.
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deganteeren (zich), de handschoenen uittrekken.
degarneeren, het boordsel, belegsel of versiersel
afnemen; het hulsraad wegnemen; (een vesting)
van manschap, geschut enz. ontblooten.
degeneratie, v. ontaarding; verbastering.
degenereeren, ontaarden, slechter worden, verwildegiut(in)eeren, doorslikken.
ideren.
degoltitt, m. walging, afkeer, tegenzin. lbair.
degoutant, walglijk, afkeerwekkend; onuitstaanclëgoute, m. iemand die oververzadigd is, er genoeg van heeft.
fergeren.
degouteeren, tegenzin, afkeer inboezemen; walgen,
de grace! eilieve! wat ik u bidden mag! met uw
verlof !
degradatie, v. verlaging, ontzetting van een post;
(ook:) vernieling, schade.
degradeeren, verlagen, van ambt of rang ontzetten; schade toebrengen.
degraisseeren, ontvetten; afschuimen.
de gravi causa, om gewichtige reden(en).
degre, m. graad.
degressief, afnemend.
deguiseeren, vermommen, verbergen, verbloemen.
degustatie, P. het proeven.
degouteeren, proeven; uitvorschen.
de gfistibus non est disputandum, over den
sinaak valt niet te twisten.
de hodierne die, van den huidigen dag af.
dehörs, o. my . (Fr.) buitenzijde ; uiterlijke ochijn.
dehortatie, v. ontrading, afrading.
dein ceeren, vergoden.
Dei gratia, door Gods genade (vOor vorstelijke titels).
de indastria, met overleg, met opzet ; met vlijt.
de integro, opnieuw.
deisme, o. geloot aan het bestaan van een God,
zonder een openbaring te erkennen.
deist, m. godbelijder, die aan geen openbaring gefelteit, v. goddelijkheid, godheid.
Ilooft.
dejectie, v. uitstooting, verstooting ; stoelgang.
dejeuneeren, ontbijten.
dejeuner, dejeune, o. ontbijt; dejeuner a la
fourchette, vorkontbijt, warm ontbijt; d. dinatoi -

de jure
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delicato

re (liever : d.-diner), middagonthijt, dat in de plaats
van het middagmaal moet komen.
de Are, van rechtswege. [teekend.
del., afkorting van delinefivit, = hij heeft het gedelabreeren, aan stukken scheuren ; ontredderen,
[onbruikbaar maken.
delactatie, v. het spenen.
delai, o. uitstel, verwijl, termijii.
delassement, o. verkwikking, ontspanning.
de latere, van terzijde.
delfitie, v. heimelijke aanklacht, aanbrenging bij
de overheid, verklikking.
delfitor, m. aanbrenger, verklikker.
del crêdere, op trouw en geloof, op krediet; borgtocht hij verkoop van goederen, bij wisselzaken.
delcredêre-provisie, v. extra provisie voor de risico, die een commissionnair loopt voor de door
hem te innen bedragen.
ale, delg uit; deleAtur, men delge uit, nerve
weg (nl. letters en woorden op drukproeven, bij
verkorti ng dr.)
delectando pariterque monêndd, door te gelijk
verniaak en leering te verschaffen.
delectfitie, v. verlustiging, uitspanning, verkwikking.
delecteeren, vermaken, verheugen, verlustigen.
delegaat of gedelegeerde, m. afgevaardigde.
deleattie, v. afvaardiging; overdracht (van geld);
overdraging van een schuld.
delegeeren, afzenden, afvaardigen; overdragen
(geld), overwijzen (bv. een recht, een schuld).
del6nda Carthago, „Carthago moet verwoest worden" (woorden waarmee Cato al zijn redevoeringen sloot); (oneig.:) zaak waarop men steeds terugkomt.
deleniment, o. verzachtingsmiddel; liefkoozing.
deleterisch, doodend, vergiftigend, verwoestend.
deliberfindum; ad d. nemen, in overweging nedeliberAtie, v. beraadslaging, overweging. [men.
deliberato, vastberaden, flink, beslist.
delibereeren, beraadslagen, overleggen.
delicaat, teeder; weekelijk; kiesch; welsmakend;
(ook:) bedenkelijk, netelig, moeilijk, hachelijk.
delicato, teeder, zacht, roerend.

delicatesse
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demancheeren

delicatesse, v. teederheid ; lekkernij; netheid, kiesch-

heid, heuschheid.
delicatezza, v. teederheid, fijnheid.
delice, v. geneugte, vermaak, lust, genot, wellust.
deliciae generis humani, lieveling van het menschdom (bijnaam van Keizer Titus).
delicious, kostelijk, overheerlijk, bekoorlijk, hoogst
aangenaam of aanvallig; zeer lekker.

delict of delictum, o. misdrijf, euveldaad.
deligatie, v. verbinding.
delimatie, v. afvijling.
delimitAtie, v. grensbepaling ; afbakening.
delimiteeren, afgrenzen, de grenzen bepalen.
delineátie, v. teekening, schets, plan, grondteekening.
delineávit, (afgekort del.) (hij) heeft het geteekend.
delinquent,m.overtreder, boosdoener; arm y zondaar.
deliquescent, vervloeiend, wegsmeltend.
delireeren, ijlen, raaskallen.
delirium, o. waanzin, geestverwarring ; delirium
febrile, het ijlen bij koorts ; delirium tremens,
drankwaanzin, dronkaards-beroerte.
delivrance, v. bevrijding, verlossing.
delivreeren, bevrijden, verlossen. [huizen.
delogeeren, verdrijven, uit de woning verjagen ; verdeloyaal, oneerlijk ; woordbreukig, niet reclitscha[pen.
deloyalitet, v. oneerlijkheid, ontrouw.
delta, v. Grieksche D(a), eiland(en) aan den niond
eener rivier, die in 2 of meer armen verdeeld in
zee valt.
deltametaal, o. mengsel van koper, tin en ijzer.
deltavormig, driehoekig.
deludeeren, bespotten, voorden gel: houden.
deluge, m, zondvloed; apres nous le deluge, na ons
mag gebeuren wat er wil.
deltisie, v. bespotting ; bedotting, misleiding.
demagogie, v. volksleiding; (het streven naar) heerschappij, volksverleiding. [demagoog.
demag6gisch, volksleidend ; volksverleidend ; als
demagoog, m. volksleider ; (ook :) stokebrand,
opruier.
demancheeren, den steel of het hecht afdoen ; de

demissionnair
demandatie
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linkerhand aan de viool uit haar natuurlijke ligdemandatie, v. opdracht, last. [ging brengen.
demandeeren, toevertrouwen, opdragen ; (ook*
vragen.
demanteleeren, ontmantelen, een vesting slechten.
demaratie, v. begrenzing, afpaling ; demarcatielijn,v.grenslijn, scheidslinie; demarcatie-troepen,
m. my. grenstroepen.
demairche, v. gang; stap, poging ; demarches maken, stappen doen, pogingen aanwenden.
demasque, o. het afdoen der maskers op een gemaskerd bal.
demasqueeren, ontmaskeren.
demele, o. kleine twist, kibbelpartij; haspelarij.
demeneeren, ontwarren, verwarde zaken uiteendoen,
ophelderen.
demembreeren, de leden van een lichaam vaneenscheiden, van elkander scheuren; verbrokkelen.
demembrement, o. verdeeling, verbrokkeling.
demenageeren, verhuizen.
demence, beter dementie, v. krankzinnigheid ; dementia senilis, kindschheid.
demeneeren (zich), hevige, wilde gebaren maken.
dementi, o. logenstraffing ; remand een dementi
geven, iemands bewering logenstraffen ; zich een
dementi geven, zicbzelf tegenspreken.
demerent, m. verdienstelijk persoon.
demeubleeren, het huisraad wegnemen, ontruimen.
demi,half ; it demi, ten halve ; demi-deuil, m. halve
roues; demi-fortfine, v. rijtuig met een paard, denspan ;demi-mesare,v. halve, gebrekkige maatregel;
demi-monde, m. schijnbaar fatsoenlijke stand, die
het met eerbaarheid- en goede zeden niet nauw
neemt; demi-mondaine, v. schijnbaar tot den
gegoeden stand behoorende lichte vrouw; demirelief, o. half verheven werk ; demi-rand, m. halve
cirkel, halfrond.
demijohn, v. met maadwerk omringde flesch.
demi-saison, v. zomeroverjas.
demissie, v. afdanking, ontslag uit een ambt.
demissionnair, die zijn ontslag genomen heeft, aftredend.

demi-teinte
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demoveeren

demi-teinte, v. halfschaduw (bij plaatsnijders); middelkleur, halve tint (bij schilders). frechts.
demi-tour, m. halve wending, half links of half
demiurg, m. kunstenaar, werkmeester; volksleider.
demi-volte, v. halve zwenking. rontwapening.
demobilisitie, v. terugbrenging op voet van vrede,
democraat, m. aanhanger van de volksregeering,
volksvriend.
democratie,v. volksregeering, heerschappij des yolks.
democrfitisch, voor een volksregeering gezind of
daartoe behoorend.
democriet, m. iemand die de wereld van haar lachwekkende zijde beschouwt; vriend van gezellige
vreugde.
demografie, v. statistische volksbeschrijving, gegevens betreffende geboorte, sterfte, huwelijk enz.
demoiselle, v. juffrouw, jongedochter.
demoleeren, slechten, sloopen, afbreken.
demolitie, v. stooping, omverwerping.
demon, m. geest; booze geest, duivel.
demonetisatie, v. het buiten-omloop-brengen, buiten-koers-stellen van munten of papiergeld.
demonisch, duivelsch.
demonstratie, v. bewijs, betoog; houding van aanval, dreigende houding ; het openbaren van een
zeker oogmerk of gevoelen door volksbewegingen,
optochten, adressen, enz.
demonstratief, aanwijzend ; bewijzend, (ook :) met
uiterlijk vertoon betoogend, druk doend.
demonstreeren, betoogen, voor oogen leggen ; ad
6culum of ad 6culos demonstreeren, zonneklaar bewijzen.
demonteeren, uit den zadel lichten; weerloos, onbruikbaar maken; uit elkander nemen (een werktuig, machine).
1de zeden.
demoralisatie, v. zedenverbastering, ontaarding van
demoraliseeren, onzedelijk maken, bederven.
de mOrtuis nil nisi bene, van de dooden moet
men niets dan goed spreken.
demos, m. y olk; dem6tisch schrift, o. volksschrift,
het gewone Egyptische letterschrift.
demoveeren, wegruimen; afzetten.

denarius
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Deo favente

denarius, m. Romeinsche zilvermunt.
denationaliseeren, van den volksaard berooven.
denaturaliseeren, (iemand) het burgerrecht ontdenatureeren, ontaarden, verbasteren.
[trekker.
denatus, gestorven ; — m. gestorvene. [ding ding.
den-deng, o. (Mal.) in de zon gedroogd vleesch zie
dendrieten, m. m y. stukken kalksteen met afdrukken van boomen en bladeren.
dendrographie, dendrologfe, v. beschrijving van
de boomen, boonikunde.
dendro meter, m. boommeter.
denegatie, v. loochening, ontkenning.
denegeeren, loochenen, ontkennen.
denier, m. penning, kleine Fransche munt.
denigrfitie, v. zwartmaking, belastering.
de nihilo nihil (fit), van niets komt niets.
denominfitie, v. het noemen of aanduiden door een
gepasten naam; benaming, naam.
[vonnis enz).
denomineeren, bij name noemen (inz. in een acte,
denonceeren = denuncieeren, (zie ald.)
denouement, o. ontknooping.
de nOvo, opnieuw.
denree, v. levensmiddelen, eetwaar; denrees coloniales, koloniale waren.
densimeter, m. dichtheidsmeter van vloeistoffen.
densiteit, v. dichtheid, vastheid.
dentaal-letters, v. m y. tandletters (d en t).
dentagra, o. tandpijn, tandjicht.
dente lupus, cornu taurus petit, de wolf grijpt
met de tanden, de stier met de horens aan, d. i.
ieder verdedigt zich, zoo goed hij kan.
dentelle, v. kart ; dentelure, v. uitgetand werk.
dentifrice, o. tandmiddel, tandpoeder.
dentist, m. tandmeester, tandarts.
dentftie, v. het tandenkrijgen.
dentuur, v. gebit; toestand der tanden.
denudatie, v. ontblooting.
denunciant, m. aangever, aanbrenger (bit 't gerecht).
denuncifitie, v. aangifte, aanwijzing, verklikkerij.
denuncieeren, bij het gerecht aangeven, aanbrenDeo dicatus, Gode gewijd. [gen.
Deo favente, met Gods gunst.

Deo gratias
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deploreeren

Deo gratias, God (zij) dank.
Deo ignoto, aan den onbekenden God.
Deo juvante, met Gods hulp.
de omnibus aliquid, de toto nihil, van alles
iets, in zijn geheel niets.
deopteeren, kiezen, bij een verkiezing zijn stein
of meening uitspreken.
Deo volente, met Gods wit.
depaqueteeren, uitpakken.
departement, o. ambts- of werkkring, vak, bedrijf,
bevoegdheid ; naam van de verschillende afdeelingen van de staatszaken, onder de ministers verdeeld, zooals departement van oorlog, van
justitie, enz.; landsafdeeling, gewest ; afdeeling,
van een maatschappij, b y . van 't Nut van 't Algemeen.
departementaal, wat de departetnenten betreft.
departitie, v. verdeeling.
depasseeren, voorbijgaan, te boven gaan; overschrijden, te buiten gaan (bv. zijn orders).
depeche, v. brief, boodschap, die spoed vereischt;
ambtsbericht ; telegraphisch bericht, telegram.
dep'echeeren, snel afvaardigen; bespoedigen, verIpleegd.
haasten.
depeculaitie, v. kasdiefstal, diefstal aan de kas gegebouw
bij
een
hotel
belioorende.
dependance, v.
dependeeren, afhangen, afhankelijk zijn.
dependent, afhankelijk.
[tering.
dependentie, v. afhankelijkheid.
depense, v. uitgave ( inz. noodelooze), onkosten, verdepenseeren, uitgeven, verteren; verkwisten.
depeupleeren, ontvolken.
depitätie, v. ontharing ; kaalheid.
depit, o. spijt, ergernis, hartzeer, wrevel, wrok.
deplaceeren, verplaatsen; misplaatsen ; verdrijven,
afzetten, een post ontnemen.
deplaisir, o. verdriet, misnoegen.
de piano, met gemak, kort en goed.
deplantfitie, v. verplanting, verzetting.
dOlanteeren, verplanten, verzetten.
deplorfibel, betreurenswaardig, jammerlijk.
deploreeren, betreuren, beschreten, bejammeren.
VERRTIEADE DRUK
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depressie

depioyeeren, ontvouwen, uiteenslaan ; (fig.) aan
den dag leggen, ten toon spreiden; (bij de troepen) ontwikkelen.
deponeeren, nederleggen, in bewaring geven;
(ook :) gerechtelijk getuigen.
deponent, m. in-bewaring-gever ; (ook:) getuige.
depopulfitie, v. ontvolking; afneming van de bevoiking.
deport, o. verschil in effectenkoers bij tijdsaffaires,
als de koers lager is geworden; vgl. report.
deportiitie, v. uitbanning, vervoer naar een strafkolonie.
deporteeren, verbannen, naar een bepaald oord als
ballingplaats brengen ; gedeporteerde, m. balling.
depositair, deposiaris, m. bewaarder, vertrouwd
persoon, bij wren iets ter bewaring wordt nedergelegd.
depositeur, depositor, m. hij die iets in bewaring geeft. [(ook:) getuigenis, getuigenverklaring.
depositie, v. afzetting, nederlegging ter bewarin;
depOsito-bank, v. bewaarbank, die kapitalen tegen
=tip interesten in bewaring neemt.
dep6situm, o. (mv. depasita), het aanvertrouwde
depossedeeren, uit het bezit stooten. [goed.
depot, o. het ter bewaring gegeven goed ; bewaarplaats, stapelplaats van koopmansgoed, magazijn;
(bij de militairen :) aanvullingsmanschappen; aanvullingsmagazijn van krijgsbehoeften enz.; (ook :)
bezinksel, afzetsel in vochten.
depot-houder, m. verkooper uit een hem toevertrouwden warenvoorraad voor rekening van den
(eigenaar.
depouilleeren, berooven, plunderen.
[vloek.
depravatie, v. bederf, verslimmering.
deprecatie, v. afbidding; plechtige verwensching,
deprecatie, v. waardeverlaging, geringschatting.
deprecieeren, vernederen, to laag schatten.
deprehendeeren, vatten, betrappen.
deprehensie, v. aanhouding, betrapping.
depressie, v. onderdrukking, nederdrukking; (fig.)
bedruktheid; laagland beneden den zeespiegel ;
lage barometerstand of gebied van geringe luchtdrukking.

depri
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derogatie

depri, m. (bij een belastingkantoor) schriftelijk opgave
van de waren, die men buitenslands verkoopt of
doorvoert.
deprimeeren, nederdrukken, terneerslaan.
deprivdtie, v. berooving, ontzetting.
depriveeren, berooven.
de profundis, uit de diepten (naam van een boetpsalm, die met die woorden begint).
depurantia, o. my. zuiveringsmiddelen, inz. bloeddeputaat, m.afgevaardlgde. [zuiverende middelen.
deputdtie, v. afvaardiging, bezending; de afgevaardigden. [volksvertegenwoordiger.
depute, m. (Fr.) deputy, (Eng.) afgevaardigde, inz.
deputeeren, afvaardigen ; afzenden.
deracineeren, ontwortelen, uitroeien.
derailleeren, uit het spoor loopen, ontsporen.
deraillement, o. ontsporing.
deraisonndbel, onredelijk. loordeelen.
deraisonneeren, onverstandig spreken ; ongerijmd
derangeeren, in wanorde brengen; storen, ongelegen komen.
derangement, o. stoornis, wanorde.
derby-race, (Eng.) jaarlijksche groote wedren te Epsom op Woensdag vOor Pinksteren.
derelicta, o. m y. onbeheerde goederen.
derelictie, v. verlating van zijn eigendom.
de retour, teruggekeerd.
derideeren, uitlachen, bespotten.
de rigore juris, naar de gestrengheid van de wet.
de rigueur zijn, volstrekt noodzakelijk, stipt in
acht te nemen zijn.
derisoir, bespottend, smadend.
derivatie, v. afleiding, afstamming.
deriveeren, afleiden, afstammen.
derlsie, v. bespotting, het smadelijk uitlachen.
derma, o. huid ; dermatitis, v. huiduitslag ; derma[huid dienende.
tologie, v. leer van de huid.
dermoplastisch, tot vorming, tot onderhoud der
dêrob6, geheim ; b y. escalier derobè, m. geheime
trap; porte dêrobee, v. geheime deur.
derobeeren, ontvreeinden, heimelijk wegnemen.
derogfitie, v. afbreuk; krenking, inbreuk; afschaffing.

desertie
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derogeeren
derogeeren, afbreuk doen, benadeelen ; inbreuk maken ; opheffen.
deroute, v. verwarde onordelijke vlucht, nederlaag.
derriere, v. achterste.
derwfsch, m. Mohammedaansche bedelmonnik.
desabuseeren, uit de dwaling helpen.
desaccordeeren, niet sten-linen; niet overeenstemmen.
desactiveeren, de werking aan lets ontnemen,
onwerkzaam maken.
desagreAbel, onaangenaam.
desagrement, o. onaangenaamheid, verdrietigheid.
de saison, van pas, ter snede, to juister tijd.
desallieeren (zich), beneden zijn stand trouwen.
desappointeeren, teleurstellen.
desapprobatie, v. afkeuring.
desapprobeeren of desapprouveeren, afkeuren.
desappropriatie, v. afstand van eigendom, bezitdesarmeeren, ontwapenen. Iverzaking.
desassorteeren, samenbehoorende dingen vaneenscheiden, allerlei ondereenmengen.
disaster, o. rampspoed, onheil, slag, groote weder[waardigheid.
desastreus, rampspoedig.
desavantage, o. verlies, schade, nadeel.
desavantageus, nadeelig ; ongunstig.
desaveu, v. ontkenning; loochening.
desavoueeren, loochenen ; herroepen, niet erkennen.
clescendenten, m. m y. afstammelingen.
descendentie, v. afstamming, nakomelingschap.
descênsie, v. nederdaling, afdaling ; ondergang.
describeeren, beschrijven.
descriptie, v. beschrijving.
descriptief, beschrijvend.
desemballage, v. ontpakking, uitpakking.
desemballeeren, uitpakken, ontpakken (koopmans[waren).
desembarqueeren,ontschepen.
desennuyeeren, de verveling verdrijven, opvroolijken. [verlaten, overloopen naar den vijand.
deserteeren, wegloopen, heimelijk zijn vaandel
deserteur, m. overlooper, weglooper; overlooper
naar den vijand ; afvallige.
desertie, v. het overloopen naar den vijand ; het heimelijk wegloopen van zijn vaandel; verlating.

deservieten
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deservieten, o. my. het loon van een zaakvoerder
of pleitbezorger.
desespereeren, wanhopen.
deshabille, o. ochtendgewaad, huisgewaad.
deshonnet, onwelvoeglijk, onfatsoenlijk, oiieerlijk.
deshonneur, m. (Fr.) oneer, schande.
deshonoraibel, niet eervol, schandelijk.
desiccatie, v. uitdroging.
desideratum, o. iets dat begeerd wordt doch niet
voorhanden is; vereischte ; gaping. [wensch.
desiderium pium (me. pia desideria), vrome
designatie, v. aanwijzing; beteekening; voorloopige benoeming.
designeeren, bestemmen, beteekenen, aanwijzen;
iemand tot iets bij voorbaat benoemen.
desinentie, v. uitgang (van een woord).
desinfecteeren, van smetstof zuiveren, ontsmetten.
desinfictie, v. reiniging van smetstof, ontsmetting.
desinfectOrium, o. inrichting ter ontsmetting.
dèsinvolture, v. losheid, ongedwongenheid.
desipere in loco, to rechter tijd dwaas d. i. vroodesinibel, wenschenswaard, wenschelijk. flijk zijn.
desireus, begeerig.
desisteeren, afstaan, aflaten (van iets); ophouden,
opgeven, laten varen, afzien.
fheid.
desobedieeren, ongehoorzaam zijn.
desobligeance, v. onvriendelijkheid, ongedienstigdesobligeante, v. smal ripuig voor den persoon.
desodorisatie, v. reukeloos maken.
desoeuvrement, o. ledigheid, werkeloosheid.
desolaat, veriaten, woest; treurig, troosteloos; el.
lendig ; desolate boedel, m. onbeheerde boedel.
desolant, bedroevend; lastig, hoogst vervelend.
desolatie, v. verwoesting; groote droefheid, troosteloosheid.
desoleeren, verwoesten ; bedroeven, krenken.
desOrdre,m.wanorde; buitensporigheid, zedeloosheid.
desorganisfitie, v. ontbinding, ontaarding; ohtstemming.
desorganiseeren, ontbinden ; in wanorde brengen,
beroeren, ontstemmen, tweedracht zaaien.
desorienteeren, van den rechten weg afleiden,het

desoxydatie
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destrueeren
spoor bijster maken ; in de war brengen ; verlegen maken.
desoxydatie of desoxygenatie, v. bevrijding of
berooving van zuurstof, ontzuring.
despect, o. verachting, smaad, minachting.
despecteeren, verachten, smaden, geringschatten.
desperaat, wanhopig ; radeloos, vertwijfeld.
desperado, m. wanhopige, waaghals; roover, revolutionnair.
desperatie, v. wanhoop, radeloosheid, vertwijfeling.
despereeren, wanhopen, vertwijfelen, radeloos zijn.
despoliatie, v. berooving, plundering.
desponsatie, v. ondertrouw, plechtige verloving.
despoot, m. willekeurig vorst, zelfheerscher, dwingeland.
despOtisch, willekeurig en eigenmachtig.
despotisme, o. eigendunkelijke heerschappij, dwingelandij.
[de eigenlijke bedoeling.
des Pudels Kern, (D.) de zaak waar het otngaat,
desquamatie, v. vervelling, afschilfering.
dessa, v. dorp op Java. [schets.
dessein, o. voornemen, ooginerk, opzet; ontwerp,
dessendiaan, v. druklettersoort (van 10 punten) tusschen mediaan en garinond.
dessert, o. nagerecht, laatste tafelgerecht.
des(s)ervant, m. waarnemend geestelijke.
destin, o. teekening, schets, ontwerp ; patroon, modessinateur, m. patroonteekenaar. [del.
dessineeren, ontwerpen, teekenen.
dessous, onder, onderste; (fig.)o. verborgen reden;
geheime toedracht (eener zaak).
dessus, o. bovenste, bovendeel; opschrift; dessus
de porte, versiering of lijst boven een deur.
destin, o. noodlot.
destinatie, v. bestemming, plaats van de bestemming.
destineeren, bestemmen; verordenen, beschikken.
destitueeren, afzetten, van post of ambt ontzetten.
destittitie, v. afzetting, ontzetting, ontslag.
destra, v. rechterhand.
destrfictie, v. verwoesting, vernieling.
destructief, vernielend, verwoestend.
destrueeren, vernielen, omverhalen, nederrukken.
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desult6risch, afspringend, niet bij de zaak blijvend.
desunieeren, oneens maken, verdeelen.
desunt caetera, de rest ontbreekt.
detacheeren, afzonderen en afzenden ; losmaken.
detachement, o. afgezonden troep of commando
soldaten.
detail, o. (m y. details), het bijzondere, omstandige
va q lets, bijzonderheden ; en d., omstandig, uitvoerig, haarfijn (bv. vertellen); in 't klein, bij 't
stuk, bij de el, maat enz. (verkoopen).
detailhandel, m. kleinhandel, kramerij.
detailleeren, uiteenzetten, omstandig verhalen of
beschrijven.
detailleur, detaillist, m. kleinhandelaar.
detectie, v. ontdekking, blootlegging. [speurder.
detective, m. (Eng.) agent van de geheitne politic;
de to fiibuia narrAtur gij zijt de man van deze
historic, dat betreft u.
de tempore, to rechter tijd.
detentie, v. opsluiting, hechtenis.
detentor, m. die iets in zijn macht of bezit heeft.
detergeeren, afwisschen, reinigen.
deteriorfitie, v. verergerde toestand van een zaak,
determinfibel, bepaalbaar.
fverval.
determinitie, v. bepaling; beschikking; besluit.
determinatief, bepalend, bepalingaankondigend.
determinato, vastbesloten, bepaald, beslist.
determineeren, bepalen, vaststellen ; besluiten ; beschikken ; (oolc;) overhalen, overreden.
determinisme, o. leer, dat 's menschen handelingen
zoodanig bepaald worden door uitwendige oorzaken, dat hij niet anders doen kan.
deterreeren, opgraven, opdelven; (fig.) opsporen,
uttvorschen; (ook :) afschrikken.
detestibel, verfoeielijk, gruwelijk.
detesteeren, verfoeien; verwenschen.
detineeren, tegenhouden, gevangenhouden.
detonAtie, v. het valschzingen; ontploffing.
detoneeren, valsch zingen; ontploffen.
detorqueeren, verdraaien, een anderen, gedwongen•
zin geven ; afwenden, afwerpen (bv. de schuld op
een ander).
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detour, m.oinweg, bocht; (fig.) uitvlucht, voorwend.
sel, draaierij.
detourneeren, afwenden, doen afdwalen ; van richting veranderen, afleiden, doen afwijken.
detract, o. wat er van een buitenslands gaand vertu°.
gen wordt afgetrokken. [per.
detracteur, m. lasteraar, kwaadspreker, achterklapdetrictie, v. aftrek, afkorting; (ook :) eerroof,
laster. fteren.
detraheeren, aftrekken, afkorten; (ook :) belasdetrempe, v. waterverf, waterteekening.
détresse, v. nood, angst, verlegenheid.
detrimenteus, schadelijk, nadeelig.
[spreukig.
de (of ex) tripode dictum, in orakeltaal, machtdetritus, m. door 't water meegevoerde fijngewreven gesteenten; afgewreven producten van ziekederolt, m. (Fr.) straat, zeeengte. [lijke organen.
detrompeeren, de dwaling benemen, uit den droom
detroneeren, onttronen.
Thelpen.
de trop, to veel, overbodig.
detto, ditto, (= dito), hetzelfde, het vroeger genoemde ; desgelijks, evenzeer.
detur, het (of er) worde gegeven.
deuil, m. (Fr.) rouw. [de Heer heeft genomen.
Deus dedit, Deus abstulit, de Heer heeft gegeven,
Deus ex michina, letterlijk: God uit de (tooneel-)
machine, d.i. de onverwachte verschijning van een
persoon, die aan een ingewikkelde zaak een gelukkige wending geeft. [af, God verhoede dit!
Deus omen avertat, Clod wende dat voorteekeii
Deus vobiscum, God zij met u.
deuterogamie, v. tweede echt.
deuteronamium, o. tweede wetgeving, naam van
Mozes' vijfde boek.
deux a deux, twee aan twee.
devaliseeren, plunderen, uitschudden.
devalvatie, v. verlaging van de waarde van een
munt ; het ongangbaar maken van een munt ; (ook :)
het versterf van een goed of recht.
devalveeren, (munten) buiten koers stellen, in
waarde verminderen.
ficriet.
devanagari, o. moderne schrijfwijze van het Sans-

devanceeren
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devanceeren, vooruitgaan, voorbijstreven.
devastatie, v. verwoesting, vernieling.
devasteeren, verwoesten, vernielen, omkeeren.
deveine, v. tegenspoed, slechte kans.
developpeeren, ontwikkelen, ophelderen.
developpement, o. ontwikkeling.
de verbis ad verbera, van woorden tot slageti.
de verbo ad verbum, van woord tot woord.
devergondage, v. schaamteloosheid, ontuchtigheid.
deversOrium, o. herberg, tapperij.
devesteeren, ontkleeden ; van de priesterlijke bekleeding of bisschoppelijke beleening ontzetten.
devestituur, v. ontzet uit de priesterlijke waardiglieid.
deviatie, v. afwijking (van een lichaam van zijn baa n),
afdwaling, verzeiling.
devieeren, van den rechten weg af wijken, verzeilen.
devies, o. zinspreuk, gedenk-, lijfspreuk ; (ook :) een
wissel op een buitenlandsche wisselplaats.
de visu, omdat men het zelf gezien heeft.
devoileeren, ontsluieren, onthullen.
(school.
devoir, m. (Fr.) plicht; devoirs, mv. huiswerkyoor
devoltitie, v. overgang, versterf van een goed of recut.
devolveeren, (eig.) afrollen ; op een ander vervallen, versterven op... ifijnvroom, schijnheing.
devoot, vroom, godvruchtig; ootmoedig ; (ook wet :)
devoreeren, verslinden, doorzwelgen.
devaten, m. m y. vromen ; de fijnen, overrechtzinnigen.
devOtie, v. vroomheid, godvruchtigheid ; eerbied.
devoueeren, toewijden.
devouement, o. toewijding, innige gehechtheid.
dew, (Eng.) dauw. (hand geschreven.
dexiogriiphisch, van de linker- naar de recliterdexteriteit,v. behendigheid, handigheid, vaardigheid.
dextrine, v. gomachtige stof in het hulsel van ieder
zetmeelbolletje ; (ook :) een stroop uit aardappelen.
dextrose, v. druivensuiker.
dey, m. (eig. zendeling ter oproeping tot den heiligen
oorlog) vroegere titel der beheerschers van Algiers.
diabas, o. soort groensteen.
diabetes, m. hevel ; pisvloed ; suikerziekte.
diAble, diabOlus, m. duivel.
diabölisch, duivelsch, duivelachtig.

diabolo
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diabolo, o. spel, waarbi} een rond naar 't midden kegelvormig dunner wordend voorwerp op een,tusschen
twee in de handen gehouden stokjes bevestigd,
koord in draaiende beweging gebracht wordt mil'
daarna omhoog geslingerd en weder opgevangen
te worden.
[schap.
diaconaat, o. voorlaatste schrede tot het priesterdiaconie, v. kerkelijk armbestuur ; de gezamenlijke
arniverzorgers of diakenen; diacon us,m. z. diaken.
diadeem, m. koninklijke wrong of voorhoofdsband;
kroon ; zeker vrouwelijk haartooisel.
Diadochen, m. m y. veldheereii van Alexander den
Groote, die na diens dood nieuwe dynastieen
stichtten. [by. hallef voor half.
diaeresis, v. (taalkunde :) splitsing van een lettergreep
diaetetiek, v. voedingsleer.
diagnose, diagnosis, v. onderscheiding, inz. van
de ziekten naar haar kenteekenen.
diagnoseeren, de kenteekenen aangeven.
diagnostiek, v. kunst om ziekten te onderscheiden
en te beoordeelen. [hoeksch, overdwarsch.
diagonaal, v. hoekpuntslijn ; (bijv. naamw.) overdiagonaals, v. m y. fijn gestreepte wollen stoffen, die
dicht gekeperd zijn en schuinsche inslag hebben.
diagram, o. schets, ontwerp, lijnteekening; vijflijnige toonladder.
diaken (diaconus), m. kerkelijk armverzorger;
aanstaand priester, die nog niet de laatste wijding
heeft ontvangen.
diakOnes, v. ziekenverpleegster.
dialect, o. tongval.
dialecticus, m. geleerde redetwister.
dialectiek, v. verstandsleer, denkkunst ; wetenschappelijke twist- of disputeerkunst.
dialogisch, bij wijze van samenspraak.
dialogiseeren, in den gesprekvorm inkleeden.
dialoog, m. samenspraak, onderhoud, gesprek.
diamagnetisme, o. afstootende werking van den
magneet op sommige (diamagnetische) stoffen.
diamint, o. en m. hardste, dichtste, doorzichtigste,
schitterendste en kostbaarste edelsteen; de kleinste
van de druklettersoorten.

diatnantine
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diamantine, v. een soort wit polijstpoeder.
diameter, m. middellijn, doorsnede.
diametraal, lijnrecht tegenover elkander.
Diana, v. jachtgodin, maangodin; zilver.
diantre ! drommels ! duivels! voor den drommel !
diapilm, M. zalf uit het halfglazige eerste loodoxyde, olijfolie en water bereid.
diapasön, m. onivang van een stem of instrument ;
stemvork ; d. normal, normale stemming der muziekinstrumenten.
diaphaan, doorschijnend.
diaphanorama, o. doorschijnende schilderij.
diaphonie, v. wanklank, ontstemming.
diaphoresis, v. het doorzijpelen, de zweetdrijving,
het zweeten.
diaphrfigma, o. middelrif ; middelschot, plaatje met
gat in kijkers en photographietoestellen dienende
om schadelijke lichtstralen to onderscheppen.
diarium, o. dagboek, koopmans-kladboek.
diarrhee, v. buikloop, loslijvigheid.
diaspora, v. tusschen andersdenkenden verstrooid
wonende leden van een kerkgenootschap inz. de
[bij den hartslag.
Joden buiten Palestina.
diastole, v. uttzetting, regelmatige hartverwijding
diathermaan, warmtestralen doorlatende.
diathese, v. aanleg tot ziekte.
diatönische ladder of schaal, v. de voor het
toonstelsel aangegeven klankladder.
diatribe, v. geleerde uiteenzetting, schoolsche verhandeling; inz. bittere, hevige criti'ek; hekelschrift.
diávolo, tn. duivel, verduiveld.
.tic cur hic? zeg, waarom zijt gij hier ? denk aan
uw bestemming.
dichrolsme, o. eigenschap van vele kristallen, dat
zij bij opvallend licht tweeerlei Meurer' doen zien
naargelang het licht loodrecht op of evenwijdig
dichromatisch, tweekleurig. laan de as invalt.
dicotyledonen, v. my. tweezaadlobbige planter'.
dicta, o. my. uitspraken, plaatsen, aanhalingen uit
geschrif ten.
dictaat, o. het ter naschrijving voorgezegd stuk.
dictator, M. opperst regeeringspersoon in het oude

dictatoriaal
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Rome; onbepaald gezaghebber in dagen van staatsgevaar. [fig.
dictatoriaal, dictatOrisch, gebiedend, eigentnachdfctatuur, v. waardigheid van dictator.
dictee, o. en v. oefening in het zonder fouten schrijven
van een in een of andere taal voorgezegd stuk.
dicteeren, in de pen geven, voorzeggen ter naschrijving; (ook :) opleggen, toewijzen, b y. een straf.
dfctie, v. bijzondere wijze van uitdrukking, van
voordracht.
dictionnaire, m. (Eng. dictionary), woordenboek;
d. de poche, d. portatif, zakwoordenboek.
dictum, flictum, zoo gezegd, zoo gedaan.
[leerdicht.
didactiek, v. leer-, onderwijskunst.
didfictisch, leerend, onderrichtend; d. gedicht, o.
leeringen,
onderrichtingen.
didaskalia, o. m y.
didasksilisch, leerend, onderwijzend.
didymus, m. tweelingbroeder.
diEet, o. levensregeling, gezondheidsverzorging,
maathouding in alles; inz. eetregel ; ziekenkost.
dies, m. dag; dies ater, ongeluksdag ; dies criti•
cus, beslissende, gewichtige dag (inz. bij ziekten);
dies diem docet, de eene dag is de leermeester
van den anderen ; diem perdidi, dien dag lieb ik
verwaarloosd; dies natfilis, geboortedag ; stich[oordeelslied.
tingsdag.
dies irae (dies illa), dag des toorns, R. K. kerklied,
Dieu, God ; Dieu et mon droit, God en mijn recht.
diffamant, lasterlijk, eerroovend.
diffamAtie, v. eerroof ; smaadrede.
diffamãtor, m. lasteraar, eerroover.
diffameeren, belasteren, beschenden, eerrooven.
diffameeren, verschillen ; uitstellen, verschuiven.
different, o. klein geschil, oneenigheid ; betwiste zaak.
different, (bijv. nw.) verschillend, onderscheiden,
ongelijk.
differentiaal, v. oneindig kleine toename eener veranderlijke grootheid.
differentiaal,gear, o. inrichting aan automobielen,
waardoor men aan de achterwielen tegelijkertijd
verschillende snelheden kan geven, in het belang
van het bochten nemen.
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differentiaal-lamp, v. electrische booglamp met
beweegbare koolspitsen.
differentiaal-tarief, o. verschillend tarief van inko•
mende rechten voor onderscheiden landen; (ook :)
stelsel bij spoorwegvrachten, waarbij voor groote
afstanden het tarief steeds betrekkelijk goedkoo•
per wordt.
differëntie, v. onderscheid, verschil; differentiehandel, m. handel met effecten, waarbij deze niet geleverd worden, maar alleen de grenzen of gedaalde waarde daarvan ontvangen of vergoed wordt
diff6ssie, v. loochening, ontkenning ; diffessie-eed,
m. loochening van een feit onder Bede; inz. eed,
waarbij men de echtheid van een handschrift of
onderteekening ontkent.
difficiel, moeilijk, lastig; knorrig ; wonderlijk.
difficile est satiram non scribere, het valt moeilijk geen satire to schrijven. [peren.
difficulteeren, zwarigheid maken, bedenkingen opdifficulteit, v. zwarigheid, moeilijkheid, bedenkelijkdiffideeren, mistrouwen, twijfelen.
Iheid.
diffidentie, v. wantrouwen, twijfel.
diffOrm, wanstaltig, mismaaict.
difformeeren, misvormen.
difformiteit, v. wanstaltigheid, inisvormdheid.
diffractie, v. straalbuiging van het licht.
diffundeeren, uitgieten; verkwisten.
difffisie, v. wijdloopigheid (in spreken en schrijven);
volkomen vermenging van vloeistoffen van ongelijk soortelijk gewicht.
diffuus, wijdloopig, verstrooid.
digamie, v. tweede echt.
digereeren, verteren (het voedsel); verkroppen
(een hoon).
digerentia, o. m y. middelen tot bevordering der
spijsvertering.
digesta, digesten, o. m y. verzameling van beroemde
uitspraken van de Romeinsche rechtsgeleerden (bijeengebracht op last van keizer Justinianus).
digestie, v. spijsvertering, verduwing.
digestief, o. middel, dat de spijsvertering bevordert.
digestie-visite, v. beleefdheidsbezoek bij iemand
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waar men eenige dagen te voren geiniddagmaald
heeft.
digger, m. graver inz. goudzoeker in Australia enz.
digitaal, de vingers of de teenen betreffend; digitaal-exploratie, v. onderzoek met den vinger.
digitalis, v. vingerhoedskruid.
dignitiris, m. bezitter van een eereambt of een
geestelijke waardigheid.
digniteit, v. waardigheid, hoog aanzien; eereambt.
dignus est intraire, hij is waardig ont binnen te
treden.
di grado ascendente, trapsgewijze klimmend.
digrêssie, v. afwijking, uitstap of omweg; buitensporigheid.
dii majOrum gentium, oppergoden.
dii minerum gentium, ondergeschikte goden.
dii penates, huisgoden. [storvenen) gewijd.
diis manibus sacrum, aan de zielen (van de afgedilaceratie, v. vaneenscheuring.
dilacereeren, vaneenscheuren, splitsen.
dilapidatie, v. verkwisting, verspilling.
dilatfitie, v. uiteenzetting, uitbreiding.
dilateeren, uitbreiden, verwijden, uitzetten.
dilatie, v. verschuiving, uitstel, termijn.
dilatoire exceptie, v. vertragende uit y lucht, die eenige ondergeschikte punten vOOr de hoofdzaak wil
beslist hebben.
[stoffen te meten.
dilatometer, m. toestel om de uitzetting van vloeidilemma, o. dubbele sluitrede; keus tusschen twee
onaangename dingen; netelige toestand.
dilettant, m. kunstliefhebber, kunstvriend.
dilettantisme, o. liefhebberij in de kunst.
diligence, v. naarstigheid, vlijt ; (ook:) snel- of
postwagen.
diligent, naarstig, vlijtig, ijverig; iemand d. verklaren, opdragen oils gestadig zijne aandacht (en
zoo noodig ook werlczaamheid) te blijven wijden
aan een zekere zaak.
diligentia, v. zorgvuldigheid, vlijt, opmerkzaamheid.
dilogisch, dubbeizinnig.
dilucidatie, v. opheldering, verklaring.
diludium, o. tusschenspel (op het tooneel).

dilueeren
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dilueeren, afwasschen ; verzwakken, verdunnen.
diluendo, uitdoovend, wegstervend.
diluentia, o. my. verdunningsmiddelen.
diluviaal, aangeslibd, tot het diluvium behoorende.
diluvium, o. zondvloed ; in voorhistorische tijden,
aangeslibde grond. [God beware !
di meliora, mogen de goden betere dingen schenken!
dimensie, v. afineting van een lichaam naar lengte,
breedte en dikte (de 3 dimensien).
dimidatus, gehalveerd, in twee gelijke deelen verdimidia pars of dimidium, o. helft. Ideeld.
diminueeren, verminderen.
diminuendo, allengs verminderend.
diminfitie, v. vermindering, aftrek van een som.
diminutief, o. verkleinwoord.
dimitteeren, ontslaan, afscheid geven, wegzenden.
dimity, o. Engelsche gekeperde wollen stof, diemit.
dimolto, (It.) veel, zeer veel.
dimorph, in twee vormen voorkomend b y. koolstof
als diamant en graphiet.
dinar, m. Servisch zilverstuk ongeveer f 0.48 waard.
dinanderie, v. allerlei geelkoperwaren (naar de Belgische stad Di n a n t).
dinatoire, zie op dejeuner. fdageten.
diner of dine, o. (Eng. dinner), middagmaal, midding-ding, (Mal.) in de zon gedroogd (en veelat
dining-room, m. (Eng.) eetkamer. Igeraspt) vleesch.
dinosauriers, m. m y. algemeene naam voor voorwereldlijke reuzenhagedissen.
dinotherium, o. voorwereldlijke olifant met slagtanden in de onderkaak in den vorm van mijnwer•
kersbijlen. [schop of de prelaat daarvan.
diocesaan, m. wie tot een diocees behoort • de bisdiocese of diocees, v. bisschoppelijk gebied, bisdiopsiet, o. groengrijs mineraal uit Piemont. [dom.
diOpter, o. kijkspleet, vizier aan landmeetkundige
werktuigen.
dioptrie, v. eenheid van breking van lenzen.
dioptriek, v. leer van de lichtstraalbreking.
diorama, o. rond doorschijnend kunsttafereel ;
kijkspel.
diorthosis, v. het zetten van verrekte ledematen.
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Dioscuren, m. m y. de tweelingbroeders Castor en
Pollux.
diphtherie v. besmettelijke ontsteking van een slijmvlies ; inz. van de luchtpijpen en het strottenhoofd.
diphthong, m. tweeklank (bv. ou, ui).
diplococcus, m. splijtzwam, naam voor een groep
bacterien. Ihooge pooten.
diplodocus, m. voorwereldlijke reuzenhagedis op
diploma, o. oorkonde; benoemings- of aanstellingsbrief. Ikingen van de staten onderhoudt.
diplomaat, m. staatsman, die de onderlinge betrekdiplomatie, v. kunst van de staatsonderhandelingen,
gezantschapskunst ; (fig.) sluwheid, geslepenheid.
diplomatiek, v. oorkondenleer of -kennis.
diplomittisch, —iek, volgens oorkonden ; tot het
gezantschapswerk of de staatsonderhandelingen behoorend ; (oolc ;) slim, handig.
diplopie, v. het dubbelzien.
diplosis, v. verdubbeling van ziekten.
dipsomanie, v. periodieke drankzucht.
diptera, m. my. tweevleugeligen (insecten).
diptiek, v. beschilderd of bebeeldhouwd dubbelpaneel.
direct, rechtstreeks, onmiddellijk; directe belastingen, v. my. belastingen op den grond, de inkomdirecteur, m. bestuurder, eerste opzichter. (sten enz.
directie, v. opzicht, bestuur, oppertoezicht, regeering;
richting, strekking.
directoire, o. opperst staatsbewind, inz. dat hetwelk
in Frankrijk op 23 Sept. 1795 ingesteld en door
Bonaparte op 9 Nov. 1799 weder ontbonden
werd; directorium, o. kerkelijke kalender of tabel der missen.
directrice, v. bestuurster, oppertoezienster.
dirigeable, v. (Fr.) bestuurbaar luchtschip.
dirigeeren, besturen, schikken, inrichten.
dirigent, m. leider, aanvoerder, inz. van een orkest.
dirimeeren, uiteenzetten; beslissend eindigen.
diritta, v. toonladder ; trapsgewijze klimmend of dadisbOrso, o. voorschot, uitleg.
[lend.
discaleeren, afnemen in gewicht, lichter worden.
distant, m. hoogste stem, eerste zangstem, sopraan.

disceptatie
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disceptatie, v. redetwist over een in onderzoek
zijnde vraag. [deel, oordeel van onderscheid.
discernernint, o. onderscheiding; welwillend oordiscerneeren, onderscheiden; beoordeelen; erkennen.
discessie, v. scheiding, heengaan, weggaan.
discipel, m. ieerling, scholier.
disciplinair, de tucht betreffend.
discipline, v. tucht; school- en krijgstucht; leer,
wetenschap of kunst.
disciplineeren, aan tucht en orde gewennen.
discoloratie, v. verkleuring, het verschieten.
discontabele of disconteerbare wissels, m. mv.'
wissels, die op zoodanige te goeder faam staande huizen getrokken zijn, dat men niet aan hun behoorIijke betaling mag twijfelen.
disconteeren, een wissel vOor den vervaldag met
aftrek van zeker percent tegen gereede betaling
koopen of verkoopen; (ook ;) bij voorbaat maatregelen treffen met het oog op vermoedelijke gebeurtenissen in de toekonist.
discontent, ontevreden, misnoegd.
discontinueeren, ophouden, niet voortzetten, staken.
discontinulteit, v. gebrek aan samenhang, gaping.
discOnto, o. aftrek van de renten, percentsgewijze
korting, bij betaling, van nog Diet verschenen wissels.
disconvenieeren, niet overeenstemmen, van een ander gevoelen zijn.
disconvenient, ongepast; niet overeenstemmend.
discordfintie, v. wanklank, wanluidendheid; oneensgezindheid, misverstand, twist.
discordeeren, oneens zijn ; kwalijk bij elkander
[passen.
discOrdia, v. tweespalt, tweedracht.
discoureeren, een gesprek voeren. [lezing.
discours, o. gesprek, onderhoud, redevoering, voordiscours-ministre, o. rede van een staatsman, die
uitzicht heeft spoedig minister te worden.
discrediet, o. gebrek aan krediet, kwade naam.
discrediteeren, van achtiiig of vertrouwen berooven, in kwaden reuk brengen.
discreet, bescheiden, bedachtzaam ; stilzwijgend, geheinthoudend; in zich zelven onderscheiden of gedeeld.
TEERTIEDEN DRUK.
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discrepantie, v. verschil, tegenstrijdigheid; misverstand.
discretamente, discreto, bescheiden, zich voegend
naar de voornaamste stein (in de muziek).
discretie, v. bescheidenheid, kieschheid ; stilzwijgendheid ; wijze terughouding; wil, goedvinden; grootmoedigheid, genade en ongenade; discretie-dagen, m. m y. (r e s p ij td a g e n) dagen, die na den
vervaldag van een wissel beginnen en die moeten
verloopen zijn, alvorens de houder betaling mag
vorderen.
discretionair, aan het goeddunlcen overlatend.
discrimen, o. onderscheid ; gevaar.
discriminabel, oiiderscheidbaar.
discrimindtie, v. onderscheiding ; onderscheid.
disculpatie, v. rechtvaardiging, ontschuldiging.
disculpeeren, ontschuldigen, rechtvaardigen
discursief gespreksgewijze, bij manier van spreken.
discus, m. werpschijf bij de kampspelen van de
Ouden.
disctissie, v. uiteenzetting, gedachtenwisseling, wetenschappelijke of politieke bespreking.
discussieeren of discuteeren, onderling bespreken
(een zaak), door woordenwisseling wikken en wedisette, v. schaarschte, gebrek. [gen.
disfiguratie, v. misvorming.
disgrace, disgratie, v. ongenade.
disgracieeren, (iemand) zijn gunst onttrekken.
disgracieus, onaangenaam, verdrietig, leelijk,
[tend.
dish, (Eng.) schotel, gerecht.
disharmonie, v. wanklaiik, wangeluid; oneenigheid, twist.
disharmonieeren, oneenig zijn, niet bijeenpassen.
dishonorfibel, onteerend, schandelijk.
disintegratie, v. uiteenvalling, stukvalling.
disinvolto, ongedwongen, los.
disjecta membra, m y. verspreide overblijfselen.
disjectie, v. uiteenwerping, verstrooiing.
[sluitend
disIunctie, v. afzondering, scheiding.
disjunctief, afzonderend, scheidend; elkander uitdisjungeeren, scheiden, afzonderen, verdeelen.
dislocatie, v. ontwrichting van een lid; verdeeling
discrepantie
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van troepen over de garnizoenen, kantonnementen en.z.
dismembratie, v. verbrokkeling, verdeeling van
bijeenbehoorende goederen of gronden.
dismembreeren, verdeelen, verbrokkelen; ontleden.
dispache, v. berekening en verdeeling van zeeschade onder de belanghebbenden (reeder en assuradeur).
dispacheeren, zeeschade of averij berekenen.
dispacheur, m. vereffenaar of scheidsrechter van
zeeschade, strandrechter.
disparaat, ongelijkslachtig, ongelijksoortig, niet bij
elkander passend, ongerijmd, tegenstrijdtg.
dispendieus, kostbaar, duur, met groote kosten geIpaard.
dispens, v. (Ind.) provisiekast.
dispensatie, v. ontheffing, vrijstelling van het opvolgen van een algemeenen regel of van een bijzondere verplichting. f(phannacopcea).
dispensat6rium, o. receptenboek, apothekershoek
dispenseeren, uitdeelen; vrijstelleii, ontheffen (van
een verplichting); artsenijen bereiden en uitgeven.
dispergeeren, verstrooien.
dispirsie, v. verstrooiing van kleuren
[tigde.
displiceeren, tnisvallen, mishagen.
disponênt, m. beschikker, gevolinachtigd zaakgeiasontwerpen,
indeelen
;
beschikken,
bedisponeeren,
heeren ; goed of slecht gedisponeerd zijn, in
goede of slechte stemming zijn ; (voor een ziekte)
gedisponeerd, aanleg hebbende.
disponibel, beschikbaar, ter beschikking staande.
dispositie, v. schikking, inrichting, plan; beschikking, gebod; lichamelijke aanleg; gemoedsstemming ; neiging, geschiktheid ; testament.
dispositief, voorbereidend, ontwerpend.
dispropOrtie, v. wanverhouding, onevenredigheid.
disputabel, betwistbaar.
disputant of disputãtor, m. twistredevoerder.
disputatie, v. geleerde twistrede, redestrijd.
disputeeren, wetenschappelijk woordentwisten, een
openbaar twistgesprek houden.
dispuut, o. woordenstrijd, krakeel, kibbelarij.
idispuut-college, o. debatingclub.
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disqualificeeren, uitsluiten van een wedren (wegens
overtreding van de reglementen); ongeschikt verdisquisitie, v. onderzoek, navorsching. [klaren.
disrecommandatie, v. ongunstige getuigenis, slechte
[aanbeveling.
disregard, o. geringschatting.
disrenomme of disreputtitie, v. kwade naam,
slechte faam, oneer, schande.
dissatisfactie, v. ontevredenheid.
dissectie, v. ontleding van een lichaam, lijkopening.
disseceeren of dissequeeren, ontleden, opensnijden.
disseminatie, v. uitzaaiing ; verbreiding (van een
gerucht). [(bv. een gerucht).
dissemineeren, uitzaaien, uitstrooien ; verbreiden
dissinsie, v. verscheidenheid van meeningen, twist.
dissenters, m. m y. andersdenkenden; in Engeland
alle Protestanten, die niet tot de episcopale Kerk
behooren, niet-conformisten.
dissentieeren, van andere meening zijn, afwijken.
dissentiment, o. tegenovergesteld gevoelen, strijdige meening.
dissertatie, v. geleerde verhandeling, strijdschrift,
[over iets redeneeren.
academisch proefschrift.
disserteeren of dissereeren, grondig en geleerd
dissideeren, van andere meening zijn, van elkander afwijken.
dissidenten, m. my. andersdenkenden, afwijkende
geloofsgenooten, weleer algemeene benaming voor
niet R. Katholieken in Polen ; (somtijds ook ;) de liberale Katholieken in Duitschland.
dissimilariteit, v. ongelijkheid, ongelijksoortigheid.
dissimulatie, v. veinzerij, verheimelijking.
dissimuleeren, veinzen, zich vermommen.
dissipatie, v. verkwisting, dwaze vertering.
dissipeeren, verkwisten, verspillen, doorbrengen.
dissociatie, v. ontbinding van een genootschap of
gezelschap.
dissolubiliteit, v. oplosbaarheid, smeltbaarheid.
dissoltitie, v. oplossing; ontbinding; opheffing; ongebondenheid.
dissoluut, opgelost ; losbandig, uitspattend.
dissolveeren, oplossen ; opheffen, doen uiteengaan.
dissolventia, o. m y. oplossende middelen.
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dissolving-views, o. m y. (Eng.) nevelbeelden, zich
oplossende en elkander vervangende gezicliten
(door tooverlantaarns).
dissonant, wanklinkend, ontstemd.
dissonant, m. wanklank ; valsche toon.
dissonantie, v. wanklank ; misverstand, oneeniglieid.
dissoneeren, kwalijk luiden; niet overeenstemmen.
dissuadeeren, afraden, uit het hoofd praten.
dissuasie, v. ontrading, afrading.
distantie, (Fr.:) distance, v. afstand, verte.
distensie, v. uitzetting, spanning.
distichiasis, v. kromming van ooghaartjes naar bedistichon, o. koppelvers, tweeregelig vers. ineden.
distillateur, distilleerder, m. brander, sterkedrankstoker.
distillatie. v. het overhalen, stoken; doorzijpeling.
distilleeren, overhalen, stoken ; doorzijgen, doorzijpelen.
distinct, onderscheiden ; duidelijk verstaanbaar.
distinctie, v. onderscheiding door eer, aanzien enz.;
(ook ;) fijne beschaving.
distinctief, onderscheidend, kenbaar makend.
distinctieven, o. m y. onderscheidingsteekenen.
distingeeren, onderscheiden, den voorrang gev en.
distingo, ik onderscheid.
distingue, voornaam.
distinto, duidelijk, fielder. (worm.
distoma, o. dubbelmond, soort platte ingewandsdistorqueeren, verdraaien, verrekken.
distOrsie, v. verdraaiing; onvolkomen ontwrichting, verstuiking. (gedacliten.
distractie, v. afgetrokkenheid, verstrooidheid van
distrait, verstrooid, verward, onopmerkzaam, afge(trokken.
distress, (Eng.) ongeluk, ramp.
distribueeren, uitdeelen, verdeelen, ronddeelen.
distribtitie, v. verdeeiing, uitdeeling ; rangschikking;
d.-kantoor, o. hulppostkantoor (op een dorp).
distributief, verdeelend, uitdeelend.
district, o. landstreek, rechtsgebied, departmentsafdeehng.
disturbatie, v. stoornis, verwarring.
disturbeeren, storen, hinderen, belemmeren.
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dithyramben
dithyramben, v. m y. verzen, liederen ter eere van
Bacchus ; vurig lied in ongeregelde versmaat.
dito, v. winger ; dito, hetzelfde, het evengenoeinde ;
desgelijks, evenzeer.
ditomie, v. verdeeling in twee deelen.
ditta, naamsonderteekening, firma.
diurese, v. afscheiding van urine; diuretica,o. my.
middelen die deze bevorderen.
diuretisch, urineloozing bevorderend.
diurnaal, o. dagelijksch gebedenboek van de Kath.
geestelijken. lboekhouder.
diurnalist of diurnist, m. dagloonschrijver, dagdiva, v. goddelijke; (nu inz.) beroemde zangeres.
divve memorize, goddelijker (zaliger) gedachtenis.
divagatie, v. omzwerving.
divageeren, omzwerven.
divan, m. hoogste staatscollege bij de Porte, Turksche staatsraad ; lage sofa met tapijten en kussens.
divergeeren, afwijken, een verschillende richting
nemen, uit elkander loopen.
divergeerend of divergent, uiteenloopend, uit
elkander gaande. [het uit elkander gaan.
divergentie, v. het uiteenloopen van twee lijnen;
divers, onderscheiden, menigerlei.
[gen.
diversie, v. afleiding, andere wending.
diversifieeren, afwisselen, verscheidenheid aanbrendiversiteit, v. verscheidenheid, menigvuldigheid.
diverteeren, verlustigen, vermaken.
divertimento, o. aangenaam en vroolijk zangstuk.
divertissfint, vermakelijk, tijdkortend. [ballet.
divertissement, o. verlustiging, uitspanning; klein
divette, v. operette-zangeres; café-concertzangeres.
divideeren, deelen, verdeelen.
divide et impera, verdeel en heersch.
dividend, o. evenredig aandeel in de winst van
naamlooze vennootschappen, banken, enz.
div. in part. teq. -.,--- divide in partes vequales,
verdeel het in geheele deelen (op recepten).
divin, goddelijk, overheerlijk.
Divina Commedia, v. (It.) Qoddelijke Comedic,
een beroemd gedicht van Dante.
divinatie, v. voorspellingsgave, voorgevoel.
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divineeren, raden; voorgevoelen; waarzeggeno
divisibel, deelbaar.
divisibiliteit, v. deelbaarheid.
divisie, v. deeling, indeeling, verdeeling ; (in de
rekenkunde:) deeling; (ook :) groote legerafdeediviso, verdeeld.
[ling.
divisor, m. deeler.
divisárium, o. verdeelschijf (van de horlogemakers);
houten nijpertje aan 't visorium of den kopiehouder van de letterzetters. (ding.
divorce, m. (lat. divortium), scheiding, echtscheidivorceeren, scheiden, het huwelijk doen ontbinden.
divotamente, divoto, vroom, godvruchtig, plechtig.
divulgatie, v. ruchtbaarmaking.
divulgeeren, ruchtbaar maken, verbreiden, nitdivulsie, v. verscheuring. Istrooien.
dixi, ik heb gezegd.
djaga, v. (Mal.) wacht.
djagoeng, v. (Mat.) mais.
djahat, m. (Mal.) kwaadwillige.
djaksa, m. inlandsch officier van justitie in Indie.
djamboe, v. (Mal.) Indische vrucht. Edelen.
djamoe, v. (Mal.) inlandsche kruiden als geneesmiddjati-hout, o. Oost-Indisch timmerhout voor meuDjawa, Java, Javaansch.
bels enz., teakhout.
djeroek, v. (Mal.) soort citroen.
djimat, V. (Mal.) talisman, amulet.
djoeroemoedi, m. (Mal.) stuurman.
djoeroetoelis, m. schrijver.
do, v. eerste toon in 't octaaf (thans veelal in plaats
van ut gebezigd).
doceeren, leeren, onderwijzen.
docOndo discimus, wij leeren door to onderwijzen.
docent, m. leermeester, leeraar, inz. bij middelbaar
en hooger onderwijs.
dochtkool, v. weeke kern van een positieve koolspits (aan electrische booglampen).
dociel, leerzaam, vatbaar ; gedwee, handelbaar.
dociliteit, v. leerzaamheid, vatbaarheid ; gedweeheid.
docimasle, V. toetsing inz. van metalen.
docimastiek, v. toetskunst, essayeerkunst.
docti male pingunt, geleerden schrijven slecht.
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doctor, m. leeraar, hoogste academische grand ; inz.
een geneesheer, arts (doktor).
doctoraal, doctors-, den doctor betreffend; (ook :)
deftig ; gezaghebbend.
doctoraat, o. waardigheid of graad van doctor.
doctor/Indus, m. iemand die op het punt is doctor
te worden.
[fenen.
doctoreeren, doctor worden ; de geneeskunst uitoedoctrina, v. geleerdheid, leer, wetenschap.
doctrinal*. hardnekkig vasthoudend aan een bepaald politiek programma of eene aangenomen
wetenschappelijke leerstelling.
doctus cum libro, geleerd met het boek (d. i. met
andermans denkbeelden).
document, o. oorkonde, schriftelijk bewijsstuk.
dodecaeder, m. een door 12 regelmatige vijfhoeken ingesloten lichaam.
dodecagoon, m. regelmatige twaalfhoek.
doear, m. Arabisch tentendorp. [vrouw.
doekoen, m. en v. (Mat.) geneesheer ; (ook :) vroeddoema, v. volksvertegenwoordiging in Rusland.
doerak, m. smeerlap. [men reuk.
doerian, v. Indische vrucht met zeer onaangenadoerra, v. soort gierst in Arabie en Noord-Afrika.
dog, m. hond ; dog-cart, v. (Eng.) licht rijtuig,
waarin men rug aan rug zit; dog-fish, zeehond.
doge, m. hertog, titel van het voormalige hoofd der
regeering te Venetie en Genua.
dogma, o. (m y. dogmata of dogma's), leerstelling,
geloofsartikel.
dogmatiek, v. stelselmatige kennis van de geloofsleer.
dogmatiek, dogmittisch, leerstellig, leermatig,
in den onderwijstoon.
dogmatiseeren, leerstellingen, geloofsartikelen
voordragen ; op beslissenden toon spreken.
dogmatisme, o. een iets als waar en zeker vaststellend leerstelsel; tegenstelling van scepticisme
en criticisme.
dogmatologie, v. leer van de geloofsstellingen.
dokter djawa, m. officieel erkend inlandsch geneeskundige in Indle.
dolce, dolcemente, liefelijk, zoetvloeiend, zacht;
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d6lce far niente, o. het zoete niets-doen ; dolcissimo, zeer zacht.
doleantie, v. bezwaar, klacht; de afscheiding van
de Ned. Herv. kerk in 1886.
doleeren, zijn bezwaren inbrengen, inz. over te
hoogen aanslag in de belastingen; tot de dolee(Hervormde kerk.
render' behoorett.
doleerenden, m. me. afgescheidenen van de Ned.
dolendo, dolente, klagend, weeinoedig.
dolfijn, m. walvischachtig zoogdier, bruinvisch.
dollar, m. Noord-Amerikaansch zilverstuk ter waarde van f 2,50.
dolman, m. getrest wambuis der rijdende-artillerie.
dolmen, v. Keltisch steenaltaar.
Dolmetsch, m. (D.) tolk, vertolker.
dolomiet, o. soort kalksteen.
dolorOse, dolorosamenie, con dolOre, smartedoltise, bedrieglijk, arglistig. fiijk, tretirig.
dolus, m. bedrog, arglist, opzet om te benadeelen;
dolus bonus, goede d. i. geoorloofde, onschuldige
list; d. mains, booze, schadelijke list.
dom, m. heer, adellijke titel in Portugal.
dom, m. domkerk, v. hoofdkerk van een aartsbisschop, bisschop of kapittel; kerk met koepeldak;
dit dak zelf ; (ook wel :) de toren.
domein, o. erf-, kroon- of kamergoed, eigendom
van den vorst (kroondomein) of van den staat (rijksdomein).
domesticatie, v. het tetnmen van wilde dieren om
imaken.
er huisdieren van te maken.
domesticeeren, verhuiselijken, tam of tot huisdier
domesticus, -a, -um, huiselijk, tot huis of familie
behoorende; inheemsch.
domestiek, m. en v. dienstbode.
domicilie, o. wolfing, vaste verblijfplaats.
domicilieeren, woonachtig zijn; een wissel d.,
een wissel, die betaalbaar is op een piaats, waar
geen wisselhandel is of waar de acceptant geen
fondsen heeft, ter betaling op een wisselsplaats aanwijzen; de wissel zelf heet dan gedomicilieerde
(wissel.
domina, v. vrouw, gebiedster.
dominant, heerschend, de overhand hebbend.
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dominante, v. groote quint, de hoof dtoon in de koraalmuziek.
dominfitie, v. heerschappij, overmacht, geweld.
dOminee,m.mijnheer, aanspreektitel voor predikanten.
domineeren, heerschen, beheerschen ; den baas spelen ; overzien, bestrijken, beschieten kunnen ; (ook :)
domino spelen.
dominiaal, tot het domein behoorende.
Dominicaan, m. lid van de orde van den H. Dominicus, prediklieer, witheer.
dominium, o. vrije eigendom, heerschappij.
domino, m. (eig. heer) momgewaad; vermomd persoon; (ook :) o. spel met van zwarte oogen voorziene
steenen; winnende zet in dat spel.
dominoterie, v. handel in gemarmerd en ander gekleurd papier, in behangsel enz.
dOminus, m. heer, hoofd van het huis; predikantsti[tel.
Dominus providebit, God zal voorzien.
Dominus vobiscum, God zij met ulieden.
dompteur, m. dierentemmer.
domus Domini, het huis des Heeren.
domus et placens uxor, uw huis en lieve vrouw.
don, (Spaansch), m. heer, eeretitel van de manner,
steeds gevolgd door den voornaam.
dt5iia, (Sp. spr. donja), donna, v. (Portug ) eeretitel
van de vrouwen.
donataris, m. begiftigde.
donateur, m. donatrice, v. hij of zij, die vrijwillige bijdragen tot instandhouding van een genootschap geeft.
donatie, v. schenking, overgave.
dOnec iris Mix, mfiltos numerabis amicos,
zoolang het u welgaat, zult ge veel vrienden teller.
don gratuit, m. vrijwillige gift of opbrengst.
donjon, m. sterkste toren van een kasteel of vesting.
Don Juan, v. onbeschaamde vrouwenverleider.
donna, v. (Port.) eeretitel voor vrouwen, (It.) vrouw,
donna C mobile, (it.) de vrouw is veranderlijk.
donnie, v. gegeven, het gegevene, als stellig aangenomene. [ avonturier.
Don Quichate of Quixote, m. dolend ridder, zot
donquichotisme, o. malle zucht naar avonturen.
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dönum, o. (mv. dOna), gave, gift, geschenk.
door, (Eng.) deur; doorbar, deurboom, d warshout; doorpost, deurpost ; doorsil, drempel.
döppio, dubbel; — movimento, dubbele beweging.
dorade, v. goudvisch.
dorado, o. goudland.
dore, verguld.
doreeren, vergulden; (fig.) beinantelen, vergoelijken.
Dorkas, v. liefdadigheidsgenootschap van vrouwen;
weldoende vrouw.
dorloteeren, vertroetelen.
dormitOrium, o. slaapkamer, slaapzaal. Ibosch.
DornrOschen, o. (D.) de schoone slaapster in het
dorsaal, wat tot den rug betrekking heeft; dorsale discipline, v. ruggetucht, geeseling.
dörso, v. keerzijde (van een wissel).
dortoir, m. gezameiilijke slaapzaal.
dortire, v. verguldsel.
dos a dos, rug aan rug, met den rug naar ellcander gekeerd; —, v. Ind. huurrijtuigje waarin men
dos a dos zit met den bestuurder; (ook :) soort
stoeltje, waarin 2 personen naast elkaar kunnen
zitteti met den rug in tegenovergestelde richting.
dos d'Ane,m. van boven spits toeloopende gewelfboog
(in den vorm van een ezelsrug).
dosiologie, v. leer van de artsenijgiften.
dOsis, v. gitt, inz. artsenijgift; aandeel, hoeveelheid.
dosseeren, hellend, glooiend maken. [enz.
dosseering, v. helling, glooiing van een wal, oever
dossier, o. alle tot een zaak behoorende documenten.
dotátie, doteering, v. begiftiging, schenking, inz.
medegift, uitzet, bruidschat.
doteeren, een uitzet of bruidschat medegeven.
doualri e- re, v. aanzienlijke weduwe.
doufine, v. tol; tolkantoor (waar in- en uitvoerrechten betaald worden).
douanier, m. tolbeambte.
double, dubbel ; d. entente, v. tweeerlei beteekenis.
double, m. bij 't biljart, stoot waarbij de bal terugspringt ; dubbelslag (in de muziek); —, o. kaper
met een dun laagje goud of zilver belegd.
doubleeren, verdubbelen; met voering voorzien;
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overhalen, door overhalen maken (een bal op het
biljart).
doubleering, v. dubbeling, verdubbeling.
doublet, o. dubbel voorhanden stuk ; worp met dobbelsteenen, waarbij men twee azen, twee tweeen
enz. werpt.
doublOn, tn. dubbele pistool, dubloen, Spaansche
goudmunt.
doublure, v. voering, opnaaisel op een rijbroek;
plaatsvervanger van een tooneelspeler in hetzelfde genre.
doucement! zoetjes! zacht wat! bedaard aan !
doucereus, zoetachtig, flauwzoet; overvriendelijk,
zoetsappig, gemaakt beleefd.
douceur, v. zoetheid ; zachtheid, aanminnigheid, liefelijkheid; (ook :) geschenk; drinkgeld, fooi.
douche, v. stort- of gietbad (ook figuurlijk).
donloureus, smartelijk, pijnlijk, droevig.
douma, v. Russische volksvertegenwoordiging.
dourine, v. tropische paardenziekte veroorzaakt
door bloedparasieten.
do ut des, ik geef opdat gij geven zoudt.
douteus, twijfelachtig, onzeker. (Men zegt meestal
[dubieus).
dove, (Eng.) duff.
doxaal, o. weleer : priesterkoor voor het altaar;
later: zangkoor achter in de kerk.
doxologie, v. lofprijzing Gods.
doxomanie, v. roembegeerte, roemzucht.
doyen, m. deken, oudste ; doyen d'age, oudste
down cast, (Eng.) neerslachtig. (in jaren.
dozen, (Eng.) dozijn, 12 stuks.
drachme, o. Grieksche munt (= 1 franc); (ook :)
apothekersgewicht = 3,845 gram.
draconisch, overdreven streng.
drag6e, v. suikergoed, muisjes, bruidsuiker.
dragoman, drogman, m. tolk bij de Turken.
dragon, v. soort toekruid (bij salade); (ook :) sabelkwast van officieren.
dragonade, v. dwangbekeering door militair gewetd; regeeringsmaatregel door militair g,eweld
,
uitgevoerd.
drainage, draineering, v. drooglegging van Ian-
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derijen door onderaardsche buizen ; afkeeren van
vloeistoffen meestal door buisjes (drains).
draineeren, droogleggen.
draisifne, v. ouderwetsche fiets, waarbij de berijder
zich voortbewoog door zich met de voeten op den
grond of to zetten.
drama, o. handeling; tooneelspel, inz. treurspel.
dramatiek, dramatische kunst, v. tooneelkunst.
dramfitisch, tooneelkunstig, tooneelmatig.
dramatiseeren, voor het tooneel bewerken.
dramatis personae, m y. de voorgestelde karakters.
dramaturg, m. kenner en beoordeelaar van tooneelstukken
dramaturgie, v. leer of wetenschap van alles, wat
tot de tooneeldichtkunst en tot de tooneelspeelkunst
dramolet, o. klein tooneelspel. fbehoort.
drap, o. laken ; drap de dames, dameslaken, fijn
Half-laken ; drap d'argent, zilverlaken, zilverstof;
drap d'or, goudlaken, goudstof ; (ook :) een appelsoort.
drapeeren, met laken of doek behangen, met draperie of ruim geplooide kleeding omhangen.
draperie, drapeering, v. voorstelling van de kleeding van de geschilderde of gebeitelde figurer;
plooiing van de gewaden, van de stoffen, waarmede ledikanten, glasramen enz. versierd en bek leed zijn.
drAstisch, snel en krachtig werkend, hevig ingrijpend ; drastische middelen, drastica, o. my.
sterk afvoerende middelen of medicijnen.
drawback, (Eng.) teruggave van betaalde rechten,
uitvoerpremie ; (ook : fig.) de keerzijde van iets,
[ceptie ten hove.
(hinderpaal).
drawing-room,v.(Eng.)gezelschapskamer of -zaal; redreadnought, v. (Eng.) lett. vrees niets, naam van
een slagschip ; algemeene benaming voor het grootste bestaande type van slagschepen.
dress, (Eng.) kleeding, costuum
dressing-room, kleedkamer.
dresseeren, africhten, oefenen, bekwaain maken.
dressoir, m. aanrechttafel.
dressuur, v. africhting, drilling.
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dril, o. Russisch linnen.
dritta, droite, v. rechterhand.
driver, m. voerman, postiljon.
droget, o. wollen stof met doorgaans garen inslag.
dregman = dragoman (zie ald.)
droit, o. recht, belasting ; droit d'entrëe, inkomend
recht ; droit des gens, volkenrecht. Dement).
droite, v. rechterhand; rechterzijde (inz. in het pardroiture, v. rechtschapenheid, oprechtheid, braafheid.
drolerie, v. snakerij, snaaksche streek.
dromeddris, m. kameel met den bolt.
dropax, m. pekpleister. [suiker.
drops, v. m y. vruchtsuikerdroppels, stukjes gegoten
Droschke, v. (D.) licht, open rijtuig op lage wielen,
stationneerend huurrijtuig. [plant.
drosera, v. zonnedauw, een insectenetende moerasdrosornêter, drososcoop, m. dauwmeter.
drost, dr6ssaard, m. voormalig officier van justitie, schout, baljuw ; (ook ;) rentmeester.
DruIden, m. m y. priesters van de oude Kelten in
Gallié enz.
dry, droog ; niet zoet, doch scherp en droog van
smaak (van wijnen); dry madera, uit droge druiven bereide madera.
dryAde, v. boom- of woudnimf in de mythologie.
dschAmis, dzjami, v. groot Turkscli bedehuis,
moskee.
D-trein, m. trein waarin zich eene doorloopende
zijgalerij bevindt die alle rijtuigen onderling verdufilis, o. tweevoud (in 't Grieksch). [bindt.
dualisme, o. leer van de twee eeuwige wezens of
beginselen, van welke het eene al het goed en het
andere al het kwaad in de wereld voortbrengt;
(ook :) leer, volgens welke eenige uitverkorenen
zalig, alle overigen verdoemd worden; in politicken zin: splitsing van een natie in twee elkander tegenwerkende krachten.
dualist, m. aanhanger van het daalisme.
dUbieus, twijfelachtig, onzeker.
dubio ; in —, in twijfel.
dubitatie, v. twijfeling, onzekerheid.
dubiteeren, twijfelen.
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dubloen, m. voormalig Spaansche count van ongeveer f 12.40.
due, m. hertog; duchesse, v. hertogin.
duc d'Alven, zie dukdalven.
duce et auspice, onder (iemands) leiding en aanduel* m. (Fr.) hertogdom. Ivoering.
ductiel, rekbaar ; taai, sateedbaar.
ductiliteit, v. taaiheid, rekbaarheid, smeedbaarheid.
ductus, m. gang, kanaal.
due, twee; a due, met twee.
duel, o. tweegevecht.
[vechter.
duelleeren, een tweegevecht houden.
aangaat, beroepsduellist, m. wie een tweeevecht
a
duegna, duenna, v. (spr. 'duenja), bejaarde opzicliteres over jonge juffers. ftweespel.
duet, duetto, o. dubbelzang, gezang voor 2 stemmen ;
duivekater, m. naam van zeker tarwebrood, ook
van koek, die men elkaar op feestdagen placht te
zenden ; kermisgift, dienstbodenfooi ; (ook :) de duivel, het booze wezen.
du jour zijn, aan de orde van den dag zijn; van
dienst zijn, met de dienstzaken van den dag belast zijn. Evan ongeveer t 6.50.
dukaat, m. wijdverspreide goudmunt, ter waarde
dukaton, m. oud zilverstuk, ongeveer f 3.15 waard.
dukdailven, m. m y. zware aaneengeklonken pales
in het water ter vastlegging van schepen.
dulce est desipere in loco, 't is zoet van pas
vroolijk te zijn.
dulce et decorum est pro ',Atria mod, zoet en
eervol is het, voor het vaderland te sterven.
dalces reminiscitur Argos, hij herinnert zich het
zoete Argos (het lieve vaderland).
dulciffeeren, verzoeten, zoet maken.
Dulcinea, v. beminde, liefje (eig. de beminde van
Don Quichote).
dum-dum, m. kogel met holle spits, die zich dientengevolge bij het treffen vervormt en zeer zware
wonden veroorzaakt.
dummy, (Eng.) blinde (in 't kaartspel).
dum Roma deliberat, Saguntum perit, terwijl
Rome beraadslaagt, gaat Saguntum te gronde.
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dum spiro spero, zoolang ik adeinhaal, hoop ik.
dum vivimus, vivamus, laat ons Leven, zoolang
dunce, m. (Eng.) domoor, sukkel. (wij Leven.
duo, o. dubbelstulc, dubbeispel, muziekstuk voor 2
personen.
duodecimaal (systeem), twaalftallig (stelsel).
duodecimo, o. boekformaat, waarbij het vel in 12
gedeelten verdeeld wordt en 24 bladzijden op een
vet komen (12'); in —, zeer klein.
duodenum, o. twaalfvingerdarm.
duole, v. figuur van twee noten, die de waarde hebben van drie van dezelfde soort.
dupe, m. en v. bedrogene ; bloed, suklcel.
dupeeren, bedriegen, misleiden, beet hebben.
duperie, v. bedriegerij, fopperij; (ook :) afzetterij.
dupleeren, verdubbelen.
duplex, tweevoudig, dubbel; d. stelsel, o. bij de
telegraphie; gelijktijdige overseining van twee depëches in dezelfde richting langs denzelfden draad.
duplicaat, o. iets dubbels, dubbel afschrift van een
acte, een quitantie, een wissel enz.
dupliceeren, een tweede antwoord geven; op de
repliek antwoorden. Irechtheid.
dupliciteit, v. dubbelheid; dubbelhartigheid, °flopdupliek, v. tweede verweerschrift, tegenantwoord
op een repliek.
duplo, in —, in dubbel.
duplum, o. het dubbele.
durabel, duurzaam, blijvend, sterk.
durabiliteit, v. duurzaamheid, bestendigheid.
dura lex, sed lex, wel is de wet hard, maar het it
nu eenmaal de wet.
dura mater, v. hard hersenvlies.
durbar, darbar, o. morgenaudientie bij Indischc
vorsten; staatsraad.
durete, v. hardheid, gruwzaamheid, beleediging.
durra, v. soort gierst in Arabie en Noord-Afrika.
durum telum necessitas, de nood is een vreese[lijk wapen.
dust, (Eng.) stof, vuilnis.
Dutch, (Eng.) Hollandsch, Nederlandsch.
Dutchman, Hollander.
duty, (Eng.) plicht, dienst; to betalen recht, belasting.
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dutimviraat, o. tweemanschap, twee to gelijk regeerende personen (iluilmvir).
dux, m. aanvoerder, hertog ; dux femina facti, een
vrouw leidt het werk.
dwelling, (Eng.) woning, woonplaats.
dwornik, m. (Russ.) portier.
dyarchie, v. dubbelheerschappij, regeering van twee
vorsten op denzelfden troon, zooals in 't oude
dyas, v. tweetal, paar. !Sparta.
dyameter, m. vergrootingsmeter (van kijkerglazen).
dynamica, v. leer van de bewegende krachten,
krachtenleer.
dynamiek, dynAmisch, veel vermogen uitoefenend,
zelfkrachtig, vrijwerkend ; de krachtenleer betreffend ; dynamische electriciteit, v. zie onder elec.
triciteit.
dynamiet, o. uit nitro-glyocerine (met een andere
stof) vervaardigde ontplofbare stof ; dynamietman, dynamitard, m. bommenwerper, anarchist
van de daad.
dynamo, v. machine tot opwekking van een elec.
trischen stroom, van electrische kracht.
dynamometer, m. krachtmeter.
dynast, m. machthebber, lieerscher, heer van land.
dynastie, v. volgrij van regeerende vorsten uit hetzelfde geslacht, regeerende vorstenfamilie.
dyne, o. krachtseenheid ; kracht, die gedurende 1
sec. inwerkende op een gram, daaraan eene suetheid geeft van 1 cM. per sec.
dyscrasie,v. slechte vochtmenging, kwaadsappigheid.
dysenterie, v. persloop, roode loop.
dyspathie, v. wonderlijkheid van een zieke.
dyspepsie, v. slechte of moeilijke spijsvertering.
dysphagie, v. moeilijk slikken.
dysurie, v. pijnlijk urineeren.

E
E. = eminêntie, excellintie (zie die woorden).
15
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eburine
e. c. = exempla causa, bij voorbeeld.
ed. = editio, uitgave.
ed. = edidit, hij heeft uitgegeven.
e. g..= exempli gratia, bijvoorbeeld.
E. M. = Edelmogende, vroeger titel van de Generale Staten.
Em. .-- eminentie, v. verhevenheid (kardinaalstitel).
emer. = emeritus, rustend.
e. o. = ex officio, ambsthalve.
esq. = esquire (zie ald.)
etc. = etcetera, en zoo voort.
Exc. ---7-- Excelientie.
eagle, (Eng.) a delaar ; Noord-Amerik. goudmunt van
10 dollars ...-- t 25.
earl, m. graaf (Engelsche titel).
earmarked, (Eng.) getnerkt aan het oor als schapen,
koeien enz.; in 't algemeen : voorzien van een her[kenningsmerk.
earth, (Eng.) aarde.
east, (Eng.) oosten.
eau, v. water ; eau des carmes, tnelissen- of karmelietenwater; eau de cerises, kirschwasser,
kersenlikeur; eau de Cologne, Keuisch reukwater;
eau de javelle, bleekwater ; eau de lavande,
lavendelwater ; eau de mille fleurs, duizendbloemeltwater; eau de la reine, koninginnewater
(verbasterd tot 1 o d e r e i n); eau de vie, brandeebauche, v. schets, ontwerp ; eerste proeve. Iwijn.
ebaucheeren, schetsen, vluchtig ontwerpen.
ebenbiirtig, van gelijkwaardige geboorte (met
vorsten of adellijke personen).
Eben-Haezer, m. steen der hulpe.
ebenist, m. kunstwerker in ebbenhout ; schrijnwerker.
eblottisseeren, verblinden; verbazen ; verbluffen.
eboniet, o. zwart glimmende, harde gummi (met
zwavel vermengd).
ebranleeren, doen waggelen ; (fig.) besluiteloos
maken. Iwijn to bepalen.
ebullioscoop, m. toestel om het alcoholgehalte van
ebullitie, v. opwelling, opborreling (van een vloeistof door de hitte), het koken ; uitslag van blaartjes
op de huid.
eburine, o. namaak-ivoor.
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ecaille
ecaille, v. schub; op schubben gelijkend schilderwerk op porcelein.
6carlate, scharlakenrood. [met 32 kaarten.
6cartë, o. soort kaartspel tusschen twee personen
ecarteeren, verwijderen; verstrooien ; een of !neer
kaarten ter zijde leggen, om daarvoor andere to
ontvangen ; ecarte spelen.
ecce, zie; ecce hörno! ziedaar den mensch! zie,
welk een mensch! een ecce homo, o. beeld van
den Heiland met doornen gekroond.
ecchymose, v. bloeding onder de huid.
ecclêsia, v. de kerk; e. militans, de strijdende, e.
tritimphans, de zegevierende kerk.
ecclêsiastiek, v. kerkleer.
ecclësiastisch, kerkelijk.
6chafaud, o. schavot.
echampeeren, door licht en schaduw als van den
grond losmaken of doen uitkomen (bij schilders).
echancreeren, rond uitsnijden, uithollen.
[wisselen.
echfinge, v. uissel, ruiling.
echangeeren, ruilen, wisselen ; uitwisselen ; verichantillan, o. staaltje, proef, monster.
echappaide, v. ontsnapte fout, overijling; valsche
suede (bij graveurs).
echappatoire, v. uitvlucht, voorwendsel.
echappeeren, wegloopen, ontsnappen, ontvluchten.
echappement, o. ontsnapping, ontvluchting; (in
uurwerken :) haakrad, schakelrad; onrust met
spiraalveer.
Echfirpe, v. sjerp, lijfgordel; ambts- of eeregordel.
echarpeeren, schuins beschieten.
echauffeeren, vernitten, toornig worden.
ëchauffement, o. verhitting.
6chefince, v. vervaltijd van een wissel.
echec, o. schaak ; tegenslag, schade ; en echec houden, den vijand in bedwang, in werkeloosheid
[stapelplaats in de Levant.
en .
houden.
&belle, v. toonladder ; schaal ; &belles, handel- en
echelonsgewUs, laddervormig, sportgewijs, d. i.
in kleine op elkander volgende troepenafdeelingen
(by. oprukken).
echinococcus, m. blaasworm, soort lintworm der
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ecritures
honden, die ook bij den mensch kan voorkomen.
echinus, m. zeeegel; sieraad aan Ionische zuilen.
échiquier, o. schaakbord.
echo v. weerklank, klankterugkaatsing.
echoueeren, schipbreuk lijden; niet slagen.
éclair, bliksem.
eclaireeren, verlichten; ophelderen, verkennen.
eclaireur, m. veldontdekker, verkenner.
éclat, o. glans; opzien, gedruisch.
éclatant, schitterend ; opzienbarend, wereldkundig.
eclAteeren, ruchtbaar worden, aan den dag komen.
eclecticisme, o. schiftende wijsbegeerte.
eclecticus, m. schiftend wijsgeer, die uit alle stelsels overneemt, wat hem goed voorkomt.
eclectisch, uitkiezend, schiftend, onderzoekend.
eclimeter, m. hellingmeter, hoogtemeter.
eclips, v. verduistering (van een hemellichaam door
een ander); (fig.) verdwijning.
eclipseeren, verduisteren; (fig.) verdwijnen, zich
nit de voeten maken.
ecliptica, v. zonneweg, dierenriem. [i dylle.
6clOge, v. herderszang, veldlied, landelijk gedicht,
kcole, v. school ; icole de mêdecine, hoogeschool
voor aanstaande artsen ; 6cole militaire, militaire
academie; 6cole mutuelle, school voor wederkeerig onderwijs, Lancasterschool.
ecole vêtêrinaire, v. veeartsenijschool.
economic, v. huishoudkunde; landhuishoudkunde;
spaarzaamheid; (ook:) doelmatige inrichting.
econ6misch, huishoudkundig; huishoudelijk, zuinig.
economist, m. staathuishoudkundige.
econoom, m.spaarzaam mensch; landhuishoudkune continenti, dadelijk, ontniddellijk. [dige.
e contrario, integendeel.
ecorcheeren, villen, afstroopen; een onredelijken
prijs vorderen, overvragen, snijden ; radbraken (een
[taal).
ecossaise, v. schotsche dans.
6coutez! hoor(t) eens ! luister(f)!
&rase, m. wijde danspas.
ecraseeren, verpletteren, verbrijzelen, vernietigen.
êcritoire, v. schrijfbak met inkt, pennen, lak enz.
ecritures, v. mv. geschriften, brieven.
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ecrivain, m. schrijver.
ecru, ruw, ongebleekt ; (ook :) roomgeel, touwkleurig.
ecstase, v. geestvervoering, verrukking, zie extase.
ectasie, v. uitzetting.
ecto-, in samenstellingen: buiten, vgl. endo.
ecu, in. Fransche daalder of kroon = 3 francs.
ecume de mer, v. (Fr.) meerschuim.
dcumeur, m. schuimer, schuimlooper, pennelikker;
zeeroover, vrijbuiter, zeeschuitner.
ecurie, v. paardenstal.
ecusson, o. wapenschild.
icuyer, m. stalmeester.
eczema, eczeem, o. huiduitslag.
edaciteit, v. vraatzucht.
edax, vraatzuchtig.
Ed'da, v. (eig. stammoeder) het godsdienstboek van
de oude Scandinavische volken van Germaansche
eddy-water, (Eng.) kielwater. [afkomst.
kle, bibe, hide! eet, drink, speel!
Edelweiss, o. witte alpenbloem, die evenals immortellen in gedroogden toestand haar natuurlijk
uiterlijk behoudt.
eden, o. paradijs, lusthof ; vreugdegenot.
edentaten, m. m y. tandelooze zoogdieren.
edict, o. landsverordening, vorstelijk bevelschrift.
edictale citAtie, v. gerechtelijke openbare dagvaaredifiant, stichtelijk.
[ding.
edicteur, editor, m. uitgever (van boekwerken).
editie, v. uitgave, druk (van een boek); (ook 0 gerechtelijke voorlegging en mededeeling.
edition de luxe, v. (Fr.) prachtuitgave.
editio princeps, v. oorspronkelijke uitgave.
educfitie, v. opvoeding.
educt, o. uittreksel ; stof die uit een lichaam als
reeds voorhanden bestanddeel daarvan wordt afgescheiden.
edulcoratie, v. verzoeting, zoetmaking.
edulien, v. me. eetwaren.
e(x) du6bis mills, minimum eligere op6rtet
(eligendum est), van twee kwade dingen moet
men het minste kiezen.
eduqueeren, opvoeden.
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efendi, m. Turksch staatsdienaar, rechtsgeteerde;
reis fre-isi efendi, de Turksche rijkskanselier en
minister van buitenlandsche zaken.
effaceeren, uitwisschen, uitvegen; doorhalen; (fig.)
zich e., zich uit nederigheid terugtrekken , (bij 't
schermen :) aan 't lichaam zoo weinig voorvlakte
als mogelijk geven.
effaceeren, doen ontstellen, verbiuft maken.
effect, o. uitwerking, gevoig (ital. effetto); (ook :)
staatspapier, schuldbrief.
effecten, o. m y. goederen, have ; (ook :) schuldbrieven, van staten, gemeenten, fabrieken enz., aandeelen.
effectief, werkelijk, wezenlijk, waarlijk ; effectieve
sterkte van een Leger, de werkelijk onder de
wapens staande manschappen. [geld).
effectief, o. werkelijk aanwezige hoeveelheid (van
effectueeren, uitvoeren, volvoeren ; verwezenlijken.
effeminatie, v. verwijfdheid, verweekelijking. [nen.
effemineeren, verwijfd of weekelijk maken, verweneffervescentie, v. het opbruisen.
efficaciteit, v. krachtwerking ; werkzaaamheid, nadruk, kracht.
effigies, v. beeltenis; in effigie, in beeltenis.
effleurage, v. massage door strijkbewegingen.
eMeureeren, de oppervlakte licht aanraken; oppervlakkig als ter loops behandelen, licht overheen
loopen.
efflorescentie, v. het bloeien, de bloei ; huiduitslag.
effluviEn, v. m y. uitstroomingeb, uitwasemingen.
efforceeren (zich), zich beijveren, inspannen.
effort, o. poging, inspanning, moeite, het streven.
effrayeeren, verschrikken, angst en vrees aanjagen.
effronterle, v. onbeschaamdheid, driestheid.
egaal, gelijk; eenerlei, onverschillig, om 't even.
egaleeren, gelijken, passen.
egalisatie, v. vereffening, gelijkmaking.
egalisator, m. gelijkinaker, transformateur (van electrische stroomen).
egaliseeren, vereffenen, gelijk maken.
egalitelt, v. (Fr. egalite), gelijkheid.
Imendheid.
egard, m. aanzien, achting; inschikkelijkheid, voorko-
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igarement, verwarring; verstrooiing, verstrooidheid.
egestie, v. outlasting, afvoering (door den stoelgang).
eglantine, v. (Fr.) wilde roos.
eglise, v. (Fr.) kerk.
egg, (Eng.) ei.
ego, ik.
egoisme, o. zelfzucht, baatzuchtige denkwijs.
egoist, m. zelfzuchtig persoon, eigenbelangzoeker.
egoIstisch, zelfzuchtig, eigenbatig, eigenbelangzoekend. [gen ; te gronde richten.
egorgeeren, de keel, den hats afsnijden, ombrenegotisme, o. overdreven zelfingenomenheid, eigenlof. [oudheden.
egy ptoloog, m. kenner, onderzoeker van Egyptische
eh hien! welaan! welnu!
eidograaf, v. beeldteekenaar (een copieer-machine).
eigentiimlich, (D.) eigenaardig.
einheitlich, (D.) een geheel vormend.
Einjahriger, m. (D.) in het Duitsche leger, iemand
die onder zekere voorwaarden zijn dienstplicht in
1 jaar volbrengt.
ejaculAtie, v. uitspuiting, uitwerping; (fig.) schietgeejalet, o. Turksch stadhouderschap. (bed.
ejectie, v. geweiddadige verwijdering.
ejtisdem, van dezelfde (maand, dag enz.)
ejtisdem farinm, van hetzelfde slag, — soort.
elaboratie, v. uitwerking, afwerking, zorgvuldige
bearbeiding en volmaking van een werk.
elaine, v. oliestof en vet.
[te meters.
elaTometer, m. werktuig om de zuiverheid van olie
elan, o. sprong, zet, aanloop ; ontstuimige bestorming.
elanceeren, snel voorwaarts bewegen, toeschieten.
elapso tempore, na afloop van den termijn.
elargeeren, uitstrekken, uitbreiden.
elasticiteit, v. veerkracht, span- of springkracht.
elastiek, ehistisch, veerkrachtig.
elastiekje, o. rekbaar bandje (aan handschoenen enz.)
elaterometer, m. spankrachtmeter van dampen.
eldorado, o. het fabelachtig goudland, luilekkerland.
ejectie, v. keus, verkiezing, keur.
ele:ctor, m. (Fr. electeur), kiezer, keurvorst.
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electronen
electoraat, o. waardigheid van keurvorst ; (ook :)
van kiezer ; keurvarstendom.
electricien, m. persoon, die het behandelen en herstellen van electrische werktuigen als vak ult.
oefent.
electriciteit, v. (lett. barnsteenkracht), natuurkracht,
die langs scheikundigen weg, door middel van
wrijving of anderszins kan worden opgewekt en
die door geleidende stoffen (metaaldraden, water
enz.) geleid kan worden naar punters ver verwijderd van de plaats, waar zij gekweekt werd.
electriek, electrIsch, electriciteit bezittende.
electrisehe centrale, v. kweekplaats (fabriek) van
electrische kracht.
electriseeren, electriciteit opwekken of mededeelen; (ook :) onverwachts schokken, vroolijk vet,
rassen, aanvuren, bezielen.
electriseermachine, v. wrijfwerktuig ter opwekking en mededeeling van electriciteit.
electrocutie, v. uitvoering der doodstraf door middel van een sterken electrischen stroom door het
lichaam gevoerd.
electrode, v. een der in een electrolyt, z. d. w.
geplaatste platen (polen), waardoor de stroom inof uittreedt.
electrogenerator, m. machine, die mechanisch arbeidsvermogeii omzet in electrisch.
electrolyse, v. ontleding van chemische verbindingen door een electrischen stroom.
electrolyt, m. lichaam (vloeistof), dat door middel
van electriciteit ontleed wordt, (geleider 2e klasse).
electro-magneet, m. weekijzeren staaf, omwonden
met geisoleerd metaaldraad, waardoor een electrische stroom gevoerd kan worden, die het ijzer
magnetisch maakt.
electroemagnetisme, o. samenhang van electrische
en magnetische verschijnselen en de leer van wisselwerking, tusschen electriciteit en magnetisme.
electrometer, m. electriciteitmeter.
electromötor, m. machine, die electrisch arbeidsvermogen omzet in mechanisch.
electronen, o. m y. onderstelde electrische atomen, die
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zich in de lichamen bevinden zonder aan stoffelijke atomen gebonden te zijn.
electropunctuur, v. prikkelen met een electrische
naald of borstel.
electroscoop, m. toestel om te onderzoeken of
een lichaani electrisch is en of het positief of tiegatief is geladen.
electroteehniek, v. practische toepassing van de
electriciteit b. v. bij verlichting, telegraphie, tele(electriciteit.
phonic, trekkracht enz.
electrotherapie, v. behandeling van ziekten door
electrotypie, v. letters, stereotiepplaten, houtgravures enz. tangs galvanoplastischen weg maker.
elegance, eleganza, v. sierlijkheid, losheid.
elegant, sierlijk, smaakvol, aanvallig.
elegant, m. modegek, pronker.
elegantie, v. sierlijkheid, netheid, aanvalligheid.
elegia, elegie, v. lclaaglied, treurdicht.
eiêgisch, êlêgique, elegiaco, treurig, klagend,
weemoedig.
element, o. stof met onveranderlijke samenstelling
en eigenschappen; (ook:) glazen cylinder, waarin
door scheikundige inwerking van vloeistoffen op
metalen electriciteit ontwikkeld wordt, electrische
stroomcel; (ook :) werklcring, sfeer; plaats of
omgeving waar een mensch of een dier zich thuis
voelt (leeft); hij is in zijn e., hij is recht in zijn
nopjes, voelt zich thuis.
elementair, grondstoffelijk; de eerste grondbeginselen betreffende; elementaire scholen, v. me.
lagere scholen.
elementen, o. mv. (in 't gemeene levee :) lucht, water, vuur en aarde; (in de wetenschap:) de enkelvoudige, niet ontleedbare bestanddeelen van de
stof ; (ook:) eerste gronden van een wetenschap.
elephantiasis, v. huidziekte, die buitengewone ver.
dikking van de huid veroorzaakt, olifantsziekte.
elevatie, v. verheffing, verhooging; hoogte, verlievenheid; opheffing van hostie en kelk bij de mis
ter vertooning aan de geloovigen.
lof lostoestel, graanzuiger.
elevato, verheven.
elevator, m. stoom-, electrisch of hydraulisch hijsch-
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ilive, m. en v. kweekeling, leerling.
eleveeren, verhef fen, verhoogen; (ook ;) opvoeden,
opkweeken, grootbrengen ; het protest e., een
geprotesteerden wissel met de eerste post laten terugloopen.
Elfen, m. en v. mv. kleine rondzwervende (goede of
booze) geesten uit de Noordsche mythologie,aardgeesten.
Elgin marbles, mv. (Eng.) beroemde verzameling
van oud-Grieksche beeldwerken van Lord Elgin in
het Britsch Museum to Londen.
elideeren, uitlaten, wegwerpen, b y. een letter uit
een woord.
Eli, Eli, lama sabachtani, mijn God, mijn God,
waarom hebt Gij mij verlaten.
eligeeren, uitkiezen, uitlezeq.
eligibel, kiesbaar, verkiesbaar.
Elim, o. rustoord.
eliminatie, v. uitdrijving, uitschakeling; iHz. (in de
algebra :) het verdrijven van een in onderscheiden
vergelijkingen voorkomende grootlieid; (ook :)
doorschrapping. [tie.
elimineeren, uitdrijven, uitschakelen, vgl. el iminaelisie, v. wegwerping, uitlating (b. v. van een letter).
elite, v. keur, kern, uitgelezen gedeelte van iets.
elixer, o. aftreksel, geneesdrank, maagbitter.
eljen, (Hongaarsch), hoera, heil.
ellips of ellipsis, v. langwerpig ronde kegelsnedelijn ; weglating van een of meer woorden in een zin.
elliptisch, ellipsvormig, langwerpig rond; bij wijze
van uitlating.
Elmusvuur (Sint. ), lichtglans, electrisch verschijnsel
in de gedaante van vlammetjes aan hooge en spitse
[breeuwsche naam voor God.
voorwerpen.
Eloah (my. Elohim), m. de sterke, de Heer, Heelocutie, v. uitspraak, wijze van spreken.
elOge, m. lofrede, lofspraak, lofschrift.
eloignement, o. vervreemding.
eloquent, welbespraakt, welsprekend.
eloquêntie, v. welsprekendheid.
elu, m. verkozene, uitverkorene.
elucidatie, v. toelichting, opheldering; inlichting.

elucubratie

235

embargo

elucubratie, v. geleerd (inz. des nachts bearbeid)
i Leiden.
werk.
eludeeren, ontwijken, ontduiken; verijdelen,mis
eltisie, v. verijdeling; uitvlucht, misleiding, streek.
elusief, verijdelend, ontwijkend.
Elysee, o. woning van den president der Fransche
republiek te Parijs.
Elysium, o. of Elyzeesche(liever: Elysische) velden, o. m y. land van de zaligen, heniel van de
Ouden ; verrukkelijk verblijf.
Elyzeesch, Ely'zisch, behoorlijk, heerlijk, genotriik.
El'zeviers of Elzeviriana, naam van zees- schoone
voortbrengselen van de drukpers, zijnde grootendeels classieke werken (naar de beroemde bockdrukkers firma E 1 z e v i e r uit de 16e en 17e eeuw).
emacereeren, uitmergelen, afmatten.
email, o. smeltglas, brandverf, glazuur. Iren.
emailleeren, met email overdekken, brandschildeemanatie, v. uitvloeiing, onzichtbare uitstrootning.
emanatie-stelsel, —systeem, o. leer van de nitvloeiing of het ontstaan aller dingen uit een enkel
of grondwezen.
emancipfitie, v. vrijlating, vrijverklaring (van slaven, lijfeigenen); toekenning van gelijke rechten
en aanspraken aan de vrouw; meerderjarig-verklaring, handlichting, ontheffing van vroeger bestaande beperkingen.
emancipeeren, vrijmaken van lijfeigenschap enz.
ontheffen, van burgerlijke of kerkelijke beperkingen ontslaan ; zich emancipeeren, zich van belemmeringen bevrijden; (ook :) zich te veel verIdoen uitgaan.
oorloven.
emaneeren, uitvloeien, uitgaan ; afkomstig zijn;
emballage, v. in-, verpakking, otnwikkeling, al wat
tot het inpakken dient; pak- of bindloon.
emballeeren, inpakken, omwikkelen; zich —, zich
door zijn toorn of geestdrift laten meesleepen.
emballeur, m. pakker.
embarcadëre, v. aanlegplaats, hoofd, steiger ; plaats
wear spoortreinen afrijden, station.
embargo, o. tijdelijk beslag door den staat op schepen, die zich in zijne havens bevinden.
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embarilleeren, in fusten of vaten pakken.
embarqueeren, inschepen, laden.
embarquement, o. inscheping; het scheepgaan.
embarrãs, o. verwarring, verlegenheid; belemmering; e. du choix, e. de richesse, verlegenheid;
door overvloed.
embarrasseeren, in verlegenheid brengen, hinderen.
embaucheeren, listig in zijn dienst of te werk
stellen, met list aanwerven.
embetant, hoogst vervelend.
embleem, emblema, o. zinnebeeld.
emblemata, o. m y. zinnebeelden, onderscheidingsemblemfitisch, zinnebeeldig. Iteekenen.
embolie, v. bloedvatverstopping.
embonpoint, o. zwaarlijvigheid, gezetheid.
embouchure, v. mond van een rivier, van een kanon enz.; rnondstuk van een fluit enz. ; een goede
e. hebben, een blaasinstrument wel aanzetten, en
zuiver bespelen of blazen.
[ken.
embourseeren, in de beurs of den zak steken, zakembranchement, o. vertakking ; verbinding vac'
balken, houtverbinding.
embraseeren, in brand steken, in vlam zetten.
embrasse, v. gordijnkoord of band.
embrasseeren, omarmen, omhelzen.
embrassement, o. omhelzing.
embrocation, (Eng.) wrijfmiddel (ook voor paarden) tegen spit in den rug, rheumatiek enz.
embrocheeren, aan 't spit steken; (fig.) aan den
degen rijgen, doorsteken.
embrouilleeren, in de war brengen, verward maker.
embryo, o. dier- of menschenkient, wordende lichaamsvrucht. [kient aanwezig.
embryonaal, in eerste wording zijnde, slechts in de
embuscade, v. hinderlaag.
emendfitie, v. verbetering (inz. van geschriften).
emendeeren, verbeteren, te recht brengen.
emeraude, v. smaragd.
emeritaat, o. ambtsrust met pensioen.
emeritus, m. uitgediend, rustend ambtenaar, rustend predikant met behoud der jaarwedde.
emersie, v. het zichtbaar worden van een ster.
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emeticum, o. (mv. emetica), braakmiciciel.
emeute, v. oploop, dreigende volksbeweging.
emigrant, in. landverhuizer; emigre, m. uitgewekene, zijn vaderland ontvluchtend of ontvlucht
persoon.
emigratie, v. uitwijking, verlating van het vaderland.
emigreeren, het land verlaten, uitwijken.
eminent, uitstekend, voortreffelijk, uitmuntend.
eminentie, v. verhevenheid ; titel van de kardinalen.
emir, m. Arabisch vorst, krijgsbevelhebber en stadhouder. ispion.
emissaire, m. lieimelijk uitgezondene, kondschapper,
emissie, v. uitgifte van nieuwe fondsen, aandeelen, enz.
emittent, m. bankier, die nieuwe fondsen, aandee•
len enz. aan de niarkt brengt.
emmagasinage, v. berging, bewaring of het op.
slaan in een pakhuis of magazijn.
emmagasineeren, in een magazijn of pakhuis opemmetropie, v. normaal gezichtsvermogen. [slaan.
emmeubleeren, van huisraad of meubelen voorzien.
emollieeren, zacht of week maken.
Imiddelen.
emollientia, o. mv. verzachtende, weekmakende
emolumenten, o.mv. bijinkomsten, buitenkansjes.
ematie, v. gemoedsbeweging; (ook:) volksgisting.
emouchette, v. vliegennet over paarden.
emoveeren, wegruimen; verdrijven; ter zijde
stellen.
[vullen.
empailleeren, in stroo wikkelen; met stroo opempaleeren, spietsen, aan een paal steken.
empaqueteeren, inpakken, omwilckelen.
empechement, o. verhindering, hindernis, beletsel.
empereur, m. keizer.
emphase, v. nadruk, klem in lezen en spreken ; ophef.
emphatisch, nadrukkelijk, krachtvol; met ophef.
emphyseem, o. luchtgezwel, verwijding van de longemphyteusis, v. erfpacht.
[blaasjes.
empieteeren, afbreuk doen, iets afnemen (bv. aan
iemands grond); inbreuk maken (bv. op iemands
recht).
empire, o. keizerrijk; (ook:) bijv. nw. aanduidende,
dat een voorwerp of meubel in den modestijl van
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empiricus
en ami
het keizerrijk onder Napoleon I „style empire"
is vervaardigd.
empiricus, empirist, m. ervaringsman, inz. arts,
die zijn kennis alleen aan de ondervinding ontleent
empirfe, v. ervaringsleer, ervaring.
empfrisch, volgens de ervaring; empirische wetenschappen, v. m y. zulke, die hoofdzakelijk op
waarneining berusten, zooals natuurkunde enz.
empirisme, o. enkel op ondervinding gegronde
kennis.
emplacement, o. bouwplaats, het tot een station
behoorend terrein, bestemde plaats voor een ge(bouw, tuin enz.
emplastrum, o. pleister.
emplette, v. koop, inkoop (van min belangrijke
voorwerpen); emplettes maken, inkoopen.
emploi, emplooi, o. ambt, dienst, bediening, plaats.
employeeren, aanwenden, aanstellen, verzorgen ;
geemployeerde, employe, m. aangestelde, beambte, ambtenaar.
empocheeren, in den zak steken, zakken.
empoisonneeren, vergiftigen.
emporium, o. handelsstad, stapelplaats; markt.
emporteeren (zich), zich driftig maken, uitvaren.
empreinte, v. indruk, stempel, afdruk.
empresseeren (zich), zich beijveren, haasten.
empressement, o. ijver, dienstijver, werkzaamheid,
bedrijvigheid.
emprtint, m. leening ; —force, gedwongen leening.
empyeem, o. etterophooping in de borstholte.
empyreisch, hemelsch.
empyreum, o. verblijfplaats van de zaligen.
emptio, v. koop, aankoop ; em(p)tor, m. kooper.
emulAtie, v. naijver, wedijver.
emuleeren, wedijveren.
emtilsie, v. melkachtig drankje, ontstaande door
menging van water met olie- of harsachtige stoff en,
zaadmelk, amandelmelk enz.
en abondance, in overvloed.
Enaks-kind, o. mensch van reusachtige gestalte, reus.
enallage, v. verwisseling van rededeelen.
enamel, v. emailverf.
en ami, als vriend.
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en arriere, achteruit, ga weg!
en attendant, intusschen.
en avant! voorwaarts!
en badinant, schertsend, uit scherts.
en bagatelle, geringschattend, met minachting.
en blanc, (bij kooplieden:) oningevuld, opengelaen bas, (naar) beneden. f ten, in blanco.
en bloc, bij den hoop, ongeteld, gezamenlijk, voetstoots (jets koopen of verkoopen).
encablure, v. kabellengte (=-. 200 M.)
encadreeren, in een lijst zetten ; insluiten, omvatten.
encanailleeren (zich), zich met verachtelijke menschen gemeenzaam maketi.
en-cas, v. regenscherm, dat tevens als zonnescherm
kan dienst doen.
encaustiek, v. schilderwerk met inbranding van de
kleuren. Ibijv.nw.;) zwanger.
enceinte, v. omwalling, wal; omvang ; (ook Fr.
encephalitis, v. hersenontsteking.
enchalneeren, met elkander verbinden, aaneenschaenchainement, o. aaneenschakeling.
fketen.
enchanteeren, betooveren, verrukken, bekoren.
en chef, als opperhoofd, aanvoerder.
enchere, v. opbod, hooger bod.
ench(e)itidion, o. handboek, handboekje.
enclave, v. door vreemd gebied ingesloten land,
omsloten grond.
enclaveeren, omsluiten, insluiten.
enclenchement, o. samenkoppeling in een sperslot,
grendelinrichting.
[tell.
encoffreeren, in een kast of koffer sluiten, opsluiencombreeren, versperren (met puin, rijtuigen enz.);
overladen (bv. een schip).
encombrement, o. versperring (door puin enz.),
verstopping; belemmering, verhindering.
en comparaison, in vergelijking.
en confiance, in vertrouwen.
encare! nog eens! nogniaals!
en corps, gezamenlijk.
en costume, in costuum, in ambts (feest) gewaad.
encourageeren, aanmoedigen, aanwakkeren.
encouragement, o. aanmoediging, opwekking.

encyclica
240 energicamente
encyclica, encycliek, v. rondgaande brief, circulame, inz. van den Paus aan de bisschoppen.
encyclisch, in een cirkel omloopend.
encyclopedie, v. kort begrip van alle kunsten en
wetenschappen; algemeen zaakwoordenboek.
encyclopedisch, algemeen wetenschappelijk.
encyclopedisten, m. m y. bewerkers van de groote
Fr. encyclopedie van de vorige eeuw inz. Diderot
en d'Alembert.
endemic, v. heerschende yolks- of landsziekte.
endemisch, inheemsch, plaatselijk (inz. van ziekten).
en depit, ten spijt (van).
en depot, in bewaring; ten verkoop toebetrowwd.
endermatisch, plaatsing op de huid van geneesmiddelen die inwendig moeten werken.
en deshabille, in huisgewaad, in ochtendkleeding.
en detail, in 't klein (verkoopen); in bijzonderheden (verhalen).
endo-, in samenstellingen: bintien vgl. ecto-.
endocarditis, v. ontsteking van het binnenvlies
van het hart.
endolaryngeale operatic, v. verwijdering van
gezwellen in het strottenhoofd van den mond uit.
endoscopie, v. onderzoek van lichaamsholten met
spiegels en electrische gloeilampen (endoscoop).
endosmöse, v. doorzweeting van durinere vloeistoffen door celwanden of vliezen naar dichtere vloeistoffen.
endossfint, indossfint, m. overdrager van een wissel
op een ander.
endosseeren (indosseeren), een wissel door een
opsclirift aan zijn keerzijde aan een ander overdragen.
endossement, o. (indossement of ind6sso), overdracht van een wissel door dien aan de keerzijde
over to teekenen.
en echec, schaak; in bedwang (houden enz.)
en echelon, trapsgewijze volgend; in afdeelingen,
die elkaar uit- en achterwaarts volgen; afdeelingsen echiquier, schaakbordsgewijze. [gewijze.
en effet, inderdaad.
energicamente, energico, krachtig, nadrukkelijk.
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energie, energia, v. hooge graad van werkkracht,
nadruk, klem ; arbeidsvermogen.
energisch, krachtdadig, nadrukkelijk, met wilskracht.
energumeen, m. bezetene, dweper, waanzinnige.
enerveeren, ontzenuwen, verzwakken, uitmergelen.
en espkes, in klinkende munt.
en tat, in staat.
en face, van voren; vlak tegenover.
en famflle, in den kring van het huisgezin.
enfant cheri, o. lieveling.
enfant gate, o. bedorven kind.
enfants perclGs, o. m y. vooropgeplaatste, aan het
grootste gevaar blootgestelde manschappen; waaghalzen.
enfant terrible, o. kind, dat door oververtellen van
hetgeen het gezien en gehoord heeft, verlegenheid
doet ontstaan.
enfant trouvC, m. vondeling.
en faveur, ten gunste, ten believen van.
enfilade, v. reeks, rij b y . suite van kamers.
enfileeren, een draad insteken; aanrijgen (bv. koralen) ; verstrikken, overlangs met vuur bestrijken.
enfin, eindelijk, ten slotte, in 't kort.
enfonceeren, in den groiid drijven; den bodem
inslaan ; openloopen (bv. een deur, poort); verizinken.
enforceeren, versterken, sterker maker.
en fr6nt, van voren, vooraan, op den voorgrond;
vlak tegenover. [uitlokkend.
engageant, verplichtend; innemend; aantrekkelijk,
engageeren, verpanden, tot pand geven; verbinden,
verplichten; uitnoodigen, aansporen, bewegen, in
dienst nemen ; zich e., zich tot iets verbinden; in
dienst treden ; zich verloven.
engagement, o. verbintenis; dienst ; aangenomen
pticht ; verloving.
en gala, in plechtgewaad, in vol ornaat.
en garcon, als een ongetrouwde.
en general, in het algemeen.
engine, (Eng.) machine. [kelruiten).
English-spoken, men spreekt Engelsch (op winen grande tenue, in 't beste pak, in plechtgewaad ;
in parade-uniform, in groot tenue.
VEIRTIENDE BRISK
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en gros
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enrageeren
en gros, in het groat; naar raining.
en hale, in twee rijen, aan weerszijden van den weg.
enharmonische tonen, m. m y. tonen in schrijfwijze verschillend maar in toonhoogte gelijk (bv.
b en ces).
enigmittisch, raadselachtig, dubbelzinnig.
enivreeren, dronken maken; verblinden.
enjambement, o. het overstappen ; het overspringen
van den zin van een versregel in den volgenden.
enjeu, m. inzet.
enkratie, v. onthoudzaamheid, matigheid.
enleveeren, wegnemen.
en ligne, in linie.
en losange, ruitvormig.
enlumineeren, met kleuren afzetten of dekken.
en maitre, meesterlijk ; (ook :) meesterachtig.
en masque, vermomd, gemaskerd.
en masse, in menigte.
en miniature, in het klein.
ennui, m. verveling, verdriet ; ennuyant, vervelend.
ennuyeeren, vervelen ; lastig worden.
enodatle, v. ontknooping, oplossing.
en ordre, in orde.
fwelijk.
en6rm, overmatig, ontzettend, verbazend ; afschuenormiteit, v. buitemnatigheid, gedrochtelijke grootte ; snoodheid, allerschandelijkste daad, ongehoord iets. [als particulier.
en particulier, in 't bijzonder ; afzonderlijk ; (ook :)
en passant, in 't voorbijgaan, vluchtig, ter loops.
en peine, in verlegenheid.
en petit comite, onder weinigen, in klein gezelschap.
en pave, als particulier.
en profil, van ter zijde gezien.
en quatre, in (of aan) vieren ; zich voor iemand
en quatre stellen, al het mogelijke voor iemand's
belang doen. [quaestie.
en question, (de zaak) waarvan sprake is, i n
enquete, v. van regeeringswege bevolen onderzoek
in zaken van algemeen belang; parlementaire
—, onderzoek door een commissie uit de Tweede
enrage, razend, hartstochtelijk. [Kamer.
enrageeren, razend worden, vertoornen.

en regard
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en regard, ten opzichte; (ook ;) op nevenstaande
bladzijde.
en régle, volgens den regel, in orde.
en retard, achterlijk, in gebreke, te laat.
en retraite, op pensiOen gesteld.
enrOleeren, op de rol schrijven; aanwerven.
enrilleering, v. inschrijving tot den krijgsdienst.
en roturier, burgerlijk, als burgervolkje, geineen.
en route, op weg, onderweg.
en sautoir, aan een lint om den hals (ridderkruis).
ense et aratro, met zwaard en ploeg.
enseigne, v. en m. uithangteeken, uithangbord ;
vaandel ; vaandrig.
enseignement, o. onderwijs; e. primaire, lager,
e. secondaire, middelbaar onderwijs.
ensemble, o. het gezamenlijke, alles bijeen; het greheel ; (ook :) (tooneel)gezelschap; e.-stukken, de
meer dan vierstemmige zangstukkeii van de opera's.
ensilage, v. bewaring van veevoeder en aardappelen in met grond overdekte kuilen.
ens rationis, iets dat alleen in de voorstelling
bestaat, gedachtewezen.
en suite, acliter elkander.
en suspens, in twijfel, in 't onzeker, besluiteloos.
entablement, o. rollaag en architraaf, fries en kornis te zamen.
entameeren, aanvangen, op de baan brengen (by.
een onderhandeling); aanknoopen (een gesprek);
aansnijden.
entasseeren, opeenhoopen, opeenstapelen.
entelechie, v. onafgebroken werkzaamheid, inz.
van de ziel.
entente, v. zin, beteekenis (van een woord, een gezegde), verstandhouding; entente cordiale, bartelijke, goede verstandhouding (inz. in de staatenteritis, v. darmontsteking.
fkunde).
enteteeren (zich), zich in 't hoofd zetten, eigenentetë, koppig.
fzinnig op iets staan.
en tete, o. gedrukt hoofd (van brieven).
enthushisme, o. geestverrukking, verrukking, geestdrift, dweperij.
enthusidsmeeren, ontvlammen, in gloed zetten.
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entrepreneur
enthusiast, m. hartstochtelijk bewonderaar of
ijveraar; mensch voI geestdrift, dweper ; bruisend
hoofd.
entiteit, v. wezenlijkheid, het werkelijk bestaan.
entomographie, P. insectenbeschrijving.
entomologie, v. insectenkunde, kerfdierenleer.
entomoloog, m. insectenkundige, kerfdierenkenner.
entonie, v. spanning.
entonnoir, o. trechter; sluis.
entortilleeren, omstrikken, omwikkelen, verwarren.
entourage, v. omgeving.
entoureeren, omgeven, omringen, insluiten.
en tout, in alles, alles samengenomen.
en tout cas, in elk geval, wat er ook gebeure.
en-tout-cas, m. zonnescherm tevens brulkbaar voor
regenscherm.
entr'acte, v. tusschenbedrijf, kleine pauze tusschen
de bedrijven van een tooneelvoorstelling.
en train, in gang; in vollen gang, druk bezig.
entraineeren, meesleepen, wegvoeren; zich entraineeren, zich oefenen, zich traineeren (voor
[sport).
entrechat, m. kuitenflikker.
entre chien et loup, in de schemering.
entrecôte, v. tusschenribbenstuk (van het rund).
entre-deux, o. middelstuk, tusschenwand, tusschenzetsel van kant of borduursel in rokken, blouses
enz.; (ook als bijwoord) tusschenbeide, middel.
matig.
entree, v. ingang, toegang ; intreegeld ; voorgerecht,
entree-biljet, o. toegangskaartje.
entrefilet, o. kort artikel, kleine mededeeling in
dagbladen (van de redactie afkomstig).
entregent,o.welgenianierdheid, inz. tegenover dames.
entremets, o. tusschengerecht, tusschenschotel.
entremetteur, m. bemiddelaar, onderhandelaar,
koppelaar.
entremise, v. bemiddeling, tusschenkomst.
entre nous, onder ons, in vertrouwen.
entrepont, o. tusschendek (op schepen).
entrepat, o. pakhuis, magazijn ; stapelplaats.
entrepreneeren, ondernetnen.
entrepreneur, m. ondernemer ; aannemer.
enthusiast

entreprise
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entreprise, v. onderneming.
entre quatre yeux, onder vier oogen.
entresol, m. tusschenverdieping; insteekkamertje.
entreteneeren, onderhouden, verzorgen, onderhoud
verschaffen.
entretien, o. (m. Fr.) onderhoud. [onderhoud.
entrevtie, v. samenkomst, bijeenkomst ; gesprek,
entrez! treed binnen ! ga voor!
entropie, v. verlies van nuttig arbeidsvermogen bij
arbeid, die door warmie verricht wordt. Hoeveelheid warmte, die met bijdraagt tot het verkrijgeii
van arbeidsvermogen.
enucleatie, v. uitrukking van den oogbol uit zijn
kas; verwijdering van de pitten uit vruchten.
enumertitie, v. optelling, opsomming.
en u mereeren, opsommen, stuk voor stuk opnoemen;
berekenen. [gen.
enunceeren, enuncieeren, uitdrukken, verkondienuncititie, v. vermelding, gewagmaking; verklaring, bekendmaking, verkondiging; (ook;) intspraak, voordracht.
enuresis, v. onwillekeurige afvloeiing van urine;
— nocturna, bedwateren. [ben.
en veine zijn, recht op dreef zijn, voorspoed hebenvelOppe, v. briefomslag, omhulsel.
enveloppeeren, omwikkelen, omhullen, inwikkelen.
en veritê, in waarheid, waarachtig.
envers, o. keerzijde, verkeerde zijde; linkerzijde;
a l'envers, verkeerd.
environs, m. my. omstreken, omgelegen land.
en vogue, in zwang, in de mode, in trek, gewild.
envoi, m. zending ; envoyë, m. gezant van den tweeden rang.
eo animo, met die bedoeling.
eoceen, o. oudste onderdeel van het tertiaire tijdperk.
eodem die, op denzelfden dag.
eo ipso, juist daardoor, vanzelf.
eo sensu, in dien zin, met die bedoeling.
eosine, v. roode kleurstof, voor kleuring van gerst
gebezigd.
epacten, m. m y. (enkelv. ipacta), inlaschdagen;
maansouderdom bij 't begin van het jaar.
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epagneul, m. patrijshond.
epargne, v. zuinigheid ; spaarpenning.
epaulement, o. verschansing van opgeworpen aarde,
zandzakken, schanskorveii enz.
epaulet(te), v. militaire schouderbedekking met afhangende torsades (of troetels).
epave, v. onbelieerd goed of dier; uit zee aangedreepee, v. degen. [veil goed, strandgoed.
epenthetisch, ingeschoven, ingelascht.
epheliden, v. my. zomersproeten; ephelicide, o.
middel tegen zomersproeten.
ephemeer, ephemerisch, éensdaagsch; kortstondig, voorbijgaand ; ephemeeren, m. my. diertjes,
die een dag Leven.
ephemeriden, m. m y. astronomische jaarboeken of
tafels ; dagbladen, tijdschriften.
epicedlon, 0. treurzanf.,,, bij een lijk.
epicerie, v. specerij; kruidenierswinkel.
epicier, m. kruidenier, specerij-koopman.
Epictiri de grige pOrcus, een zwijn uit de kudde
van Epicurus; (fig.) laag, verzinnelijkt persoon.
epicfirisch, zinnelijk, aan zingenot verslaafd, welepicurisme, O. neiging tot zingenot.
[lustig.
epicurist, m. zinnelijk mensch, lekkerbek.
epidemic, v. heerschende, besmettelijke ziekte.
epidemisch, heerschend, roiidgaand (van ziekten).
epidermis, v. opperhuid.
epigastrium, o. maagkuil.
epiglottis, o. strotklepje, keellelletje.
epigonen, m. my. nakomelingen, volgelingen ; inz.
zij die geen nieuw tijdvak openen, maar alleen het
door hun voorgangers begonnene voortzetten.
epigraaf, v. opschrift, zinspreuk. [keldicht.
epigram, o. op-, bijschrift ; inz. puntdicht, kort heepigrammatisch, op de wijze van een epigram,
kort en zinrijk; scherp, stekelig.
epilatie, v. verwijdering van het haar met den wortel.
epilepsie, v. vallende ziekte.
epilepticus, m. lijder aan vallende ziekte.
epiloog, m. narede, slotrede, nawoord ; naspel.
epineus, moeilijk, netelig.
epingles, v. m y. speldengeld.
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Epiphania, v. Driekoningenfeest.

e pluribus

epiphora, v. tranenvloed, het tranen der oogen.
epiphyten, in. mv. tropische planten, die op boomen
leven, en geen parasieten zijn, dock haar voedsel
aan de oppervlakte der schors en aan de lucht
[van beroerte.
ontleenen b y. lianen.
epiplexie, v. eénzijdige verlamming ten gevolge
4pisch, tot het heldendicht behoorend; epische
podzie, v. heldenpoezie, de verhalende dichtsoort.
episcopaal, bisschoppelijk.
episcopaat, o. bisdom; waardigheid van een bisschop; de gezamenlijke bisschoppen van een land.
episcoptilen, m. m y. aanhangers van de bisschoppelijke kerk in Engeland.
episode, v. tusschenrede, ingelascht verhaal, tusschen•
zang; korte gebeurtenis.
episodisch, ingevlochten, ingelascht.
epispAsticum, v. trekpleister, trekmiddel.
epispfistisch, blaartrekkend ; ettering bevorderend.
epistaxis, v. voortdurend druppelen; neusbloeding.
epistel, m. brief, zendbrief ; strafpredikatie ; gedeelte van de mis voorafgaande aan het Evangelic.
epistula non erubescit, een brief bloost niet, papier is geduldig.
epitfiphium, o. grafschrift ; grafsteen, tombe.
epithalamium, o. bruiloftslied.
epitheet, o. (Fr. epithke, Gr. epitheton), bijvoeglijk woord, toenaam ; epitheton ornans, o. opsierend bijvoeglijk naamwoord, ter verfraaiing van
de uitdrukking ; — significans, veelzeggend bijv.
naamwoord.
epithelioom, o. gezwel bestaande uit epitheliumcellen b y. kanker.
ep:thelium, o. cellen, die aan de oppervlakte der
slijmvliezen en der huid liggen.
epitome, v. kort uittreksel of begrip.
epizeuxis, v. veelvuldige herhaling van eenzelfde
woord in een kerkgezang b y. Alleluja-Alleluja.
epizoOtie, v. besmettelijke veeziekte, veepest.
e pluribus unum, van velen 66n; een bestaande
tilt velen, motto der Vereenigde Staten als een land
bestaande uit vele onafhankelijke staten; (ook :)
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naam eener buffet maatschappij aan spoorwegstaepopëe, o. heldendicht. tions.
epoque, v. tijdstip, gedenktijd ; epoque maken,
opzien verwekken; elks aandacht trekken.
epos, o. heldendicht.
epouvantAbel, ontzettend, verschrikkelijk ; ijselijk.
epouvantail, m. vogelverschrikker.
épreuve, v. proef ; epreuves d'artiste, eerste en
kostbaarste afdrukken van een gravure.
eprouveeren, op de proef stellen; onderhouden,
ervaren.
Epsom-zout, o. zwavelzure magnesia,.bitterzout.
epulis, V. sponzig gezwel aan het tandvleesch
epuritie, v. reiniging, zuivering, loutering.
epureeren, reinigen, zuiveren, louteren.
e pur si muove! (It.) en toch draait zij (de aarde),
d. i. toch heb ilc gelijk.
equatie, equator, equinoctium, enz., z.seq—.
equerre, v. instrument tot het uitzetten van rechte
hoeken.
equiliber, o. evenwicht.
equilibrist, m. koorddanser, evenwichtskunstenmaker.
(fling.
equipage, v. eigen paard en rijtuig; scheepsbenianequipement, o. uitrusting, inz. van een schip.
equipeeren, uitrusten, toerusten • bematinen.
equititie, v. het paardrijden; rijkunst.
equivaque, dubbeizinnig, voor meer dan een uitlegging vatbaar; twijfelachtig.
tquivoque, o. dubbelzinnigheid ; schuine woordspeeradeeren, uitkrabben, uitdelgen.
fling .
E'rato, v. muze van de minnezangen.
Erebus, m. onderwereld, doodenrijk, hel.
erectie, v. oprichting ; opbouwing, bouw ; het overeind staan.
erectis digitis, met opgeheven vingers.
eremiet, m. kluizenaar.
eremitage, v. kluis, kluizenaarscel • naam van een
keizerlijk winterpaleis in St. Petersburg.
erentfest, (D.) achtbaar, deftig, degelijk.
erethisch, prikkelbaar.
erg, o. arbeid door een dyne verricht, d. i. de hoe-

ergo
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veelheid arbeid vereischt otn I gram, in 1 sec. I
cM. in loodrechte richting to verplaatsen.
ergo, dus, derhalve, gevolglijk.
ergostaat, m. krachtineter.
ergoteeren, over elke kleinigheid twisten, haarkloo[vett,
erica, v. heidekruid.
erigeeren, oprichten, grondvesten, stichten.
Erin, o. Ierland.
Erinnyen, v. m y. wraakgodinnen, Furien.
Eris, twistgodin, twist; eristisch, twistziek.
eristiek, v. strijd- of t wistkunst.
eritis smut Deus, scientes bonum et malum,
gij zult worden als God, wetende wat goed en
wat kwaad is.
Erker, m. (D.) uitstekend gedeelte aan den hoek
der eerste verdieping van een huis.
ErlkOnig, m. (D.) elfenkoning, boschgeestenvorst.
erodeeren, wegbijten, wegvreten.
Eros, m. dod van de liefde, Amor.
erosie, v. wegvreting der vaste gesteenten door
strootnend water en door wind.
erosio dentium, het wegvreten van de tanden.
erotematisch, vragend.
er6ticum, o. geslachtshartstocht verwekkend middel.
erOtisch, de liefde betreffend ; erotische gedichten, o. my. minnedichten.
errare humanum est, dwalen is menschelijk.
erratische rotsblokken, o. m y. op de aardopperviakte verspreid liggende steenblokken door gletschers aangevoerd, zwerfblokken.
erratum, o. fout, zetfout (mv. errata).
erreur, v. dwaling, vergissing, font, abuis.
error non est imputabilis, een dwaling is niet
toerekenbaar.
eructitie, v. oprisping (van de maag).
eructeeren, oprispen.
erudit, geleerd; eruditie, v. geleerdheid.
ertiptie, v. uitbarsting (bv. van een vulkaan).
eruptief, door een uitbarsting gevormd of neerge[worden.
erysipelas, o. roos, beiroos.
erytheem, o. roos zonder koorts, ziekelijke roodheid van de huid.
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esaltato, (It.) opgetogen, in vervoering.
escadre, eskiider, o. vlootafdeeling, smaldeel.
escalade, v. beklimming met stormladders.
escaladeeren, met stormladders beklimmen.
escalope, v. lapje vleesch ; — de veau, v. kalfsoester.
escamotage, v. zakkenrollerij.
escamoteeren, goochelkunstjes doen; uit den zak
rollen, weginoffelen, kapen.
escapade, v. valsche sprong van een paard ; (fig.)
onoverlegde, moedwillige streek, guitenstreek,
[grachten.
valsche kuur.
escarpe, v. inwendige glooiing of muur van vestinglichte
schoenen,
dansschoenen.
escarpIns, m. mv.
eschatologie, v kennis van alles, wat betrekking
heeft op het lot der menschen na bun dood en op
het einde der wereld.
escompte, o. zie disconto. [escuriaal (zie ald.)
escoriaal, o. beter, maar minder gebruikelijk dan
escOrte, o. bedekking, geleide, beschermend gevolg.
escorteeren, begeleiden onder bedekking of bescherming.
escouade, v. afdeeling soldaten onder een korporaal.
escroc, m. fielt, oplichter.
escroquerie, v. fielterij, aftroggeling, oplichting.
escudo, m. (Sp.) daalder -= 10 realen = 1,68 gld.
e. de oro, = 4,90 gld.
Esculaap, m. god van de geneeslcunst ; geneesheer.
escuriaal, o. Spaansch koninklijk lustslot bij MadricL
e'sito-waren, v. my. uitvoerwaren.
eskfider, o. smaldeel (eener vloot).
eskadrön, o. afdeeling van ongeveer 150 ruiters
onder een ritmeester.
esotêrisch, enkel voor ingewijden; wetenschappelijk.
espada, m. voornaamste stierenvechter.
espadOn, m. houwdegen; tweesnijdend slagzwaard.
espadonneeren, met den houwdegen vechten.
espagnele, v. Spaansche dans ; Spaansche vrouw
of meisje.
espagnolette, v. fijne wollen stof ; fijn satijn ;
(ook :) draairoede tot deur- of venstersluiting,
[boom.
spanjolet.
espalier, m. latwerk of staketsel ; leiboom, waaier.
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espêce, v. soort; especes, klinkende munt, specie.
espêrance, v. hoop. [Esperanto.
esperantist, m. beoefenaar en voorstander van het
Esperanto, o. gemakkelijk aan te leeren wereldtaal,
samengesteld door dr. Zamenhoff (1887).
espiaglerie, v. kinderlijke dartelheid, guitigheid,
snaaksche streek.
espion, tn. spion.
esplanade, v. vrije, vlalcke plaats vOor groote gebouwen en vestingen, wandel-, exerceerplein.
espressivo, vol uitdrukking.
esprit, m. en o. geest, vernuft, scherpzinnigheid;
wezenlijkst bestanddeel, fijnst product van de distillatie; esprit de corps, kameraadschappelijke
geest, ingenomenheid met den geest, de denkbeelden enz. van den kring waartoe men behoort; esprit de clocber, kleingeestige ingenomenheid met
eigen woonplaats, kleinsteedschheid; esprit de
l'escalier, te laat komende geestige inval; esprit
fort, vrijgeest, vrijdenker; esprit public, algemeene denkwijze, volksgeest.
esquire, m. schilddrager ; Engelsche titel zooveel als
Weledele heer (doorgaans achter den naam door
Esq. uitgedrukt).
essai, o. proef, proefneming, toets; staal; proeve
(bescheiden naam, die een schrijver vaak aan zijn
werk geeft).
essayeeren, beproeven, toetsen (het gehalte).
essayeur, iv. beproever, toetser.
essayeuse, v. winkeljuffrouw, die de kleeding past.
essayist, m. schrijver van verliandelingen of tijdschriftartikelen.
essence, essentie, v. het wezen, de kracht, het
geestrijke uit vruchten, kruiden enz., geest, spiritus.
essentieel, wezenlijk, hoofdzakelijk; volstrekt noodwendig; de kern eener zaak uitmakend.
esse quam videri, liever lets zijn dan het te schijnen.
essor, in. vlucht van een vogel ; snelle ontwikkeling,
est, oosten. [hooge vlucht.
estacide, v. paalwerk, staketsel.
estafette, m. rijdende postbode; koerier, renbode.
estamento, o. rijks of statenvergadering ; (no. esta-
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mentos), de beide Kamers der volksvertegenwoordiging in Spanje.
estaminet, o. herberg, bierhuis.
estampe, v. koperafdruk, kopergravure.
esthitique, v. zie aesthetiek.
estimilbel, achtenswaardig, lofwaardig.
estimittie, v. schatting, waardeering; raining, be(zee.
grooting.
estime, v. achting, hoogachting; gegist bestek op
estimeeren, hoogachten ; schatten, waardeeren, begrooten.
est modus in rebus, er is in alles een maat, een
midden, alles heeft zijn maat en grens.
estomihi, Zondag voor de vasten.
estompeeren, doezelen.
estrfide, v. verhoogde plaats in een vertrek, optred.
estrapAde, v. wipgalg; staf van de wipgalg ; wipsprong, wipzwaai van kunstpringers; zijsprong,
bokkesprong van een paard oin zijn ruiter of te
werpen; (fig.) kleine uitspatting.
estropieeren, verniltiken , kreupel —, strain maken.
etablisseeren, grondvesten, vestigen; oprichten.
etablissement, o. vestiging (van een handelshuis
enz.); grondlegging; nederzetting; inrichting ; gesticht.
&age, v. verdieping van een gebouw ; bel etage,
v. eerste verdieping.
etagere, v. stuk huisraad, bestaande uit boven elkander geplaatste plankjes, otn daarop sieraden of
voorwerpen van dagelijksch gebruik te zetten.
etalage, v. uitstalling; tentoonstelling; vertoonmaking.
etaleeren, uitspreiden; ten toon stellen, uitstallen.
etalon, m. hengst, springhengst; standaardmaat,
etalonneeren, ijken. fproefgewicht.
etang, m. (Fr.) vijver.
&Ape, v. stapelplaats; proviandinagazijn voor doortrekkende troepen; plaats van overnachting; nachtkwartier.
eta, in. staat, gesteldheid; lijst; overzicht; Etatmajor, generale staf ; gezanienlijke officieren op
een oorlogsschip ; l'Etat c'est moi, de Staat ben ik
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(gezegde van Lodewijk XIV) ; Etats generaux,
et cetera, en zoo voorts.
falgemeene Staten.
&endue, v. uitgestrektheid, uitgebreidheid.
eterniseeren, vereeuwigen.
ether, m. middenstof, die het gansche heelal doordringt; bovenlucht ; fijne doorzichtige vloeistof,
van sterken reuk en sniaak.
etherisch, tot den ether behoorend ; hetnelsch.
ethiek, e'thica, v. zedenleer, deugdenleer.
ethisch, tot de zedenleer behoorende, zedelijk.
ethisch-irenisch, behoorende tot de theologische
richting, die de uiterste partijen tracht te verzoenen door de christelijke zedenleer op den voorgrond te stellen.
ethnographic, v. volkenbeschrijving.
ethnologie, v. volkenkunde.
et hoc genus omne, en alles van dien aard.
ethologie, v. verhandeling over zeden, zedenlcennis.
etiam si omnes, ego non, al doen het alien, ik niet.
et in Arcadia ego, ook ik (leefde) in Arcadie.
etiquette, v. aanhechtbriefje, prijsbriefje, aangehecht
strookje papier; hofgebruik; voorschrift voor goede gezelschapsvormen.
etoile, v. (Fr.) ster (ook figuurlijk).
etourderie, v. onbezonnenheid, domme streek.
etourdi, m. onbezonnen kiiaap of mensch, wildzang.
etranger,
vreemdeling.
etrenne, v. handgeld; nieuwjaarsgeschenk.
et sic ceteris, en zoo van de rest.
et tu, Brute! ook gij, Brutus!
etude, v. studie; oefeningsstuk.
etui, m. en o. looker, foedraal, scheede.
etuvie, iets dat gestoofd of gesmoord is.
etymologise, v. woordvorsching, woordafleiding.
etymolOgisch, vat de woordafleiding betreft, afleidkundig.
etymoloog, etymologist, m. woordafleidkundige.
eubiotiek, v. gezondheidsleer, kunst om gezond ea
gelukkig te leven.
eucharistic, v. Avond-, en Nachtmaal ; bet. in de
R.K. kerk het Goddelijk lichaam en bloed van Jezus Christus, den Zoon van God, wezenlijk en zelf-
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standig aanwezig in de gedaante van brood en wijii,
het H. Sacrament des altaars.
eucharistisch congres, o. R. K. hulde aan Jezus
Christus als christenkoning der volken, die in den
vorm van het H. sacrament des altaars (H. E ucharisti e) wordt geacht aanwezig to zijn.
eudaemonisme, o. gelukzaligheidsleer.
eudiometer, m. luchtgehaltenieter, luchtzuiverheids[meter.
eudoxie, v. goede naam.
euergeet, m. weldoener.
eulogie, v. verstandigheid in spreken en handelen;
zegenwensch. [Furien.
Eumenlden, v. m y . plaaggeesten, wraakgodinnen,
eumOrphisch, welgevormd.
eunomie, v. welgeordende staatsinrichting.
eunuch, m. gesnedene, ontmande inz. als vrouwenopziener in een harem.
eupathie, v, welbevinden, genoeglijke stemming;
(ook:) geduld, moed in lijden.
euphaziden, v. my . microscopisch kleine zeedieren
der Zuidelijke ijszee. [drukking.
euphemisme, o. verzachtende, verschoonende uiteuphemIstisch, verschoonend, verzachtend, verbloe[mend.
euphonie, o. welluidendheid.
euphonisch, welluidend, welklinkend.
[stet-.
euphorie, v. gevoel van welbehagen.
euphrosyne, v. vreugde, vroolijkheid ; vreugdegeefEurasian, (Eng.) Eurasier, m. halfbloed van een
Europeaan met eene Indische vrouw.
eureka, ik heb gevonden.
eustachiaansche buizen, v. m y . verbindingsbuizen
tusschen de trommelholte van het oor en de keel.
Euterpe, v. muze van het fluitspel.
evacuatie, v. ontruiming, ontlediging; wegzending
van zieken tot herstel. [den.
evacueeren, ontruimen, ontlasten; zieken wegzenevadeeren, ontsnappen, ontvluchten.
evalusitie, v. schatting, waardeering, aanslag ; bepaling van de muntwaarde naar gewicht en gehalte, koersbepaling.
evalueeren, schatten, waardeeren.
Evangelie, v. blijde tijding ; het Nieuwe Testament;
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gedeelte van de Mis, bestaande uit een deel van
de Evangelische geschiedenis; (fig.) onbetwijfelbare waarheid.
evangelisatie, v. evangelieprediking ; bekeering tot
de Protestantsche kerk.
evangelisch, met het evangelie of Jezus' leer overeenstemmend, christelijk; (ook:) protestantsch;
(fig.) ontwijfelbaar.
evangelist, m. een van de vier evangelieschrijvers;
(ook:) evangelie-verkondiger.
evaporatie, v. ver-, uit-, afdamping; uitwaseming,
evaporeeren, ver-, of-, uitdampen ; uitwasemen;
een geevaporeerd mensch, ieniand vol wonderlijke grillen en inbeeldingen.
evasie, v. ontwijking; uitvlucht, voorwendsel.
evasief, ontwijkend, vaag.
evenement, o. voorval, inz. gewichtige gebeurtenis,
evening, (Eng.) avond.
evening-dress, (Eng.) in avondkleeding, in rok.
eventail, m. (Fr.) waaier; en —, waaiervormig.
eventualiteit, v. mogelijk geval, gebeurlijkhesd.
eventueel, (Lat. eventualiter), ais de gelegenlieid"
zich opdoet, in voorkomend geval, mogelijk, gebeurlijk.
eventus docebit, de uitkomst zal het leeren.
everlast (Eng. everlasting), o. lichte, zeer sterke
wollen stof.
eversie, v. omverwerping, verwoesting.
evertueeren (zich), krachtige pogingen doen, alle
krachten to werk stellen, zijn best doen.
evictie, v. borgtocht; gerechtelijke uitwinning.
evident, handtastelijk, klaarblijkelijk, zonneklaar.
evidëntie, v. handtastelijkheid, klaarblijkelijkheid.
evinceeren, overtuigen, bewijzen, staven ; borgtocht
stellen; van 't bezit ontzetten, uitwinnen.
eviteeren, vermijden, ontwijken, ontgaan.
evoltitie, v. ontwikkeling; troepenbeweging; beweging van een vloot op zee, zee-manoeuvre.
evolutie-leer, v. ontwikkelingsleer.
evoqueeren, oproepen; evocatie, v. oproeping.
evulsie, v. uitrukking.
evviva, (It.) vivat, leve.
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ex, tilt. (Bij naamwoorden, die daarmede samengesteld zijn, beteekent het gewoonlijk :) gewezen,
voormalig b y. ex-minister, voormalig minister.
ex abriipto, plotseling, onverwacht.
exacerbatie, v. verheffing van koorts, verergering.
ex abundantia cordis os loquitur, uit den overvloed des harten spreekt de mond.
exact, stipt, nauwkeurig, juist; exacte wetenschappen, v. m y. dezulke wier grondstellingen
door ervaring bewezen zijn, de wis- en natuurkundige wetenschappen.
exactitude, v. nauwkeurigheid, stiptheid.
exaequatie, v. gelijkmaking, vereffening.
ex aequa et ban°, naar billijkheid.
exag(g)eratie, v. overdrijving, vergrooting.
exag(g)ereeren, overdrijven, vergrooten.
exaltados, m. my. naam van de uiterste linkerzijde
of van de overspannen (democratische) politieke
partij in Spanje.
exaltatie, v. gemoeds-, geestvervoering; opgewondenheid, overspanning; overdrijving.
exalteeren, overprikkelen; hartstochtelijk opwekken,
overspannen; verrukken ; overdrijven.
examen (me. examina), o. onderzoek, ondervraging (inz. naar bekwaatnheden).
examinandus, m. wie een examen ondergaat.
examinator, m. onderzoeker, ondervrager.
examineeren, onderzoeken; nauwkeurig beschouexanimatie, v. ontzieling, moedeloosheid.
[wen.
exanimeeren, ontzielen ; ontmoedigen, beangstigen.
ex animo, van harte ; met opzet.
exantheem, o. puistje; huiduitslag; ontsteking.
exarchaat, o. ambt en gebied van een exarch,
voormalig stadhouder van de Romagna en Betteden-ItaliE; (ook :) Grieksch-Kath. aartsbisschop.
exarticulatie, v. ontwrichting.
exasperatie, v. verbittering; verheffing (van een
periodische ziekte); kwaadwillige vergrooting.
exaudi, m. Zondag vOor Pinksteren.
ex bene pldcito, naar welgevallen.
ex capite, uit het hoofd; op grond, om reden.
ex cathedra, van den preekstoel of 't spreekgestoelte
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of (b y. beslissen) d.
een pauselijke machtspreuk
doen; op meesterachtigen toon.
excavatie, v. uitholling, uitgraving; holte.
excavator, in. graafinachine.
[gaan.
excedeeren, overschrijden, te ver gaan, te buiten
excedent, o. overschot, teveel; onruststoker.
excellent, voortreffelijk, heerlijk, uitiiiuntend
excellentie, v. voortreffelijkheid; (ook titel van
ministers en andere hooge staatsbeambten.
excelleeren, uttmunten, uitblinken, zich onderscheiexcelsior ! steeds hooger!
[den.
excentriciteit, v. uitmiddelpuntigheid; (fig.) zonderlingheld, eigenzinnigheid, zotte streek.
excentriek, excentrisch, uitniiddelpuntig; dwepend, overspannen; wonderlijk, grillig, van 't gewone af wijkend.
excentriek, o. uitmiddelpuntige schijf, kolderschijf
(die in de stoommachines de heen- en weergaande
beweging der stoomzulgerstang in eene draaiende
beweging omzet).
exceptie, v. uitzondering; (iii rechten:) tegenwerping, tegenspraak, verwering, verweerschrift van
den beklaagde.
[vatbaar.
exceptionElbel, dubbelzinnig, voor tegenspraak
exceptioneel, een uitzondering bevattend, bij uitzondering. [dering bevestigt den regel.
exceptio prabat (of firmat) regulam, de uitzonexceptis excipiendis, met uitzondering van hetgeen
uitgezonderd moet worden.
excerpeeren, uittrekken (uit geschriften).
excerpt, o. uittreksel (tut een geschrift).
exces, o. overschrijding van de gewone grenzen,
buitensporigheid; overdaad, overmaat ; geweiddadigheid.
excessief, buitensporig, overdreven; uitermate, buitengewoon, overgroot, overdadig, overzwaar enz.
exchange, (Eng.) wissel, wisselbrief ; beurs.
exchequer, o. koninklijke schatkainer, reken- of finantiekamer (in Engeland) ; exchequer-bill, schatkistbiljet.
excipieeren, uitzonderen; tegenwerpingen tnaken.
excisie, v. uitsnijding.
TEERTIENDB DRUK.
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excitantia, o. m y. opwekkende, prikkelende middelen.
excitfitie, v. opwekking, aansporing, aanvuring,
ophitsing. [ontstaan, verwekkeu.
exciteeren, opwekken, prikkelen, aanvittren; doen
exclamandum, o. uitroepingsteeken.
exclamfitie, v. uitroep, uitroeping, geschreeuw.
exclameeren, witroepen, een uitroep doeu.
exclave, v. geheel door vreemd gebied ingesloten deel
excludeeren, uttsluiten, afzonderen. [van het rijk.
exciflsie, v. uitsluithig, buitensluiting, wering.
exclusief, uitsluitend; bijzonder; uitsluitenderwijs.
exclusivisme, o. stelsel van uitsluiting.
ex cOmmodo, op zijn gemak.
excommunicatie, v. kerkban, uitsluiting van de
kerkgemeente, van de kerkelijke gemeenschap.
excommunieeren, in den kerkban doer'.
ex concessis, krachtens het ingewilligde.
ex consensu, met toestemming.
excortatie, v. ontvelling.
excrement, o. uitwerpsel, inz. afgang, stoelgang,
excretie, v. uitscheiding, afscheiding. [outlasting.
excrescentie, v. uitgroeiing, uitwas.
exctidit, (...) heeft (het) gegraveerd.
exculpitie, v. ontschuldiging, vrijspreking.
exculpeeren, buiten schuld stellen, ontschuldigen.
ex curia, buiten het gerechtshof.
excfirsie, v. uitstapje, pleiziertochtje; strooptocht
op 's vijands bodem ; (fig.) uitweiding.
excusabel, verschoonbaar.
excusiitie, v. hetzelfde als excuus (zie ald.)
excuseeren, verontschuldigen, verschoonen.
excusez, neem (mij) niet kwalijk.
excuus, 0. verontschuldiging, uitvlucht.
ex delicto, door de misdaad.
ex-dividend, een effect wordt — verhandeld, indien
het bewijs recht gevende op het reeds geannonceerde, doch nog niet betaalbare dividend van
[volgd van een naam).
het effect is losgemaakt.
ex dOno, uit een gift, d. i. geschonken door (geexeat, laat hem heengaan !; permissiebiljet.
execrábel, afschuwelijk, afgrijselijk, vloekwaardig.
execratie, v. afgrijzen; voorwerp van afgrijzen, ult.!
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vaagsel ; afschuwelijkheid, gruwel, vloek ; e.-s., verwenschingen, vervloekingen.
executant, m. uitvoerder.
executeeren, uitvoeren, voltrekken; door rechtsdwang noodzaken; terechtstellen (op 't schavot).
executeur, m. uitvoerder van een vonnis.
executeur-testamentair, m. uitvoerder van een
laatsten wil.
exectitie, v. uitvoering, voltrekking van een vonnis;
openbare terechtstelling, gerechtelijke uitwinning
van een schuldenaar.
executief, voltrekkend, uitvoerend. [vorderbaar.
executoir, uitvoerbaar, ter uitvoering gereed, inexecutor testamenti, m. uitvoerder van een laatsten
exegeet, m. schriftverklaarder.
[wil.
exegese, v. schriftverklaring, bijbelverklaring.
exegetiek, v. uitlegkunde.
exegi monumentum, aere perennius, ik heb een
gedenkteeken opgericht duurzamer dan metaal.
exempel, o. voorbeeld; voorschrift ; model.
exemplaar, o. afdruk, elk van een aantal gelijksoortige voorwerpen.
exemplaar, voorbeeldig; waarschuwend.
exempla sunt odiasa, voorbeelden zijn hatelijk;
geen namen noemen.
exempli ausa of gratia, bij voorbeeld.
exemtie of exemptie, v. vrijstelling, ontheffing van
een bezwaar, van een algemeenen plicht.
exequatur, o. voltrekkingsbevel; vorstelijke bekrachtiging van een pauselijke bulle ; erkenning
van een handelsconsul door de regeering van
het land.
exequeeren, voltrekken (een bevel); innen (gelden).
exequien, v. my. begrafenisgezangen, zielmis.
exerceeren, oefenen, inz. in den wapenhandel, uitoefenen, drijven; begaan.
exercitie, v. oefening, inz. wapenoefening.
exertie, v. inspanning, poging.
ex est, het is uit of voorbij.
exeunt, zij gaan heen, treden of (van het tooneei;.
exfoliatie, P. afbladering.
exfolieeren, afbladeren, afschilferen.
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exhalatie, v. uitdamping, uitwaseming. [tor.
exhaustor, m. zuigmachine, stofopzuigende ventilaexherideeren, onterven, van 't erfrecht uitsluiten.
exhibeeren, overleggen, indienen.
exhibent, m. overlegger, indiener.
exhibitie, v. vertooning, voorlegging, openlegging,
indiening, openbare vertooning, tentoonstelling.
exhibitum, o. lett. het overhandigde; stempel aangevende datum van ontvangst van een ingekomen
stuk en nummer (letter) waaronder dat stuk in het
archief wordt opgelegd.
exhortitie, v. vermaning; aansporing, opwekking.
exhorteeren, vermanen; aanzetten, opwekken.
exhumatie, v. opgraving (van lijken).
exigeeren, vorderen, eischen.
exigêntie, v. behoefte, dringend geval ; naar e.
van zaken, naar de gang van zaken vorderen zal.
exigent, exigeant, veeleischend. itigheid.
exigulteit, v. geringheid, onbeduidendheid,armharexil, exilium, o verbanning, verbanningsplaats.
exileeren, verbannen.
eximeeren, bevrijden, vrijstellen.
ex improviso, onvoorziens.
existeeren, bestaan, zijn; kunnen leven.
existentie, v. bestaan, werkelijkheid.
exit (m y . exeunt), hij gaat heen, treedt af (van
bet tooneel). fafloop.
exitus, m. uitgang, einde ; exitus letalis, doodelijke
ex jure, van rechtswege.
exlex, buiten de wet, vogelvrij.
ex libris, uit de boe'Ken, d. i. behoorende aan, kleine
teekening (gevolgd door den naam) als eigendomskenmerk van een boek.
ex mandato, volgens bevel.
ex mera gratia, uit loutere genade.
ex mero motu, uit eigen vrijen wil.
exmissie, v. gerechtelijke uitzetting, uitdrijving.
exmitteeren, uitzetten, verdrijven.
ex more, volgens gebruik.
ex nexu, buiten verband.
ex nihilo nihil (fit), van niets komt niets.
ex nunc, van nu af.
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exodium, o. uitgang, einde, afloop.
Exodus, m. uitgang, uittocht, naam van Mozus'
ex officio, uit pliclit, ambsthalve. [tweede boek.
exorbitant, buitenmatig, overdreven, buitensporig.
exorciseeren, uitdrijven van booze geesten.
exorcisme, o. duivelbezwering; geestenverbanning.
exorcist, m. duivelbezweerder; geestenbanner.
exordium, o. begin, inleiding, aanhef van een rede.
ex ore parvulorum veritas, uit den niond van
de kleinen (of kinderen) konit de waarheid.
exosmose, v. het uittreden van dichtere vochten door
poreuse wanden been naar dunnere vochten.
exostose, o. beenuitwas, overbeen.
exoterisch, voor oningewijden; onder de algemeene bevatting vallend, volksmatig, uiterlijk, al.
ledaagsch.
exOtisch, buitenlandsch, uitheentsch.
exotisme, o. zucht voor het buitenlandsche.
expansibiliteit, v. uitzetbaarheid.
f warmte).
expfinsie, v. uitzetting (bv. van de lucht door
expansief, uitzettend; expansieve kracht, v. uitzettend vermogen.
ex parte, aan de ééne zijde.
expatrieeren, uit het vaderland verdrijven, het vaderland verlaten.
expectant, m. wachtende, uitziende (bv. naar een
post of opname in een genootschap).
ex pectatief, af wachtend.
expectorantia, o. m y. middelen om het opgeven
uit de luchtwegen to bevorderen.
expectorfitie, Y. uithoesting, fluimenloozing; (fig.)
ontboezeming.
expectoreeren, uithoesten, slijm of fluimen uitwerpen ; (fig.) zijn hart uitstorten, zijn getnoed
lucht geven.
ex pede Herculem, wij oordeelen over de grootte van Hercules' beeld uit den voet.
expedideren, verzenden; van kant maken.
expedient, o. uitweg, hulp-, redmiddel; (ook :) m.
afzender, met de afzending belaste ambtenaar ; uitvaardiger ; hulpschrijver.
expediet, expeditief, spoedig, vlug; voortvarend.
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expediteur, m. goederenverzender, bevrachter, vrachtondernemer.
expeditie, v. zaakafdoening; spoed in de uitvoering;
of-, toe-, overzending; vervoer of vrachtonderneming; (ook :) tocht, inz. krijgstocht, krijgsonderneming; (ook :) afzending van waren; gerechtelijke
uitvaardiging of het afschrift van een rechtshandeling ; e.-bureau, o. kantoor van een vrachtonderneming.
expeditionnair, tot eene expeditie behoorende.
expendeeren, uitbetalen, bekostigen.
expensfirium, o. lijst van kosten of uitgaven.
expensen, v. m y. uitgaven, inz. rechtskosten.
expensief, duur, met zware uitgaven verbonden.
experientia docet, de ondervinding leert het.
experientia est Optima rerum magistra, de ondervinding is de beste leermeesteres.
experientie, v. ervaring, ondervinding.
experiment, o. proefneming, kunstproef.
experimenteel, proefondervindelijk.
experimenteeren, beproeven, de proef nemen.
experimêntum crficis, beslissende proef, godsoordeel.
expert, m. zaakkundige, deskundige; gezworene.
expertise, v. onderzoek door zaakkundige personen;
het desbetreffend rapport.
experto crede Ruperto, geloof iemand, die er ondervinding van heeft.
expiatie, v. verzoening, boete, genoegdoening.
expleeren, boeten, door boetedoening verzoenen.
expillitie, v. vervreemding van gedeelten van een
nalatenschap; berooving van een nog ongedeelde
erfenis. [vervaltijd.
expiriitie, v. uitademing; dood; termijnsverloop,
expireeren, sterven; vervalien, ten einde loopen.
explanatie, v. uitleggen, opheldering, verklaring.
explaneeren, uitleggen, verkiaren.
expleeeren, aanvullen, volledig maken.
expletie, v. aanvulling.
expletief, aavullend, vol makend. [expletiva).
expletivum, o. aanvullingswoord, stopwoord (my.
explicabel, voor uitlegging vatbaar, verklaarbaar.
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explicatie, v. uitlegging, verklaring.
expliceeren of expliqueeren, uitleggen, verklaren.
explicite, duidelijk; uitdrukkelijk.
explodeeren, ontploffen, uiteenspringen.
exploit, exploot, o. daad, heldenda ad ; beteekening
van een dagvaarding of andere rechtsacte.
exploitfitie, v. ontginning (mijnen), bebouwing (akkers); het ten-nutte-maken, het partijtrekken (be.
van iemands onlcunde, lichtgeloovigheid enz.); het
in-werking-brengen of aan den gang houden (by.
spoorwegbedrijf).
exploiteeren, ontginnen (be. een mijn); een dagvaarding of andere acte beteekenen, ongeoorloofde voordeelen trekken, uitbuiten (bv. een bediening of post, de onnoozelheid of nieuwsgierigheid
van het yolk enz.)
exploiteur, m. ontginner; voordeelbejager; deurexploot, o. zie exploit. (waarder.
explorätie, v. uitvorsching, onderzoek, uitpluizing.
exploreeren, uitvorschen, nauwkeurig onderzoeken.
explOsie, v. uit- of losbarsting, knal, ontploffing.
exponeeren, blootstellen; blootleggen, uitleggen,
ophelderen ; zich e., zich blootstellen.
exponent, m. aanwijzer, machtsaanwijzer (van een
grootheid).
export,m. en o. exportdtie, v. (goederen)uitvoer; (ook
wel:) uitzetting (van iensand) over de grenzen.
export-bier, o. bier expresselijk voor uitvoer gebrouwen.
exporteeren, uitvoeren (goederen); (ook wel:) uitzetten, buiten de grenzen brengen (personen).
expOrten, o. m y uitgaande waren.
ex porteur, m. hij die uitvoerhandel in goederen drijft.
exposfint, m. tentoonsteller, inzender, op een tenexpose, o. uiteenzetting, overzicht. (toonstelling.
exposeeren, ten toon steilen ; op een tentoonstelling inzenden ; blootstellen, in de waagschaal stellen ; blootleggen, uiteenzetten, ontwikkelen.
expositle,v.tentoonstelling;niteenzetting,ontvouwing.
ex post, ex post facto, naderhand, na gebeurde
daad, als het to last is.
expostuleeren, vorderen, eischen ; zijn beklag
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doen, bezwaren inbrengen; ter verantwoording
oproepen.
expres, uitdrukkelijk; met opzet, voorbedachtelijk.
express, in. ijisneltrein, die tusschen twee of meer
groote plaatsen loopt.
exprêsse, nz. bijzondere bode, opzettelij.k gezonden
boodschapper.
expressie, v. uitdrukking.
expressief, vol uitdrukking; nadrukkelijk; veelzeggend.
twoorden.
expressis verbis, met uitdrukkelijke of duidelijke
exprestrein, m. sneitrein.
exprimeeren, uitdrukken, ttitpersen; (fig.) uitdrukken, to kennen geven.
exprobfitie, v. verwijt, berisping, wraking.
exprobeeren, verwijten, scherp berispen, doorhalen, voor de voeten werpen.
ex profêsso, beroepshalve, van ambtswege ; opzetteexpropriatie, v. onteigening, afkoop. [lijk.
exproprieeren, onteigenen.
ex propriis, tat eigen middelen.
expugnitie, v. verovering, bestorming.
exptilsie, v. gewelddadige uitdrijving; afvoering,
afdrijving.
expulsief, afdrijvend, afvoerend (middel).
exquis, exquisiet, uitgelezen, voortreffelijk, keurig.
exrex, m. gewezen of voormalig koning.
ex speciali gratia, met bijzondere gunst of genade.
ex speciali mandfito, op bijzonder bevel.
exspiratie, v. uitademing.
exspoliatie, v. plundering, berooving.
exstirptitie, v. uitroeiing, uitdelging; (bij chirure
gijns:) uitpelling, uitsnijding. [akkergereedschap.
exstirpator, m. onkruidverdelger, een ploegvormig
exstirpeeren, uitroeien, verdelgen, ontwortelen;
(bij heelmeesters:) uitpellen, uitsnijden.
exsudaat, o. uitzweetsel, uitgezwete vloeibare en
gestolde stof.
extase, v. geestesvervoering, verrukking, en —
zijn, verrukt zijn, buiten zich zelven zijn.
extasieeren, in verrukking brengen.
ex tempore, voor de vuist, onvoorbereid.

extemporeeren 265

extractie

extemporeeren, voor de vuist of onvoorbereid
spreken, dichten, zingen, spelen enz.
extendeeren, uitstrekken ; uitbreiden, vergrooten.
extinsie, v. uitbreiding; omvang, uitgestrektheid.
extensief, volgens de uitgestrektheid; omvattend;
(ook:) grondig.
extenufitie, v. verdunning; krachtvertnindering,
kwijning, uittering; (00k* verzachting (misdaad).
extenueeren, verdunnen ; uitmergelen, krachteloos
maken; (ook ;) verschoonen, verzachten (een misdrijf).
exterieur, uiterlijk, uitwendig ; buitenlandsch.
exterieur, o. het uiterlijke, de buitenzijde, het uitwendige ; het buitenland.
exterminatie, v. uitroeiing, verdelging.
extermineeren, uitroeien ; verdelgen, vernietigen.
externfidt, o. dagschool (zonder kostleerlingen);
het uitwonen (niet in een inrichting woonachtig zijn).
externen, m. m y. niet in 't gesticht of de school gehuisveste leerlingen, buitenwonenden (scholieren).
exterritoriaal, baiten 't gebied van een land gelegen.
exterriorialiteit, v. bevoegdheid van gezanten en
hun gevolg om in de vreetnde landen, waar zij geaccrediteerd zijn, naar de wetten van hun eigen
rand te leven, en hun vrijstelling van alle persoonlijke lasten.
extincteur, m. toestel om spoedig brand te blusschen.
extinctie, v. uitblussching; uitdelging; het uitstery en (van een geslacht); geleidelijke vernietiging ;
afkoeling van heete steenen met koud water.
extingeeren, uitblusschen; verdelgen, vernietigen,
afschaffen, opheffen ; (ook :) te niet gaan, uitster y en.
extirpfitie, enz. zie exstirpatie enz.
extorqueeren, afpersen, afdwingen.
extarsie, v. afpersing; verkrijging door geweld.
extra, buiten; huitengewoon, bijzonder e. fijn,
zeer fijn; e. blad, bijblad; e. muros, buiten de
(stads-)muren; buitenshuis; e. post, buitengewone
of eigen post.
extract, o. uittreksel (uit boeken, kruiden enz.)
extrfictie, v. uittrekking; afkomst ; persoon van
e., iemand van goede afkoinst.

extraditie
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exultatie

[zaligheid.
extraditie, v. uitlevering, overgaaf.
extra ecciesiam nulla salus, buiten de kerk geen
extraheeren, uittrekken; uittreksels maken ; lichten,
by. een vonnis.
extrait, o. = extract.
extramundaan, buitenwereldlijk.
extrfineils, m. vreemdeling; iemand die een eindexamen aflegt zonder tot de leerlingen van de inrichting van onderwijs behoord te hebben.
extraordinair, buitengemeen, ongewoon.
extravagant, buitensporig, overdreven, ongerijmd.
extravagantie, v. buitensporigheid, ongerijmdheid.
extravageeren, buiten de mast of den regel gaan,
uitspatten ; onzin spreken, raaskallen.
extra - parlementair, buiten het parlement staande.
extravasaat, o. uitgetreden bloed of lichaamsvocht,
bloeduitstorting.
extravasatie, v. uittreding van bloed of andere
vochten uit hun vaten. fgraad.
extreme, o. het uiterste, hoogste; top, hoogste
extremes, o. m y. overdrijvingen; twee tegenovergestelde zaken of begrippen; les e. se touchent,
de uitersten raken elkander, de strijdigste dingen
gaan soms gepaard.
extremis, in —, op het uiterste (liggen).
extremis malis extrema remedia, voor wanhopige kwalen wanhopige geneesmiddelen.
extremiteit, v. uiterste, eindpunt ; uiterste verlegenheid, hoogst gevaar ; laatste toevlucht ; e.-en, v.mv.
uiteinden, inz. uiterste ledematen (handen, voeten).
ex tripode dictum, zie de tripode —.
extuberatie, v. gezwel, buil; uitwas.
[een been).
extubereeren, opzwellen, oploopen.
extumesantie, v. opzwelling, opzetting (bv. van
exuberant, overvloedig, onnoodig; te rijkelijk, weelderig. [(bv. van woorden).
exuberfintie, v. onnoodige overvloed; kwistigheid
exulant, m. balling.
exulcerfitie, v. ettering, verzwering.
exuleeren, in ballingschap leven.
exultatie, P. vreugdegehuppet, gejuich, groote blijd•
schap.

ex ungue
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fabriceeren

ex ungue leOnem, aan den klauw kent men den
ex uno disce omnes, zie ab ena. fleeuw.
ex usu, door het gebruik, door oefening.
ex veto, naar wensch ; ten gevolge eener gelofte ;
ex voto's, o. m y. zinnebeeldige voorwerpen (by.
zilveren arm* of beentje), die geloovigen in de
kerk voor het beeld van een heilige ophangen, aan
wiens voorpraak zij het behoud van een arm of
been meenen verschuldigd to zijn.

eye, (Eng.) oog ; eye bares, mv. oogstaven (bij ijzeren bruggen).

F
(Zie ook Ph.)
f. = fac., mask ; of = factum, gedaan ; of = fiat,
het geschiede, toegestaan ; of filius, zoon.
f. of fec. = fecit, hij heeft het gemaakt.
f. of fem. = femininum, vrouwelijk.
f. of fl. = florins, florenen, guldens.
f. of fol. of fo. = fOlium, folio, blad.
f° ro. =folio recto, op de rechter- of voorbladzijde.
fo v°. = Milo verso, op de keerzijde van 't blad.
ff. = fecerunt, zij hebben het gemaakt; (of in de
muziek) = fortissimo, zeer sterk, zoo sterk mogelijk (ook fff).
f. i. = fiat insertio, het worde (hier) ingevoegd.
f. o. b. = free on board, (Eng.) boordvrij, d. w.
z. alle kosten tot aan boord zijn voor den vet-•
kooper.
fr. = franc(s), of franco, (zie die woorden).
f. = in Engeland fellow, lid by. F. R. S. =
Fellow (of the) Royal Society, lid van het ko.
faba, v. boon. [ninklijk genootschap.
faber suae fortunae, de maker van zijn eigen
fortuin.

fabliau, o. Fransch middeleeuwsch verhalend gedicht
of sprookje.
fabriceeren, vervaardigen, maken, voortbrengen.

fabrikaat

Zie ook Ph.
facsimile
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fabrikaat, o. vervaardigde waar, fabrieksvoortbrengsel. (bare gebouwen.
fabrikage, v. vervaardiging en onderhoud van openfabrikãtie, v. vervaardiging, bewerking van de wafabuleus, fabelachtig ; onwaarschijnlijk.
(ren.
fabulist, m. fabeldichter.
façade, v. voorgevel.
face, v. gezicht, aangezicht ; voorzijde; face maken,
de spits bieden, stand houden; en face, van
voren gezien. [nen enz.
facette, v. ruitsgewijs geslepen vlak aan edelsteeface-a-main, v. bril met vrij lang en sierlijk handvat.
facettenoog, o. veelvlakkig oog b y. van vliegen.
facheus, verdrietig, spijtig, ergerlijk; droevig.
facheux troisieme, m. hinderlijke derde b y. bij
een verliefd paartje.
faciaal, het gezicht of gelaat betreffend.
facie, facies, v. gelaat, aangezicht ; facies hippo.
cratica, gezicht van een stervende.
faciel, gemakkelijk ; (ook :) gedienstig, inschikkelijk.
facile, facilement, facilmente, gemakkelijk, licht.
facile est inventis addere, het is gemakkelijk uitvindingen, die al gedaan zijn, to verbeteren.
facile princeps, m. het erkende hoofd, iemand die
gemakkelijk den eersten rang inneemt.
facilis est descensus Averni, het neerdalen ter
helle is gemakkelijk, de weg ten verderve is licht.
faciliteeren, gemakkelijk maken.
faciliteit, v. gemak, gemakkelijkheid ; (ook :) inschikkelijkheid, groote toegevendheid.
facio ut des, ik doe opdat gij geven zult.
facio ut facias, ik doe opdat gij doen zult.
Licit, o. som, bedrag, uitkomst.
facit indignatio versum, de verontwaardiging
maakt den dichter, d. i. maakt welsprekend.
facon, v. manier; vorm, fatsoen ; maakloon ; facon de
parler, manier van zeggen ; sans facons, zonder
omsiag, zonder plichtplegingen.
faconneeren, vormen, de vereischte gedaante geven.
fawns, v. m y. plichtplegingen, omslag (zie facon).
facsimile, o. schriftevenbeeld, afdruk eener handteekening.

zie ook Ph. faillissement
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facta,o.mv.daadzaken, het gebeurde (enkelv. factum).
facteur, m. brievenbesteller.
[rotting.
factice, nagemaakt, onecht.
factie, v. partij, aanhang ; kuiperij, kabaal, samenfactieus, oproerig, muitziek, onrastig.
factionnaire,m. schildwacht, wachthoudende, dienst-

facta

doende persoon.

ffictisch, feitelijk, werkelijk, door feiten bewezen.
facto, de—, feitelijk, eigenmachtig.
factoor, m. zaakvoerder, handelsagent.
factor, m. vermenigvuldiger; medeoorzaak, inwerIcende kracht.
factorie, factorij, v. Nederlandsch handelskantoor
in een vreemd werelddeel ; bijkantoor ; f.-handel,
m. commissie-handel (zie aid.)
factotum, o. een doe-al ; Manusje van alles, albedril.
factum, o. voorval, feit, het gebeurde.
factuur, v. warenrekening, lijst van afgeleverde goederen met hare prijzen.
facultatief, bevoegdheid gevend ; naar goedvinden,
Haar keuze, in sommige omstandigheden toepasselijk.
faculteit, v. natuurgave ; geschiktheid ; een van de
hoofdwetenschappen aan de Hooge Scholen onderwezen (godgeleerdheid, geneeskunde, rechtsgeleerdheid, wijsbegeerte en letteren); gezamenlijke tot
een dier hoofdwetenschappen behoorende hoogleeraars (bv. de medische faculteit).
fildaise, v. beuzelarij, nietigheid, wisjewasje, beu[loos.
zelpraat.
fade, laf, smakeloos, zouteloos, onbevallig, geestefaecalia, v. my. drekstoffen. [uitwerpselen.
faeces, feces, v. me. droesem, heffe, moer ; drek,
faex populi, de heffe van het yolk.
fagot, m.en v. houten blaasinstrument met diepen toon,
fagottist, m. fagotblazer. jbaspijp.
faiblèsse, v. zwakheid ; flauwte.
faience, v. soort aardewerk, Italiaansch porselein.
failleeren, failliet zUn, ophouden to betalen, zich
buiten staat tot betaling verklaren.
faillibiliteit, v. feilbaarheid.
faillissement, failliet, o. betalingsonmacht, nietbedrieglijk bankroet.

Zie ook Ph.
familiaar
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failure, (Eng.) mislukking, faling.
faineant, m. lediglooper; roi —, stroopop-koning.
fair, (Eng.) schoon, fraai; eerlijk ; f. fight, eerlijke
strijd ; f. play, eerlijk speL
fairy - land, (Eng.) tooverland, feeenland.
faisfibel, doeniijk, raadzaam.
faiseur, m. maker, aanstoker, ophitser.
faiseuse, v. maakster (van japonnen).
fait, o. gebeurde zaak, voorval, feit ; au fait zijn,
nauwkeurig verstaan, wel kennels, op de hoogte
ziin; fait accompli, o. volbrachte daad, voldongen feint.
fakir,m. arme • (in Voor-Indie :)boetedoend kluizenaar,
die van aahnoezen leeft en zichzelven kastijdt,
gelofte-bedelaar.
falbfila, v. ruins geplooid boordsel aan vrouwenkleederen, aan gordijnen enz.
falcfide, v. sprong van een schoolpaard.
falc6net, o. veldslang, soort vau voormalig veldgeschut.
faldistorium, o. bisschopsstoel in de kerk.
Falerner, m. Zuid-Italiaansche witte wijn.
faliekant, geheel verkeerd.
fallãcia, v. bedrog ; bedrieglijke sluitrede ; 1. 6ptici,
gezichtsbedrog, oogmisleiding.
fallacieus, bedriegelijk.
falsa,o. m y. vervalschingen, inz. schriftvervalschingen.
falsiris, m. vervalscher, inz. schriftvervalscher.
falset, falsetto, fausset, o. alt- of discantstem, die
de vrouwenstem nabootst en door de persing van
de luchtpijp wordt voortgebracht, fausset-stein.
falsettist, faussettist, m. wie met zuik een stein
falsificatie, v. vervalsching. [zingt.
falsiteit, v. valschheid, onwaarheid.
Falstaff, m. grootsprekend, zedeloos man, vol vernuft
en humor (een figuur van Shakespeare).
hilsum, o. vervalsching ; opzettelijk bedrog.
Forma, v. godin van den roem ; gerucht, mare, goede
of kwade faam ; — vOlat, de faam heeft vleugels.
fameus, vermaard, wereldkundig, berucht ; uitstekend, uitermate, zeer.
familiaar, gemeenzaam, vertrouwelijk.

failure

Zie ook Ph.
faquin
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familiariseeren (zich), zich gemeenzaam makers ;
zich te veel veroorloven. [gang.
familiariteit, v. vertrouwelijkheid, gemeenzame mnfaimulus, m. dienaar, inz. helper, handlanger van
een geleerde, van een professor aan hoogescholen.
lanai, m. scheeps-, zeelicht ; baken; vuurtoren.
FanariOten, m. me. Grieksche, meestal rijke, familien

familiaris.

te Constantinopel.

fandticus, in. dweper, geestdrijver.
fanatiek, fanatisch, dweepziek, geestdrijvend.
fanatisme, o. dweperij, inz. geloofsdweperij.
fancy, (Eng.) inbeelding; inval, luim ; t.-artikelen,
niodewaren, weelde-voorwerpen; f.- fair,v. liefdadig-beidsbazaar.
[geleiding van castagnetten.
fandango, m. Spaansche volksdans in ! maat, met befaneeren, verwelken, verleppen.
fanfare, v. trompetstuk, vroolijk jachtstuk; trompetgeschal ; fanfare - muziek, v. muziek uftsluitend
van koperen blaasinstrumenten.
fanfarOn, m. windbuil, pocher, snoever, blaaskaak.
fanfaronndde, v. pocherij, grootspraak.
fanfreluche, v. strikken en kwikken, snorrepijperijen.
fanion, v. bataljonsvlag hij de infanterie.
fantaseeren, met zijne gedachten rondzwerven, zich
allerlei voorstellingen maken; in ziekte raaskallen,
ijlen ; (ook :) voor de vuist en vorgens zijn gevoel
een muziekinstrument bespelen.
fantasia, v. Arabisch ruiterfeest.
fantasie, v. inbeelding, verbeeldingskracht ; droombeel.d ; gril, luim ; (ook :) kunstvoortbrengsel, waarbij de kunstenaar enkel zijn scheppende verbeelding, geen model of bepaalde regels gevolgd heeft.
fantasmagorie, v. schijn-geestenoproeping, schijnfantast, m. dweper, grillig mensch. [tooverij.
fantastisch, op inbeelding berustend, dwepend ,
grillig.
fantoccini, fantoches, v. mv. poppenkast.
fantoom, o. herschenschim, droomschrikbeeld, spook,
geest ; in de geneeskunde : model van een menschelijk lichaamsdeel dienende om bij onderwijs in de
geneeskunde te worden gebruikt.
faquin, m. nietswaardige schurk.

ook Ph. fas et nefas
faradayisme Zie 272
faradayTsme, 0. door Faraday in 1831 ontdekte inductie-electriciteit.
faradisatie, v. aanwending van den electrischen inductiestrootn in de geneeskunde.
farandole, v. Provencaalsche dans, waarbij de dansers elkaar in eene lange rij aan de hand vast'louden.
farce, v. vulsel (voor spijzen); (ook :) kluchtspel;
grappig nastukje; klucht, snakerij.
farceeren, met vulsel stoppen.
farceur, in. potsenmaker; spotvogel; hansworst.
fardeeren, blanketten; opsmukken ; bemantelen.
fare, (Eng.) vaart; voerloon; veergeld; spijs, kost.
farewell, (Eng.) vaarwel!
Ivaak.
faribOlen,v.mv.sprookjes, zotheden, praatjes voor den
farien, farien-suiker, v. meelsuiker, keukensuiker.
farina, farine, v. meet; farine lact4e, v. licht verteerbaar kindermeel.
farineus, meelachtig; meelig; witachtig.
Farizeer, in. (eig. afgezonderde) schijnheilige.
farizeesch, schijnhei lig.
farm, v. (Eng.) pachthoeve, boerderij.
farmer, in. pachter ; in Amerika; landman.
far niênte, het nietsdoen, het ledig-zijn (zie dolce).
faro, faro-bier, o. krachtig Brusselsch bier; (ook :)
soort hazardspel met kaarten.
farouche, inenschenschuw, wild; ruw, gestreng.
farthing, m. kleine Eng. munt = -I- penny.
far West, V. het verre Westen (van Noord-Amerika).
fasces, my. stavenbundel met uitstekende bijl in het
midden. Zinnebeeld der lijfstraffelijke rechtspleging bij de oude Romeinen.
Fasching, m. (D.) carnaval.
fascia, v. zwachtel, band, windsel.
fascintitie, v. betoovering, verblinding, verruklcing.
fascineeren, betooveren, verblinden, verrukken;
boeien.
fascfne, v. takkenbos als bekleedingsmiddel van
hellingen of oevers, of tot het maker van datumen.
fas est et ab hoste doceri, het is goed om zelfs
van een vijand to leeren.
fas et nefas, recht en onrecht.

Zie ook Ph. fausse-man.
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fashion, v. (Eng.) mode; goede toon, fatsoeulijkheid.
fashionabel, naar de mode, naar de wereld, fatsoenlijk , een f., man van de wereld; modegek, fat.
faster, sneller (op Engelsche uurwerken afk. F.)
fisti, o. mv. (Fr. Tastes), jaarboeken; tijdboeken;

fashion

feestkalender. !Wk.

fastidious, langwijlia, verdrietig, vervelend; walgfasti et nefasti dies, gelukkige en ongelukktge
dagen. [vend; hoovaardig.
fastueus, fastoso, pralend, pronkend; hoogdrafastidium, o. walging.
fat, fattig, ffitterig, ingebeeld, kwasterig.
fataal, noodlottig, verderfelijk, heilloos; ongelukkig.
fatalisme, o. noodlotsleer, geloof aan een onvermijdelijk noodlot.
fatalist, m. aanhanger van dat geloof, van die leer.
fataliteit, v. onvermijdelijk noodlot; rampspoed,
onheil.
fata - morgfina, v. luchtspiegeling, zeker gezichtsbedrog, waardoor men een landkust of een oase
ziet, waar die niet zijn.
fata obstant, het noodlot wit het anders.
fathom, (Eng.) vadem, 6 voet.
fatigant, vermoeiend; langwijlig, vervelend.
fatigeeren, vermoeien ; lastig vallen ; uitmergelen
(een akker); (ook :) sla aantnaken.
fatigue, v. vermoeienis, af matting.
fattura, v. zie factuur.
fattateit, v. onverstand, zotheid, ongerijmdheid.
fatum, o. noodlot ; lot, bestemming.
faubourg, 171. voorstad ; buitenwijk eener groote
stad ; — St. Germain, aristocratische wijk to Parijs.
faufileeren, rijgen; (fig.) zich f., kennissen aanknoopen, zich door list en vleierij indringen.
fauna, v. dieren van een bijzonder land; (ook :) de
beschrijving daarvan.
faunen, m. mv. veld- Of boschgoden; (fig.) wulpache mannen op leeftijd.
fausse-attaque, v. schijnaanval.
fausse-couche, v. miskraatn.
fausse-manche, v. overtnouw, morsmouw.
VEERTIENDh WWI
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Ph.
fausse-que. zie ook
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federaal

fausse - queue, v. onzuivere stoot op het biljart.
fausse - sortie, v. schijnafgang om dadelijk terug to
keeren (op het tooneel).
fausset, zie falset ; fausettist, zie falsettist.
faussete, v. valschheid.
faute, v. fout ; f. d'argent, uit gebrek aan geld;
f. de mieux, bij gebrek aan beter.
fauteuil, m. armstoel, leuningstoel.
fautief, feilend, onuauwkeurig ; met fouten, gebrek[kig.
fautor, m. begunstiger, be% orderaar.
faux, valsch, onwaar ; verkeerd ; onecht ; verdicht.
faux, o. vervalsching, schrift, muntvervalsching.
faux - air, o. bedrieglijke gelijkenis.
faux - col, m. los boordje.
faux - fuyant, m. uitvlucht, valsch voorwendsel.
faux -jour, m. valsch licht, verkeerde verlichting.
faux - pas, m. misstap, fell, Hater.
faux - titre, m. verkorte titel van een boek op het blad,
dat den eigenlijken titel voorafgaat, F r ansche
favete linguis! zwijg(t), wees(t) stil ! [t it e I.
faveur, v. gunst, begunstiging ; welwillendheid ; f.dagen, (Fr. jours de f.), respijt-dagen, nazichtdagen, wisseluitstel.
favorabel, gunstig, genegen, voordeelig.
favoriet, m. gunsteling, lieveling; favoriet, geliefkoosd, liefst.
favorieten, (Fr. favoris), m. my. bakkebaarden.
favoriseeren, begunstigen, genegen zijn.
favorite, v. gunstelinge ; kleur van de gekeerde
kaart, de beste. Igunstelingen.
favoritisme, o. het voortrekken en bevorderen van
favus, m. besmettelijk hoofdzeer.
fawn, (Eng.) hertekaif. [belhamel.
fax et tuba, fakkel en trompet ; hoofdpersonen,
fayence, o. half-porselein, fijn plateel- of aardewerk.
febriciteeren, koorts hebben, koortsig zijn.
febris, v. koorts; f. - typhoidea, typheuse koorts,
[buiktyphus.
feces, v. m y. uitwerpselen.
fecit, afgekort fec. of 1., (...) heeft het gemaakt.
fecundeeren, bevruchten, vruchtbaar maken.
fecunditeit, v. vruchtbaarheid.
federaal, het verbond betreffende.

Zie ook Ph.
ferlet
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federalisme, o. verbondstelsel ; zuclit tot verbondslniten.
federallstisch, federatief, bondgenootschappelijk.
federalist, m. voorstander, lid van een bondgenootschap.
federfitie, v. verbond, bondgenootschap.
fee, (spr. fie), v. (Eng.) recht, cijns, fooi.
Merle, v. tooverij ; tooversprookje, tooverballet.
feinte, v. veinzerij, uitvlucht, list.
felibre, m. Provencaalsche dichter.
felice notte, (It.) goede nacht !
Felicitas, v. godin van de gelukzaligheid.
felicitatie, v. gelukwensch, heilwensch, zegenwensch.
feliciteeren, gelukwenschen.
felis, v. kat.
felix meritis, gelukkig door verdienste.
Fellahs, nz. m y. landbouwende Egyptenaren.
fellow, m. gezel, makker ; ambtgenoot, medelid van
een academie of college, student in Engeland.
fellowship, o. (Eng.) lidmaatschap.
feloek of felouque, v. klein sloepvormi g snelschip met twee masten (in de Middellandsche zee).
felonie, V. leenplichtschending; trouwbreuk jegens
de wettige overheid ; (in Engeland :) iedere doodmisdaad.
femininus, vrouwelijk ; femininum, o. vrouwelijk
woord; femini generis,van het vrouwelijk geslacht.
feminisme, o. leer dat de vrouw de gelijke is van
den man en dezelfden rechten heeft ; feminist(e),
m. of v. voorstand(st)er van die leer.
femme de chambre, v. kamenier.
femme de charge, v. huishoudster.
femoraal, wat tot de heupen behoort.
Fenian, m, lid van een geheime broederschap, die
Ierland van Engeland wil vrijmaken.
fenn, ©. (IJslandsch) moerasland, veenland.
feodaal, leenroerig, het leenstelsel 13etreffende, leen.,
fer a cheval, m. (Fr.) hoefijzer.
Ferien, v. my. (D.) vrije dagen, rustdagen, feestdagen.
ferlet, o. boekdrukkers- en papiermakers-werktuig
in den vorm van een T., om papier op to hangen
en of to nemen.

federalisme

ferman

Zie o ok Ph.
76

fetisj

ferman, m. (minder goed firman), schriftelijk bevel
van den sultan, verlof brief of patent, pas; aanstelling, handelspas in Oost-Indic.
fermata, fermate, v. halt, rustpunt, point-d'orgue
ferme, v. pacht, pachthoeve, hofstede; fermier,
ferment, o. gistmiddel, giststof. fpachter
fermentatie, v. gisting ; (fig.) volkswoeling, gisting.
fermenteeren, gisten, in gisting geraken (ook fig.)
fermeteit (Fr. fermete), v. standvastigheid, kloek[heid.
fermez la porte, doe de deur dicht!
fermezza, v. vastheid. [bijbel).
fermoir, o. sluithaak, slot (inz. aan een book, een
feroce, stoutmoedig, onstuimig, wild.
ferociteit, v. wildheid, woestheid; onmenschelijkheid
ferronniere, v. voorhoofdsieraad voor dames, voor
hoofdband.
ferrotype, v. photographic op ijzer.
ferrugineus, ijzerhoudend.
ferrum rubigo consumit, roest verteert het ijzer,
de gestadige druppel holt den steen uit.
ferry of ferry-boat, v. veerboot.
fertiel, vruchtbaar; winstgevend.
fertiliseeren, vruchtbaar maken ; vruchten doen drafertiliteit, v. vruchtbaarheid, weligheid. [gen.
fervent, ijverig, vurig.
fervesceeren, ontgloeien, blaken; toornig worden.
fervet opus, het werk gaat met kracht voort.
ferveur, fervor, v. ijver, vuur, gloed.
festijn (Fr. festin), o. feest ; gastmaal, eeremaal.
festina Write, haast u langzaam (handel met overleg).
[heid.
festival, o. muziekfeest.
festiviteit, v. feestelijkheid, vreugdefeest ; plechtigfestivo, festivamente, festoso, festosamente,
feestelijk.
feston o. loof- of lot werk van bloemen en vruchten.
festonneeren, met bloem- en loofwerk versieren..
fete, v. feest, feestviering; gastmaal; verj iar-, naamdag; f. champetre, landelijk feest ; f. de nuit,
avondfeest met verlichting en vuurwerk ; fete-Dieu,
H. Sacramentsdag.
feteeren, feestelijk onthalen; vleien.
fetisj, (Fr. fetische), m. stoffelijk voorwerp van at-
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godische vereering (bij de Negers); toovermiddel.
fetisjisme, o. Fetischdienst, vereering van zulke
voorwerpen; (fig.) ziekelijk wellustige voorliefde
tot een voorwerp.
fetisjist, m. iemand met ziekelijk wellustige voorliefde voor bepaalde voorwerpen. [leen—.
feudaal, leenroerig; het leenstelsel betreffende,

fetisjisme

feudaal systeem, feudalisme, o. leenstelsel.
feu de joie, m. vreugdevuur.
feudum, o. leen, leengoed.
feuille, v. blad ; f. d'annonces, advertentieblad -,
f. de route, marschaanwijzer, reiswijzer (voor
soldaten).

floof).

feuille-morte, bruingeel, donkergeel (als verwelkt
feuilleteeren, doorbladeren, nazien.
feuilleton, o. afdeeling van een dagblad, aan novellen, romans enz.; (ook :) aan kritiek van letterkundige werken gewijd.
fever, (Eng.) koorts; intermitting f., tusschenpoozende koorts; yellow f., gele koorts.
fez, v. roode wollen muts, die sedert 1826 in plaats
van den tulband als militaire dracht in Turkije
fi! foei, fi donc, wel foei! [ingevderd is.
Ham), (It.) zwak.
fificre, v. huurkoets; aapje.
fiance(e), m. en v. verloofde, bruidegoin, bruid.
fiasco, o. slankhalzige flesch; f. maken, niet slagen, mislukken; vallen (van een tooneelstuk).
fiat, het geschiede! bewilligd! toegestaan! fiat
justitia et Oreat mtindum, de gerechtigheid
moet haren loop hebben, al zou de wereld er bij
vergaan; fiat voluntas tua, uw wil geschiede ;
[feat lux, er zij liclit.
fibreus, vezelig.
fibrillen, v. m y. kleine vezeltjes.
leen veiligheidsspeld.
fibrine, v. vezelstof.
fibula, v. Oud-Romeinsche gesp in den vorm van
ficelle, V. bindgaren; ficelleeren, met bindgaren
vastbinden of omwikkelen.
fiche, o. speelmerk, v i s c h j e, beentje (als betaalmiddel bij 't spel).
fichti, o. driehoekig vrouwenhalsdoekje.
fictie, v. verdichting; verdichtsel; voorwendsel.
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fictief, verzonnen, verdicht, ingebeeld.
fiddlgo, m. adellijke van lageren rang (in Portugal).
fideel, getrouw ; vertrouwelijk ; (ook :) opgeruimd,
Lustig.
fidel-commis, o. erfmaking, waardoor den erfgenaam alleen het vruchtgebruik, niet het recht van
vervreemding van zekere goederen wordt toegestaan ; (ook :) goed, dat niet verkocht mag worden,
maar bij een familie moet blijven.
fidel-commissair, op een fideicommis betrekking
hebbende ; (ook :) m. hij wien zulk een erfmaking ten
deel valt.
fideliteit, v. trouw, trouwhartigheid ; vroolijke luim.
fides, v. trouw, geloof ; f. punica, Punische trouw;
verraad.
fide, sed cui, vide, vertrouw, maar zie toe wien.
fidibus, m. papierstrookje om de tabak aan to steken.
fidticie, v. vertrouwen ; berusting.
fidus Achates, een trouw vriend.
field,(Eng.)veld ; gezamenlijke aan een wedren deelnemende paarden, of aan een sportwedstrijd deelnemende spelers eener partij.
field-trial, beproeving van jachthonden in het veld.
fierte, v. (Fr.) trots, fierheid.
fieramente, fiero, con fierezza, moedig, koen,
fig, (Eng.) vijg. [wild, heftig.
figaro, m. sluw onderhandelaar en koppelaar in
liefdeszaken ; — v. damesoverlijfje zonder mouwen.
figurant, m. wie op het tooneel of elders een stomme rol vervult, wie enkel figuur maakt.
figuratief, wat de figuur, het zinnebeeld van lets
voorstelt.
[dienen.
figureeren, afbeelden ; figuur maken ; voor figurant
figurist, m. beginnend student aan een R. K. seminarium ; maker van pleisterbeeldjes.
figuur, v. gedaante, beeld, prentje ; danstoer ; voorfiguurlkik, ziiinebeeldig, oneigenlijk. [komen.
fil, m. draad ; f. d'ecosse, draad van linnen en katoen;
f. de sole, linnen en zijdegaren voor handschoenen.
filagrfim, o. koperen draadletters of figuren van den
papiervorm, welker afdrulc in 't papier zichtbaar
is; watermerk.
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filament, o. vezel; helmdraad fin bloemen).
file, v. rij van menschen (rijtuigen enz.) wachtende
om op hun beurt tot een schouwburg, tram
enz. toegelaten te worden; en of a la file indienne, met &nen, zooals de Indianen marcheeren.
fileeren, spinnen; (in 't kaartspel :) een kaart wegmoffelen ; de kaarten langzaam een voor een open-

filament

leggen ; (ook ;) afzakken, afdruipen.

fileet, v. metalen figuurlijntje (bij letterzetters en
boekbinders. [filet de boeuf.
filet, v. en o. netvormig weefsel; lendestuk, by.
HI iaal, kinderlijk, dochterlijk; filiaal-kerk,v. bijkerk;
filiaal, o. bijhandelshuis, bijwinkel.
filifitie, v. kindschap ; kinderlijke afhankelijkheid;
gehoorzaamheid van kloostergeeslijken aan hun overfiliform, draadvormig.
[heid.
filigraan, o. fljn, doorluchtig werk van goud- en zitverdraad. [soon, ploert.
Filister, m. (D.) Filistijn; niet-student; poenig perfilius nullius, de zoon van niemand. [lage afkomst.
filius terrae, een zoon der aarde, iemand van
fille, v. meisje; f. de chambre, kamermeisje; f. de
Joie, meisje van pleizier.
film, o. (Eng.) lett. vlies, vliesvormig negatief bedekt met een lichtgevoelige stof, gebezigd in stede
van glasplaten bij photographische opnamen.
filomeel, v. zangvriendin, nachtegaal.
filoselle, v. vlos-, vlokzijde.
filou, m. listige bedrieger, schurk, fielt.
filter of fIltrum, o. doorzijgmiddel, zijgdoek ; toestel tot zuivering van water ; zie philtrum.
filtratie, v. doorzijging.
filtreer, v. werktuig tot zuivering van water enz.
filtreeren, doorzijgen, kleinzen, klenzen.
fin, m. einde; fin de siècle, eig. einde van de
(19e) eeuw ; geraffineerd en belust op effect, uiterst
nieuwmodiscn.
finaal, wat om te eindigen, te sluiten dient, volkomen, geheel en al; eindelijk, ten slotte.
finale, v. einde, besluit, slotstuk; (sport) beslissingswedstrijd.
finance, v. de financiEn; de financiers, bankiers,
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geldmannen; la haute f., de invloedrijke geldmannen, geldaristocratie.
financieel, de geldzaken betreffende; geldelijk.
financien, financie(s), v. mv. geldmiddelen.
financier, m. rentmeester; verstandig geldbeheerder; geldschieter, geldman.
fine, v. einde; doel, oogmerk ; ter f. van rapport,
ten einde daarop bericht of versiag uit te brengen.
fineeren, scheiden (bv. het goud van het zilver)
= affineeren.
fineerzaag, v. figuurzaag voor kunstzagerij.
fine-fleur, v. (Fr.) de bloem eener bevolking, de
aristocratic, kunstenaars, geleerden enz.
finesse, v. sluwheid, geslepenheid; (ook:) fijne bijzonderheid ; de fijne puntjes van een zaak.
[het werk.
fingeeren, verdichten, voorgeven.
finis, o. einde; f. corOnat Opus, bet einde kroont
finish, (Eng.) eindpunt, eindpaal.
finito, v. afsluiting van de rekening.
finitum, beeindigd, afgesloten.
fint, v. veinzerij, list, streek, verschalking; schermlist (vgl. feinte); fijne berst in 't spiegelgias.
[hals.
fioco, (It.) heesch, schor.
fool, v. glazen fleschje met wijden buik en langen
fioretto, fiorittira, v. versiering (in de muziek).
fire, (Eng.) vuur; fire-annihilator, m.werlctuig, waarmede door gasontwikkeling een kleine brand is te
blusschen; fire-proof, tegen vuurbestand, vuurvast.
firkin, o. (Eng.) maat van ongeveer 41 liter.
firma, v. haudelsnaam; bedrijfsnaam; handteekening
van can handelshuis; onder de firma, beteekent
ook wel onder het voorwendsel of voorgeven ; f.
geven, een bediende volmacht geven om in naam
van den principaal te firmeeren, d. i. te onderfirmament, o. uitspansel, sterrenhemel. [teekenen.
firman, m. zie ferman.
firmant, m. lid van eene firma, handelsgenoot.
firn, v. vastklonterende sneeuw in de Hoog-Alpen.
first rate, (Eng.) van de beste hoedanigheid.
fiscaal, m. openbaar eischer, inz. in zake van den
fiscu s, landsrechteischer.
fiscaal, wat den fiscus of den fiscaal betreft.
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fiscaliteit, v. het streven om de staatsinkomsten te
vermeerderen.
fiscus, m. staatsvermogen, staatskas; boetekas;
(ook:) gezamenlijke ambtenaren van de rijksbelastingen.
fish, (Eng.) visch ; fishmarket, vischmarkt ; fishawnflssiel, splijtbaar. [ger, vischkooper.
fissiliteit, v. splijtbaarheid.
fissura, fissuur, v. spleet, kloof.
!Ishii, v. pijpzweer; (ook :) gedwongen hooge keelstem, = falset (zie aid.) [wedren).
fit, (Eng.) klaar (d, i. de paarden zijn klaar voor den
fitter, m. werkman die gaspijpen aanpast en legt.
fittings, my. (Eng.) afgewerkte onderdeelen van rijwielen, automobielen enz.
Fitz, Normandisch woord, dat zoon, inz. onechte
zoon beduidt en in samenstelling met Engelsche
namen voorkomt, b y. Fitz-James, Fitz-William
[dagmaal.
enz.
five-o'clock-tea, v. theevisite te 5 uur voor het midfix, (Fr. fixe), vast, bepaald, blijvend.
fixatie, v. vaststelling, bepaling, bestendiging.
flxeeren, vasthechten ; vaststellen; strak aanzien.
fixum, o. lets bepaalds, vaste som ; inz. het vaste
inkomen, het zeker bestaansmiddel.
fjeld,o.hoogvlakte, woeste bergvlakte (in Noorwegen).
fjord, v. smalle inham van grilligen vorm in rotsachtige kust (Noorwegen, Groenland).
[reukfleschje.
flacciditeit, v. slapheid.
flacon, in. flesch met glazen (of metalen) stop, inz.
flagellaten, in. my. een soort protozoan, eencellige
slijmdiertjes, voorzien van trilharen als bewegingsorganen. [in de 13de eeuw.
flagellanten, m. mv. geeselmonniken, geeselbroeders
flagellatie, v. geeseling.
flageolet, flagioletta, v. fijn- of hoogfluit.
flagorneeren, laag en aanhoudend vleien, flikflooien.
flagrant, brandend ; duidelijk in 't oog vallend,

fiscaliteit

openbaar ; pas gebeurd.

flagranto delicto, in flagrante, (Fr.) en flagrant
[goede neus.
dent, op heeter daad (betrapt).
flair, m. scherpe reuk (van de jachthonden); (fig.)
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flambard, m. slappe vilthoed met breeden rand.
flambeeren, vlammen; over de vlam afzengen;
(fig.) mislukken, ruineeren.
flamboyant, vlammend, op vlammen gelijkende.
Flamingant, m. aanhanger der Vlaamsche ttaal)beweging in Belgic.
flaneeren, ledig rondslenteren zonder doel.
Hanel, o. lichte fijnwaadachtige wollen stof.
flaneur, m. straatslijper, lantertanter.
flankeeren, van terzijde bestrijken of dekken.
flat-race, v. wedren op de vlakke baan (zonder
hindernissen).
flatteeren, vleien; kunstmatig Inooi maker!, b y . een
portret; (ook:) welstaan, voordeelig uitkomen (inz.
van kleeding of sieraden), geflatteerde balans,
kunstmatig fraai gegroepeerde balans.
flatterie, v. vleierij.
flatteur, m. vleier.
flattens, vleiend, liefkoozend, streelend.
flatulent, opgezet, winderig; nietig, onbeduidend.
flatulentie, v. gasophooping in de darmen.
flauto, v. fluit; f. piccolo, de kleinste dwarsfluit.
Mile, flebilmente, schreiend, klaaglijk.
flêche, v. pijl; pijlvormige schans; spitse toren.
flëgma, o. slijni, slijrnig vocht in 't bloed; slijmig
uitwerpsel, fluim ; (fig.) natuurlijke ongevoeligheal,
lauwheid, onverschilligheid.
flegmatiek, fiegmitisch, slijrnerig, slijmbloedig ;
(fig.) koudbloedig; ongevoelig, onaandoenlijk,
lauw; f. ffiensch (Lat. phlegmaticus), slijmbloedige; voor aandoeningen weinig vatbaar mensch.
flerecijn, o. jicht.
flesh, (Eng.) vleesch.
fletrisseeren, doen verwelken; (fig.) schenden,
schandvlekken, onteeren, bezwalken, belasteren.
fletrissure, v. verwelking ; hoon, smaad, brandmerk.
fleur, v. bloem; bloei, bloeitijd.
fleuret, v. schermdegen, floret; (ook:) o. vlokzijde.
fleurètten, v. my . (eig. bloentpjes), zoete woordjes,
vleierijen.
fleurfst, florist, m. bloemenvriend; bloemkweeker;
kunstbloemenmaker; bloemschilder.
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bloemsieraad.
o.
fleur6n,
flexibel, buigzaain, gedwee; (in de spraakkunst :)
voor verbuiging vatbaar.
fiexibiliteit, v. bmgzaantheid, innigheid.
flexie, flexuur, v. buiging; woordbuiging.
flibustier, m. lie eeuwsche zeeroover, vrijbuiter
[kijkers).
(in Ainerika).
flintglas, 0. zeer wit en helder kiezelglas (voor
flip, (Eng.) drank van brandewijn met eieren en sulker.
flirt, m. persoon die veel flirt.
flirtatie, flirtation, v. speelsche verliefdheid,
coquetterie.
flirten, flirteeren, spelen met liefde, coquetteeren.
floating-railway, (Eng.) drijvende spoorweg, pontveer voor spoortreinen.
Flora, v. de bloemgodin; al de in een land inheemsche planten; lijst, beschrijving daarvan.
Floralia, v. me. Oud-Romeinsche bloemenfeesten.
Floreal, en. Sste Fr.-republik. inaand (20 April-19
[Mei).
floreen, florkin, m. gulden.
floreeren, bloeien, in welstand zijn.
floret, o. het grove spinsel van de zijdewonnen; afval
v. snort schermdegen.
van goede zijde;
florissant, bloeiend, voorspoedig.
florist, m. zie fleurist.
flottant, drijvend, zwevend, dobberend.
flotteeren, drijven, dobberen; onzeker zijn, weifelen.
flottille, v. kleine vloot, smaldeel.
flou, zacht, week (bij schilders).
flower, (Eng.) bloem; tarwemeel.
fluctuAtie, v. weifeling; dobbering.
fluctuat nec mergitur, het wordt geslingerd maar
met ondergedompeld.
fluctueeren, dobberen; weifelen, besluiteloos zijn.
fluide, vloeibaar.
fluide, v. vloeistof ; (ook :) magnetische uitstraling.
fluiditeit, v. vloeiendheid, losheid (van een rede).
fluid meat, (Eng.) vloeibaar vleesch (ziekenkost).
fluidum, o. (mv. fluida), lets vloeibaars, vloeistof.
fluor albus, m. witte vloed.
fluoresceine, v. zeer sterk kleurende groene vloeistof, die niet vergiftig is. Wordt aij een schijn-
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doode ingespoten dan krijgen de huid ea slijmvliezen eene gele, de oogen eene smaragdgroene
kleur.
fluorescentie, v. eigenschap van sommige doorzichtige voorwerpen, dat het licht hetwelk zij doorlaten, geheel of bijna geheel complementair is
aan dat hetwelk zij terugkaatsen, waardoor zij
een verschillende kleur vertoonen bij opvallend
en bij doorgelaten licht; gekleurde ontbinding van
het licht als b y. op een laagje petroleum.
fluviometer, m. stroomsnelheidsmeter.
flusde, fluxus, m. vloeiing, vloed ; buikloop.
fly, (Eng.) vlieg.
foal, (Eng.) veulen.
focus, m. brandpunt ; zit foyer.
foedraal, o scheede, koker, overtreksel.
foehn, of fOhn, m. sterke zoele zuidenwind in de
Zwitsersche alpen.
foetus, m. onvoldragen vrucht.
foi, v. geloof, trouw, woord ; de bonne f., to goeder
trouw, oprecht; ma foi ! par ma foi ! op ntijn
foire, v. jaarrnarkt. leer ! waarachtig!
foliant, m. boek in folio (waarbij het vel slechts
eens wordt gevouwen en vier bladzijden heeft).
folfe, v. dwaasheid, zotheid, zinneloosheid.
folieeren, de bladzijden van een boek nummeren.
o. (op die) bladzijde; boek in folio, boek in
't formaat, waarbij het vel papier slechts eenmaal
wordt gevouwen, en 4 bladzijden heeft; recto,
op de rechterzijde van het blad; — verso, op de
volgende of keerzijde van het blad ; gek in folio,
zeer groote gek.
fOlium, o. blad.
folkething, o. volkskamer, de Deensche 2de kamer.
folklore, v. kennis van de legenden, liederen, spreekwoorden, zeden en geloofsbegrippen van een
yolk. [een yolk.
folklorist, m. verzamelaar van de sagen enz. van
folliculair, m. minachtende naam voor journalist,
dagbladschrilver ; slecht auteur.
follikel, m. zakvormige klier b y. om haarwortels.
foment, o. warme omslag.
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fomentatie, v. stoving, verwarming door warme
omsiagen.
fomenteeren, warme pappen of omsiagen aanwenden.; (fig.) aanstoken (haat, twist enz.), in gisting
foncê, donker van kleur. [brengen.
fonctionnair, m. ambtenaar, beambte. (ingezien.
fond, m. grond ; a fond, grondig; au fond, wel
fonda, v. hotel van den eersten rang (in Span)e).
fondement, fondatie, fondeeren, zie fundament, enz.
fonds, o. de ter beschikking staande gelden ; kapitaal, hoofd- of grondvermogen ; (ook :) waren- of
goederenvoorraad ; gezamenlijke werken, waarvan
een uitgever het kopierecht heeft ; fondsen, publieke fondsen, staatsschuldbrieven, effecten ; a
fonds perdu, met afstanddoening van het kapitaal (bij Iijfrenten) ; renteloos en niet terugbetaalbaar; ais verloren,som, verloren bijdrage.
fontaine, v. bron, forgetn.
fontanel, v. kleine kunstzweer tot afleiding van
schadelijke vochten, dracht ; gedeelte van den schedel, dat bij de geboorte nog niet verbeend is.
food, (Eng.) voedsel.
foot, (m y. feet), voet ; de Eng. voet = i yard =
12 inches, ,--- 0,305 M.
foot-bali, (Eng.) voetballen (openluchtspel).
foramen, o. gat, opening.
foraminiferen, m.mv. gaatjesdragers, kleine zeediertjes met kalk- of kiezelschaal er omheen, waarin
gaatjes. [In acht.
force, v. kracht, geweld, macht ; f. majeure, overforceeren, dwingen, noodzaken ; overweldigen ;
openbreken ; (ook wel verkeerdeiijk voor farceeforceps, v. verloskundige tang. (ren, zie aid).
foreigner, m. (Eng.) vreemdeling.
foreign office, o.(Eng.) ministerie van buiteni. zaken.
foreman, (Eng.) m. voorzitter van de gezworenen.
forensen, m. m y. personen buiten de gerneente
wonende doch aldaar hun bestaan vindende.
forensisch, gerechtelijk.
forensis, (mv. forenses), m. buitenlander, vreemde,
inz. vreemdeling die in het land grondbezit heeft.
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for ever, (Eng.) voor altoos, voor eeuwig.
forfait, o. (Fr.) misdrijf, misdaad ; a forfait, in eens,
bij den hoop ; bij aanneming of aanbesteding ;
tegen bepaald loon (niet per stuk).
fork, (Eng.) vork.
forma, v. vorm.
formaat, o. grootte en vorm (inz. van een boek).
forma bonum fragile est, schoonheid is een
broos goed.
formallne, v. in den handel voorkomend ontsmettingsiniddel ; middel tegen zweetvoeten.
formaliseeren, de uiterste vormen en regels in acht
nemen ; zich f., zijn misnoegen over lets uiten,
lets kwalijk nemen, zich beleedigd toonen.
formalist, m. iemand die zich geheel aan uitwendige vormen, aan formaliteiten houdt.
formaliteit, v. door 't gebruik vastgestelde vorm,
uiterlijke vorm, vormelijkheid.
formaliter, vor melijk, volgens den vorm.
formateur, m. vormer, samensteller.
formatie, v. vorming, gedaantegeving, schepping.
formed!, vormelijk, volgens den vorm ; uitdruk•
kelijk.
formeeren, vormen ; voortbrengen.
formicAtie, v. het mierenkruipen, een huidkriebeling.
formidibeL, vreeselijk, geducht, ontzaglijk.
formfile, v. voor bijzondere gevallen voorgeschreyen of door 't gebruik ingevoerde woorden en
spreekwijzen, zegswijze, uidrukking ; vaste regel;
rekenvoorsclirif t.
formuller, o. door 't gebruik ingevoerde regel,
woordelijk voorschrift van eenig opstel, voor beeld,
model.
formulist, m. vriend van formulen of formulieren.
forneer, o. zie fourneer.
forte, fortemente, (It.) sterk (le spelen).
forte=piano, v. zwaar- en zachtklinkend speeltuig,
hamerklavier, doorgaans enkel piano geheeten.
fortes fortuna (ad4uvat), het geluk helpt den moedige, wie waagt die wint.
f ortificatie, v. vestingwerk ; versterkingskunst.
f ortificeeren, fortifieeren, versterken ; verschansen.

for ever
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fortissimo, zeer sterk, allersterkst (te spelen).
fortiter in re, suaviter in modo, met vastheid in
het handeien, maar zacht in de wijze van optreden.
forto, (It.) sterk.
Fortuna, v. de geluksgodin ; fortuin, v. zie fortune.
fortuna caeca est, het geluk is blind.
fortunae fitius, gelukskind. [pere.
fortuna favet fortibus, de fortuin is met den dapfortune, fortuin, v. kans; wedervaren; inz. geiukkig voorval, buitenkansje (fortuintje); (ook :) vermogen, bezittingen ; a la fortune du pot, zooals
de pot schaft.
forum, o. mark), plein; (ook jgerechtshof ; f.competens, bevoegde rechtbank.
forward, (Eng.) voorwaarts.
forza, v. kracht; forzando, forzato, versterkend.
fossa, v. groeve.
fossfel, uit den grond gedolven, inz. van voorwereldlijke overblijfselen; versteend; fossielen,
o. my. versteeningen, versteende overblijfsels van
dieren en planten uff de voorwereld.
fou, m. gek, dwaas; raadsheer (in 't schaakspel).
foudre, v. bliksem, b.liksernstraal, donderslag.
foudroyeeren, geweldig beschieten; neerdonderen;
razen en tieren, schelden en vloeken.
fougas, v. fladdermijin, keiinijn, hulpmiddel in de
versterkingskunst.
fouilleeren, iemand aan den lijve onderzoeken om
te zien of hij smokkelwaar of wapens in zijue
kleeren verborgen heeft. [zakdoek.
foulard, m. Indische bonte zijden stqf, inz. zijden
foule, v. menigte, volkshoop; het gros van de men[schen.
foul play, (Eng.) oneerlijk spel.
fourage, v. voeder, inz. paardenvoeder.
fourageeren, voeder of levensmiddelen opsporen
[en halen.
fourbe, m. schurk, bedrieger, fielt.
fourberie, v. bedriegerij, schurkerij, fielterij.
fourgan, m. legerwagen voor bagage, pakwagen.
fourier, m. onderofficier of korporaal behulpzaam
bij het administreeren inz. kleeden van troepen.
four in hand, (Eng.) met de vier (rijden, van den bok
sturende).

fortissimo
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wemelen,
krioelen (als mieren).
fourmilleeren,
fournaise, v. groote smeltoven; fornuis.
fourneer, o. dun gesneden houtbladen, beleghout.
fourneeren, voorzien; verschaffen, bezorgen, leveren ; met fijn hout beleggen of inleggen; een lot
(in de staatsloterU) f., een lot door bijbetaling geldig !oaken voor een volgende klasse.
fournissement, o. inleg (van ieder deelhebber),
aandeel; storting; bijbetaling; aanzuivering.
fournisseur, m. verschaffer, leverancier ; fournisseur de la cour, m. hofleverancier.
fournituur, v. levering, leverantie; bet afleveren;
benoodigde voorraad; (ook :) verschot van kleermakers en naaisters.
fourpence, Engelsch geldstuk van 4 pence (20 cent).
fourragëres, V. mv. vangsuoeren, schouderkwasten,
fowl, (Eng.) gevogelte. [militair versiersel.
fox, (Eng.) vos; fox-hound, bond voor de vossenjacht ; fox-hunting, vossenjacht.
fox-terrier, m. kleine gladharige, levendige hond.
foyer, m. haard; brandpunt ; (in schouwburgen;)
verzamelzaal voor de acteurs tusschen en na de
vertooning; koffiekamer voor de toeschouwers in
de tusschenbedrijven.
Ira, m. afkorting van het It. frater (voor den naam
van gewone monniken), broeder, ordebroeder (bv.
ira Bartolomeo); fra Diavolo, rooverhoofdman.
frack, v. mansrok met lange achterpanden.
friictie, v. breking; breuk, deel van een geheel ;
(ook :) zich atzonderend deel van een politieke partij.
fractura, fractuur, v. break, beenbreuk; zekere
Duitsche drukletter.
fragiel, breekbaar, bros; vergankelijk ; broos.
fragiliteit, v. breekbaarheid, brosheid; broosheid,
bouwvalligheid, wrakheid, wankelbaarheid.
fragment, o. brokstuk; gedeeltelijls overblijfsel.
fragmentArisch, stuksgewijs, bij fragmenten of
stukken. [held, frischheid van kleur.
fraicheur, v. frischheid, aangename koeltei lexendigfraise, v. geplooide halskraag aan dameskleederen;
stormpaal ; (bijv.naamw.) bessensaprood.
frak, v. mansrok met lange achterpanden.

fourmilleer.
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frame, o. (Eng. spr freem) raam, fietsraam.
franc, m. zilvermunt als standpenning, inz. in 't
Fransche en Belgische muntstelsel, ongeveer =
47! cent.
pa francaise, op zijn Fransch.
frangaise, v. Fransche vrouw ; Fransche daiis; a
franchement, vrijmoedig, ronduit, rondborstig,onbewimpeld. [tigheid, rondborstigheid.
franchise, franchezza, v. vrijmoedigheid, openhar.
Francisatnen, m. mv. Minderbroeders, Minorieten
(monniken van de orde van Franciscus van Assisi,
in de 13de eeuw).
franciseeren, verfranschen tot Franschman maken;
een Franschen vorm geven (bv. aan een woord).
franc-mason, m. vrijmetselaar.
franc-maconnerie, v. vrijmetselarij.
franc°, vrij, portvrij, postvrij.
franctireurs, m. m y. niet onder militair commando
staande Fransche vrijwilligers in den FranschDuitschen oorlog van 1870—'71.
[niet buigen.
frangas, non flectes, gij kunt mij breken, maar
frank, zie franc; (als bijvarw.) vrij ; ongedwongen,
rondborstig.[maken.
frankeeren, briefport vooruit betalen, vrachtvrij
Franskiljon, Fransquillön, m. Franschgezinde,
een aan Fr. taal en zeden gehechte Belg.
frappant, tref fend, sprekend (gelijkend); verrassend.
fraudeeren, treffen, bevreemden, indruk maken;
in ids zetten, sterk afkoelen; champagne frappe,
ijskoude champagne.
frater, in. broeder, inz. orde- of kloosterbroeder, die
geen priester gewijd is.
fraterniseeren, (zich) verbroederen.
fraterniteit, v. broederschap, verbroedering.
fratricide, in. broeder- of zustermoordenaar.
fraude, v. bedrog, sluikhandel, overtreding.
fraudeeren, bedriegen ; sluiken; bedrieglijk benadeelen ; verkeerd liandelen.
fraudulent, frailduleus, bedrieglijk ; f. bankroet,
o. schelmachtig, bedrieglijk bankroet.
fray, in. ordebroeder, monnik.
fredaine, v. moedwillige streek, jeugdige dwaasheid.
fredonneeren, trillers maken, slepen in 't zingen.

frame
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Friesche

freeholder, m. kiesgerechtigd landeigenaar in Eu-

geland. [stander van vrijen handel.
freetrade, (Eng.) vrije handel ; freetrader, m. voorfreewheel, (Eng.) vrijwiel, inrichting aan rijwielen,
waardoor de tandradverbinding tusschen trappers
en wielen tijdelijk verbroken kan worden, zoodat
de wielrijder bij het voortrijden de voeten en trappers tijdelijk kan stilhouden.
fregAt, o. licht, snelzeilend oorlogsschip met een dek
en minder dan 65 stukken.
frelateeren, vervalschen (inz. wijn).
fremitus dentium, tandenknarsen.
frenesie, v. verstandsverbijstering met woede, razernij, dolheid.
frenetiek, razend, krankzinnig, verwoed.
frenulum, o. bandje, toompje (aan de tong).
frequent, menigvuklig; druk, sterk bezocht.
frequentfitie, v. vaak herhaald bezoek ; verkeer,
otngang.
frequentativum, o. (mv. —va) werkwoord, dat een
herhaald doen uitdrukt, herhalingswoord (bv. lclapperen).
frequenteeren, vlij4ig bezoeken, vaak bijwonen.
frequentie, v. menigvuldigheid, herhaalde wederkeering. [van de christelijke Heide.
ffere, m. broeder ; frares ignorantins, broeders
fresco, (muz.) vroolijk, levendig ; — a. muurschildering op versche natte kalk ; al f. schilderen, op
versche natte kalk schilderen.
fretta, v. haast, spoed.
Wand, m. lekkerbek, snoeper, smulbroer.
friandise, v. snoepzucht; lekkernij, snoeperij, lekkerbeetje. [vleesch.
fricandeau, m. gelardeerd en gesmoord stuk kalfsfricassee, v. gefruit en gestoofd gerecht van vleesch,
visch, moeskruiden, eieren enz.
fricasseeren, stukjes of reepen vleesch opstoven,
fruiten; (ook:) neersabelen, in de pan hakken.
frictie, v. wrijving.
friendly game, (Eng. sport) vriendschappelijk spel.
Friesche ruiter, m. balk aan alle zijden voorzien
van aangepunte staven, als versperring.

Zie ook Ph.
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frigide, koud ; frigiditeit, v. koudheid, kilheid.
Frimaire, m. rijpmaand, de 3de maand in den fr.republ. kalender (21 Nov. — 20 Dec.)
frime, v. smoesjes, niet ernstig gemeend vertoog.
fripier, m. oude-kleerkooper, uitdrager.
fripOn, m. schurk, spitsboef, guit, deugniet, bedrieger.
friponnerie, m. guiterij, schurkerij, boevenstuk.
friseeren, het 4ar krullen, — kappen.
friseur, m. kapper.
friska, o. raam van de handdrukpers (waardoor
hetgeen wit moet blijven niet bezoedeld wordt.
frisson, m. huivering, rifling.
[stof.
frissonneeren, rillen.
frisuur, v. kapsel, haartooi; het noppen van wollen
frituur, v. bruinbakken (van boter, vet enz.)
frivOle, nietig, onbeduidend, lichtzinnig.
frivolite, v. haakwerk (een dameshandwerk); (oak :)
frivoliteit, v. beuzelarij ; kleingeestigheid; moedwil,
lichtzinnigheid.
FrObeischool, v. (naar FrObel) school, waar de kinderen worden bezig gehouden met spelen, die
hun verstand ontwikkelen.
froideur, v. koude; koelheid.
frOnde, v. eig. slinger; (vandaar:) politieke partij
(de Frondeurs) in Frankrijk in de l7de eeuw zoo
geheeten, omdat zij het parlement had vergeleken
bij kinderen, die met den slinger spelen.
frondeus, sterk bebladerd, bladrijk, loofriik.
front, o. voorhoofd; voorzijde, voorgevel; 1. maken, pal staan, zich naar voren wenden; 1. slaan,
vertoon maken.
frontaal, op het front, de voorzijde, (of het voorhoofd)
betrekking hebbende.
frontaal, o. altaardoek.
frontieren, v. m y. grenzen.
frontierplaats, v. grensplaats.
fronti nulla fides, schijn bedriegt. [een boek.
frontispice, o. voorzijde, voorgevel; titelplaat van
fronton, 0. geveldak, drielmekige of boogvormige
versiering boven aan een Bevel, deur, venster enz.
frotteeren, wrijven, glad maken, poetsen.
frou-frou, m. (Fr.) geruisch van vrouwenrokken.

frigide

Fructidor
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functie

Fructid6r, m. vruchtniaand, 12de Inaand van den
Fr.-republik. kalender (18 Aug.-16 Sept.)
fructifieeren, vrucht dragen.
fructudrius, in. vruchtgebruiker.
frugaal, matig, spaarzaam, zuinig; eenvoudig.
frugaliteit, v. spaarzaamheid; matigheid.
Friihschoppen, m. (D.) een glas bier in den morgen.
fruit sec, m. gedropen student, mislukt jongmensch.
frustrátie, v. verijdeling, teleurstelling.
frustreeren, teleurstellen, verijdelen.
[len etc.
frutti di mare, zeevruchten, d. i. zeeegels, mossefuchsine, v. uit aniline verkregen prachtige roode
verfstof.
ffieros,m.nev. (Sp.) vrijheden en voorrechten van zekere Spaansche pro vincien, inz. van de Baskische.
fuga, v. veelstemmig muziekstuk in af wisselende
tonen, die elkander schijnen to ontvluchten ; fugato,
in den trant van een fuga ; fughetta, v. kleine
fugitief, voortvluchtig.
[fuga.
ftigit irreparibile tempus, de (verloren) tijd
vliedt ohherroepelijk heen. [rijk is 't gedaan.
fuimus Troes, wij zijn Trojanen geweest, met ons
fuit, (hij, zij, het) is er geweest, 't is weg; (hij, zij)
is dood ; fuit Ilium, Troje is er geweest, het is
gedaan met de zaak.
fulguratie, v. het bliksemen, weerlichten; het blikkeren van goud en zilver in den smeltkroes.
fuligineus, met korsten bedekt (bv. de tong).
full dress, (Eng.) voliedige (ambts)kleedij, groot gala.
fulminant, hevig donderend, razend, woedend.
fulmineeren, uitvaren, schelden, razen, vloeken.
fumarole, v. dampbron, een vulkanisch verschijnsel.
fumet, v. aangename geur van spijzen, eigenaardige reuk van wildbraad.
fumeur, m. rooker.
fumigtitie, v. berooking; rook- of dampbad.
fumist, m. rookverdrijver.
fumiste, m. voor den gek houder, schalk.
fumisterie, v. fopperij, grap.
fumoir, o. rookkamer.
funambulist, m. koordedanser.
[werk2.aamheid.
ftinctie, v. verrichting ; ambtsverrichting, bediening,

functionnaris zi e
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functionnaris,m ambtenaar, bekleeder van een ambt.
functionneeren, dienstdoen.
fundament, o. grondslag; fundamenten, grondslagen, aanvangsgronden, eerste beginselen, grondbeginselen.
fundamentaal, fundamenteel, de eerste gronden,
aangaande, wezenlijk, oorspronkelijk; gewichtigst,
voornaamst ; fundamenteele wetten, groudwetten. Imaakte fondsen.
funditie, v. grondbelegging, stichting, inz. uit verfundator, nz. stichter, grondbelegger.
fundeeren, gronden, stichten; gefundeerde schuld,
een op bepaalde inkomsten gewezen staatsschuld.
fundeering, v. = fundament.
[ber.
fundus, m. bodem.
funebre, tot de be,2,rafenis behoorende ; treurig, soulverderfelijk,
heilloos,
noodlottig.
funest,
fungeeren, ambtsverrichtingen doen, dienst doen.
fungus, in. paddestoel ; fungeus, sponsachtig.
funiculaire, v. kabelspoorweg (tegen een berg op).
Funkentelegraph, m. (D.) draadlooze telegraaf.
fuocoso, focaso, con fuoco, vurig, hartstochtelijk.
furcae Caudinae, v. mY. lett. Caudijnsche vorken ;
bergpas bij Caudium (Italie) waar de Romeinen
verslagen en schandelijk vernederd werden door
de Sammieten; schandelijke vernedering.
fureur, v. (Lat. furor), woede, razernij; hevige
begeerte.
furia francese, Fransche furie, onstuimigheid van
de Fr. soldaten bij den eersten aanval.
Ffirie, v. een van de 3 Furien of wraakgodinnen ;
(fig.) boosaardig wijf, helleveeg; woede.
furieus, woedend, uitzinnig, dol.
furioso, heftig, woedend.
furlong, (Eng.) Iengtemaat = 201 meter.
furore maken, luiden of grooten bijval inoogsten.
furor loquencii, spreek- of praatwoede.
furor scribendi, schrijfwoede.
furtief, heimelijk, diefachtig, steelsgewijs.
furunculus, in. steenpuist.
fusain, m. lioutskool (teekening), zwart krijt.
fuselier, m. geweerdrager, gemeen soldaat.
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fusee, v. vuurpijl.
fcisie, v. smelting ; gieting; gietsel, metaal- of ertsgietsel; (fig.) samensmelting van partijen, van
stelsels enz.
fusilleeren, doodschieten (als krijgsstraf).
fusionist, m. hij die het stelsel van ineensmelting
laankleeit.
lust, o. groot vat.
fustage, v. vaatwerk.
fusti, o. aftrek van beschadigde waren.
Fustie, v. kind van een Blanke bij eene Mustie (zie
fustigeeren, geeselen. [dat woordt).
futiel, nietig, nietswaardig, voddig, armzalig.
futiliteit, v. nietigheid, armzaligheid. [kunst).
futfirum, o. toekomst ; toekomende tijd (in de spraakfuyard, m. vluchteling, vluchtende soldaat.

fusee

U
G. = gram. trim, roemrijker gedachtenis.
g. m. of gl. m. of glor. mem. = glorioste memoGr. m. (op recepten) = grosso modo, grof gestooten of gesneden.
Baba, v. (Mal.) ongepelde rijst.
gabaire, gabarra, v. klein, plat roeischip (tot inen uitladen); nachtschip tot het visiteeren van de
in- en uitgaande schepen; lichter.
gal:oil, v. (weleer :) elke indirecte belasting (in Frankrijk :) zoutbelasting; (ook :) zouunagazijn ; tolhek.
gacheeren, slecht schilderen, knoeien; beneden de
markt verkoopen.
gfidsteel, (Eng.) staal voor vijlen, messen enz.
gaga, zwakhoofdig, kindsch; —, m. kindsch oud
[heertje.
gagaat, v. zwarte barnsteen; pekkool.
gage, v. onderpand ; dienstloon, soldij ; g. d'amour,
fliefdepand.
gagist, m. bezoldigd persoon.
gagliarde, (It.) boertig, vroolijk.
gagne, gewonnen.
gagne-petit, m. scharenslijper.
gaiete de coeur, v. luchthartigheid.

gaillard
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Gallicaansche

gaillard, m. vroolijke broeder of broer, rare snaak.
gajo, gaiment, vroolijk, opgewekt.
gala, o. groot feest, inz. hoffe-est; hofstatie; feestgewaad, staatsiekleed ; gala-dagen, m. mv. staatsiedagen waarop de hovelingen in staatsiekleederen
moeten verschijnen.
galactométer, m. melkmeter, werktuig om 't geItalie of de vervalsching van de melk to bepalen.

galangan, v. (Mal.) kade tusschen twee natte rijstgaifint, m. verliefde minnaar, vrijer. [velden.
galant, hoffelijk, welgemanierd, gedienstig (inz.
jegens dames); smaakvol (bv. gekleed); galante
ziekte, v. venuskwaal. [de znuz.)
galante, galantemente, hoffelijk, fijn, bevallig (in
galanterie, v. hoffelijk gedrag jegens vrouwen;
(ook:) minnehandel, galanterieen, galanteriewaren, v. me. waren tot tool en opschik, goederen,
die men in een galanterie-winkel verkoopt.
galanthomme, galantuomo, in. man van eer,
rechtschapen man; fijn beschaafd man, man van
de wereld, (homme galant, saletjonker, vrouwenbehager).
[pasteivorm.
galantine, v. fijngehakt vleesch van gevogelte in
galantisme, o. schijnkunde, oppervlakkige wetengdfbanum, o. moederhars. [schap.
galeas, galjas, v. groote gelei, groot zeil- en
roeischip.
galei, v. breed roeischip, dat gewoonlijk door dwangarbeiders (galeislaven, galeiroeiers) werd
voortgeroeid.
galerij, v. overdekte gang, schilderij- of kunstzaal ;
inijngang; bovenste rij open plaatsen in schouwburgen ; de toeschouwers aldaar.
galerne, v. koude Noordwestenwind.
galimatias, gallimathias, o. wartaal, onzin, brabgaljâs, v. zie galeas. lbeltaal.
galjoen, o. Spaansch koopvaardij- en oorlogsschip.
Gallego, m. Gallicier, bewoner
de provincie
Gallicie in Spanje; (ook :) naain van een zoelen
Noord-Westen-wind in Spanje.
Gallicaansche kerk, v. zekere partij in de R. K. kerk
in Frankrijk, die onafhankelijklieid wilde van Rome,

gallicisme
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gambade

gallicisme, o. Franscli taaleigen.
GaIlie, v. het land van de Gathers (Frankrijk).
Idienst.
gallimathias, o. zie galimátias.
gallionisme, o. onverschilligheid in zake den godsgallfsme, o. schedelleer van Dr. Gall.
gallomaan, nz. hartstochtelijk bewonderaar van al
[is.
wat Fransch is.
gallomanie, v. overdreven nicht voor al wat Fransch
Engelsche
inhoudsmaat
=
4,54346
liter.
gallon, o.
Gallophilus, m. vriend van de Franschen.
gallophobie, v. overdreven vrees voor Frankrijk.
galtnei, o. koolzuur zinkoxyde, kalamijn.
gal6n, o. goud- of zilverboordsel.
galonneeren, met goud- of zilverboordsel beleggen.
galoppáde, v. Engelsche springdans. idansen.
galoppeeren, in galop rijden of loopen ; een galop
galopin, m. loopjongen; boodschaplooper; keukenjongen.
galvaniseeren, een galvanische stroom door een
lichaam voeren; in 't alg. dien stroom tot een of
ander doeleinde aanwenden.
galvanisme, o. door Galvani (in 1791, te Bologna)
ontdekte scheikundige electriciteit ontstaaude door
inwerking van 2 ongelijksoortige stollen op elkaar
(gewoonlijk vloeistoffen op metalen).
galvano-caustiek, v. aanwending van gloeihitte,
verwekt door de galvanische electriciteit tot branden enz.
galvano-magnetisme, o.= electro-magnetisme.
galvanometer, m. instrument om de sterkte van
een galvanischen stroom te meten.
galvanoplastiek, v. kunst oil inetaalafdrukken of
vormen van voorwerpen langs galvanischen weg
te verkrijgen.
galvanoscoop, m. werktuig om de aanwezigheid
van zwakke galvanische stroomen te onderzoeken.
galvanostegie, v. het bedekken van een voorwerp
met een metaallaag met behulp der electrolyse.
galvanotherapie, v. genezing door galvanische
stroomen.
galvanotypie, v. galvanische druk.
gamblide, v. luchtsprong, bokkesprong.

gamba
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garden

gamba, gambe, v. knieviool, basviool, die men
met de knieen vasthoudt, violoncel.
gambiet, gambit, v. (in 't schaakspel :) misteidende zet met een pion van den raadsheer, den gam[bet bier.
bietpion.
mythisch vorst, de uitvinder van'
Gambrinus,
game, (Eng.) spel. [sche muziekinstrumenten.
gamelan, v. Javaansch orkest, volledig stet javaangamelle, v. groote blikIcen ketel, waarin het eteir,
der soldaten en matrozen opgediend wordt.
gamin, m. loopjongen, keukenjongen; Parijsche
straatjongen.
gamma, gamine, v. toonladder, toonschaal.
gammastralen, m. mv. radio-actieve stralen (z. a.),,
die niets stoffelijks schijnen to hebben, dock plotselinge golvingen in den ether zijn. Gelijkett
veel op X-stralen en zijn zeer doordringend.
ganache, v. domkop.
ganeeren, den slag laten loopen (in 't omberspel).
ganglien, o. me. peesknoopen.
gangnsena, gangreen, o. koudvuur, versterf.
gangreneus, koudvuurachtig.
gano! laat mij den slag (in 't omberspei).
ganteeren (zich), handschoenen aantr ekken.
ganterie, v. handschoenenwinkel.
Ganymedes, m. Jupiter's schenker en lieveling ; (fig p
zeer school! jongeling; (souls oolc:) schandjongen_
garage, v. stalling voor automobielen enz.
garandeeren, met meekrap verven, krappen.
garancine, v. meekrap-verfstof.
garandeeren, borg blijven; goedspreken.
garfint, m. borg, waarborg • borgstellmg.
garintie, v. waarborg, borgstelling, borgtocht„
vrijwaring.
garcon, m. knaap, ongehuwd man; oppasser,
diende in een koffiehuis, logement enz.
girde,v. en m.wacht, wachter; uitgelezen manschap als.
afzonderlijke legerafdeeling; g. a cheval, ruiterwacht; g. du ,corps, lipwacht; gechampEtre„
veldwachter; g. - chasse, g.-pEche, koddebeier.
gardeeren, bewaken, behoeden, behouden.
garden, (Eng.) tuin; garden-party,tuinfeest.

garde-meuble
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gastronoom

garde-meuble, m. magazijn, waar meubels bewaard
worden. [weer.
garde-nationale, v. burgerwacht, schutterij, landgarderObe, v. kleerkamer, kleerkast ; kleedervoorgardez-vous! wacht u! pas op!
[raad.
gardiaan, m. Hater die aan het hoofd staat van een
Franciscaner of Minderbroederklooster.
gare! zie voor u! berg u! buk! pas op!
gare, v. (Fr.) station.
gargantua, m. onverzadigbaar eter.
gargarisatie, v. het gorgelen.
garg6te, v. gaarkeuken, smerige herberg.
gargouille, v. grillige kop als afvoerbuis eener goof.
garmond, v. druklettersoort tusschen dessendiaan
en galjard.
garneeren, van 't noodige voorzien; omzoomen,
beleggen; van oplegsels voorzien; voeren; stoffeegarni, gemeubileerd.[ren.
garnisair, m. soldaat als dwanginlegering bij ach.
terstailige belastingschuldigen.
garnituur,o;garneering,v.omzetsel, belegsel; versie.
ring; toebehooren, volledig stel van bijeenbehoorende dingen (keukenterm).
garnizoen, o. (Fr. garnison), krijgsbezetting,
standplaats van militairen.
garrotteeren, knevelen, sterk binden ; wurgen.
garter, (Eng.) kouseband.
[berspel.
gasco, o. de 2 zwarte azen in een hand bij het °tn.
Gasc6gner, m. grootspreker, praalhans.
gasconnade, v. pralerij, erge grootspraak, snoeverij.
gasmotor, m. machine door ontploffingen van gassen gedreven, ontptoffingsmotor.
gast(e)ralgie, v. maagpijn.
gast(e reeren, een gastmaal geven; smulpartij
gastriloog, m. buikspreker. [houden.
gastrilogie, v. buiksprekerij.
gfistrisch, wat het onderlijf, den bulk, de maag
gastritis, v. maagontsteking.
[aangaat; buikziek.
gastro-enterostomie, v. het maken van een gemeenschapsweg tusschen maag en darm.
gastronomic, v. verfijnde kookkunst ; lekkerbekkerij.
gastronoom, m. fijne koic ; lekkerbek.

gate
gate, (Eng.) poort.
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geaffideerde

gAte - métier, m. loonbederver, knoeier.
gauche, linksch, scheef ; onkundig, ongeschikt ; — v.
[held.
linkerzijcte (ook in de politielc).
gaucherie, v. linkschheid ; on beholpen gedrag, lompgaudanine van Dilderlein, v. oplossing van paragummi in benzine.

gaudefimus (igitur),! laten we (dus) vroolijk zijn.
gaudium, o. vreugde, verlustiging, pret.
gaufreeren, met een fleet ijzer figuren op stoffen
drulcken, stoffen wateren.
gavotte, v. ouderwetsche Fransche dans; daarbij begaz, m. (Fr.) gas. [hoorende inuziek.
gazeeren, met gaas of floers overtrekken, omsluieren.
gazette, v. nieuwsblad, courant, krant.
gazometer, m. gasmeter ; (ook 0 groote ontvangbak
voor 't gas in de gasfabriek.
gazon, o. graszode ; grasperk.
gazonneeren, met graszoden beleggen ; tot een
grasperk maken.
Gea, v. de aarde ; de godin van de aarde ; geistiek,
v. natuurleer van de aarde, aardkunde.
geabimeerd, bedorven, ten gronde gericht. ')
geabonneerd, ingeteekend ; vooruitbetaald.
geaccepteerd, aangenomen.
geaccordeerd, toegestaan ; in schikking getreden.
geaccuseerd, beschuldigd ; beticht. [gezet op.
geacharneerd, verwoed, verbitterd ; verzot, sterk
geacheveerd, volfooid, geeindigd ; volkomen, uit[nomen kind.
muntend in zijn soort.
geadopteerd kind, o. als zoon of dochter aangegeaffaireerd, druk, bedrijvig, veel om handen
hebbende.
geaffecteerd, gemaakt, gekunsteld, niet natuurlijk.
geaffideerde, m. vertrouwd persoon, vertrouweling.
') Woorden met het voorvoegsel ge, die hier niet
gevonden worden, zoelce men op het woord zelf, bv.
geaccrediteerd op accrediteeren, geconstrasigneerd op contrasigneeren, geprononceerd
op prononceeren, enz.

geaggreg. Zie ook 3)00pag. 299. geborn.
geaggregeerde, gea(g)greeerde, m. toegevoegd
anibtenaar die den patroon nag vervangen en in
zijii plaats teekent.
gealiêneerd, in 't verstand gekrenkt, krankzinnig.
gealimenteerd, verzorgd, verpleegd, onderhouden;
een gealimenteerde, m. iemancl die op kosten
van een gemeente wordt onderhouden.
geallieerden, m. me. bondgenooten.
gealtereerd, ontroerd, ontsteld ; bedorven, verminkt.
geamendeerd, verbeterd ; (van wetten) door amendementen (zie ald.) gewijzigd of verbeterd.
geamnestiEerd, in de amnestie (zie ald.)begrepen.
geamoveerd, ontzet (bv. van een post); gesloopt,
geslecht, weggeruimd.
geangliseerd, op Engelsche wijze gekortstaart.
geanimeerd, opgewekt, aarigevuurd, bemoedigd;
vroolijk, druk.
gear-case, v. (Eng.) kettingkast van een rijwiel.
gearing, v. (Eng.) versnelling, stel tandraderen.
gearticuleerd, geleed; duidelijk en bepaald uitge[onmacht gevallen.
sproken.
geasphyxieerd, door schijndood getroff en, in doodsmet
aanaderning
uitgesproken.
geaspireerd,
geassorteerd, voorzien van alles, wat tot een Winkel, een handelstak behoort. [enz.) verzekerd.
geassureerd, tegen schade (van brand, hagelsing
geautoriseerd, van volmacht voorzien, gevotmachtigd.
geavanceerd, vooruitgeplaatst; gevorderd - bevorderd; sterk vooruitstrevend (in de politiek).
gebalanceerd, in evenwicht gehouden, wederzijds
opgewogen ; afgesloten (van een rekening).
gebaseerd, gegrond op, op een of anderen grond[kene (de maagd Maria).
slag rustend.
Gebenedljde, v. gezegende, gezaligde, zaliggesprogeber, m. ongeloovige (bij de Mahomedanen).
geblameerd, in kwaden naam gebracht, to schand
gemaakt. [ontzenuwd.
geblaseerd, uitgeput, door overmatig zingenot
geblesseerd, gekwetst; geraakt, gekrenkt, belee[geestig,
di d.
geborneerd, begrensd, beperkt ; bekrompen, Mein-

Zie ook 1 pag. 299. gecultiv.
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gebosseleerd, gedreven, met verheven figuren bewerkt (van goud- of zilverwerk).
gebrouilleerd, oneens, in onmin !e yelid; verward.
gecacheerd, verborgen, bedekt, gelieim.
gecanlangeerd, aangehaald, beboet.
gecalqueerd, doorgeteekend ; nagetrokken.
gecasseerd, afgezet (nit post of bediening); uitge-

gebossel.

mergeld, uitgeput door zingenot.

gecharmeerd, bekoord, ingenomen, opgetogen,
verrukt, betooverd.
gechausseerd, met kousen en schoenen (of laarzen)
geciteerd, gedagvaard. [aan.
geciviliseerd, beschaafd, welgemanierd.
gecko, m. soort Indische hagedis.
gecoaliseerden, m. m y. verbondenen, bondgenooten.
gecoiffeerd, ergens mede vereerd, gevleid (zijn).
gecombineerd, samengesteld, vergeleken en berekend.
gecommitteerde, m. afgevaardigde, lasthebbende,
gecompliceerd, ingewikkeld. Igevolmachtigde.
gecompromitteerd, blootgegeven aan schande,
gecondenseerd, verdicht, verdikt.
[schade enz.
geconditionneerd, wel of kwalijk in zijn toestand
bewaard.
geconfedereerden, m. m y. verbondenen.
geconfisqueerd, verbeurd verklaard.
geconserveerd, bewaard, onderhouden.
geconsolideerden, v. my. fondsen of schulden, voor
welker rentebedrag zekere staatsinkomsten zijn
aangewezen.
geconstateerd, gestaafd, bekrachtigd ; vastgesteld.
geconsterneerd, ontsteld, onthutst, verbaasd.
geconstipeerd, hardlijvig, verstopt.
geconsulteerd, geraadpleegd.
geconsumeerd, verteerd, opgebruikt.
geconsummeerd, voltooid, voltrokken.
gecontinueerd, voortgezet, vervolgd.
gecontrarieerd, gedwarsboomd, tegengewerkt.
gecorrigeerd, verbeterd.
gecostumeerd, aangekleed, verkleed.
gecreeerd, geschapen; benoemd, verkozen; opgericht.
gecultiveerd, aangekweekt; beschaafd.

gedamas. Zie ook 3)2pag. 299. gedetaill.

gedamasceerd, met goud of zilver ingelegd (staalwerk); uit staalrepen van verschillende hardheid
aaneengesmeed en daardoor gevlamd gemaakt;
vlammig geetst (degenklingen).
gedebaucheerd, verliederlij kt.
gedebordeerd, uit de oevers getreden ; een g.
mensch, een uitspattend, liederlijk mensch.
gedecideerd, besloten, vastberaden, stout.
gedecolleteerd, met blooten hals en boezem.
gedecontenanceerd, bedremmeld, van zijn stuk ge.
gedecoreerd, met een ridderorde versierd. fbracht.
gedecreteerd, vastgesteld, besloten.
gedegradeerd, verlaagd tot gemeen soldaat, van
ambt of waardigheid ontzet.
gedelabreerd, vervallen, bouwvallig; gehavend.
gedelegeerden, m. m y. afgevaardigden; aangewezen schuldenaars; rechters, die ter beoordeeling
van een zaak bijzonder zijn aangewezen.
gedelibereerd, overwogen, in overweging genomen.
gedeplaceerd, misplaatst; kwalijk aangebracht.
gedeponeerd, neergelegd; in bewaring gegeven.
gedeporteerde, in. gebannene en naar een bepaald
foord weggevoerde.
gedepraveerd, verdorven.
gedeputeerde, m. afgevaardigde, volksvertegenan
het dagelijksch bestuur eeuer
woordiger '-lid
l v
provincie, daartoe gekozen door de Provinciale
Staten.
gederangeerd, in de war (van verstand, van fortuin).
gedesabuseerd, uit de dwaling geholpen.
gedesigneerd, voorloopig benoemd, erkend, aan.
gewezen. fteleumesteld.
gedesillusionneerd, uit de begoocheling gebracht,
gedesinteresseerd, belangeloos.
gedesoeuvreerd, werkeloos, ledig.
gedesoleerd, verwoest ; troosteloos.
gedesorganiseerd, verbroken van samenhang, ontbonden, in wanorde gebracht.
gedesorienteerd, het spoor bijster, in de war,onzeker.
gedestineerd, bestemd.
gedetacheerd, losgemaakt; afgezonderd en uitgezon[derheden.
den (van troepen).
gedetäilleerd, omstandig, breedvoerig, in bijzon-

Zie ook *) pag. 299. geevapor.
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gedetermineerd, besloten, bepaald; vastberaden,
onverschrokken, stout, koen.
gedetrompeerd, uit den droom of de dwaling geholpen, beter ingelicht.
gedeveloppeerd, ontwikkeld.
gedevolveerd, door 't recht van devolutie of door
aanvalling verkregen, aanbevallen.
gedirigeerd, bestuurd, geregeld ; gericht, in de
richting gebracht.
gedisciplineerd, aan goede tucht gewend.
gediscrediteerd, to kwader faam bekend gebracht.
gediscutieerd, overwogen, nauwkeurig onderzocht,
wet gewikt en gewogen.
gedispenseerd, vrijgesteld, onthever, verschoond.
gedisponeerd, beschikt, betrokken ; goed of slecht
gehumeurd. [redig.
gedisproportioneerd,in slechte verhouding,oneveno. sterke dranken.
gedistilleerd, overgehaald;
gedistingeerd, onderscheiden; aanzienlijk, voornaatn, zeer fatsoenlijk.
gedomicilieerd, gehuisvest, woonachtig, een bepaalde woonplaats hebbende (zie ook op domicilieeren).
gedoteerd, begiftigd; van zekere inkomsten voorzien.
gedresseerd, afgericht (van dieren); gedrild, goed
geoefend (van soldaten). [neus geleid.
gedupeerd, bedrogen, gefopt, beet genomen, bij den
geechauffeerd, verhit, warm geworden; driftig, boos.
geelanceerd, hoog en dunstammig; slank, rank en
mager van gestalte.
geemancipeerd, vrijgelaten, vrijverklaard, uit slavernij of lijfeigenschap ontslagen, gelijkgesteld in
rechten.
geembrouilleerd, verward, dooreengemengd.
geemigreerd, uitgeweken, naar een ander land
verhuisd.
geemployeerd, gebezigd, gebruikt ; geemployeerde, in. beambte, inz:. van minder rang.
geemporteerd, oploopend, door drift meegesleept.
geempresseerd, haast hebbende, dru4 bezig.
geengageerd, verbonden, verplicht ; verloofd.
geevaporeerd, vol griller en inbeeldingen.

gedeterm.

geexalteerdzie
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geindisp.

geexalteerd, opgewonden, overspannen.
geexecuteerd, uitgevoerd, volbracht - door rechtsthvangtniddelen genoodzaakt ; te recht gesteld.
geexpedieerd, verzonden, uitgevaardigd; naar de
andere Nvereld geholpen.
-geExpireerd, ontzield ; afgeloopen, vervallen.
gefarceerd, opgevuld met vulsel (farce, hakvleesch,
kruiderijen enz.) volgestopt en toebereid.
gefatigeerds vermoeid, mat; (fig.) van een veel bewogen leven; zie fatigeeren.
gefigureerd, met figures, gebloemd (van stoffen).
gefingeerd, enkel gedacht, niet werkelijk voorhanden ; g.-e munten, zulke munten, naar welke wel
gerekend wordt, maar die niet werkelijk bestaan;
g.-e.rekening, geraamde, vermoedelijke rekening
(conto finto). [met geweld uitgevoerd.
geforceerd, gedwongen; met groote inspanning of
gefortuneerd, vermogen, rijk.
gegageerd, eervol ontslagen (minder militair).
geganteerd, met hancischoenen aan.
.
gegëneerd, belemmerd, gedwongen, verlegen.
gegradueerd, met een academische waardigheid
bekleed; met een rang bekleed (in het leger).
gehazardeerd, gewaagd, gevaarlijk, vermetel.
gehebEteerd, geheel stompzinnig geworden, verstompt, don' gemaakt.
-Gehenna, o. hel, helsche poet, plaats der pijniging.
gehonoreerd, vereerd, aangenomen en betaald (van
geldentifieerd, vereenzelvigd. (wissels).
geIllustreerd, met platen, vignetten enz. opgeluisterd, verlucht; opgehelderd; beroemd gemaakt.
geimpegneerd zijn, verplicht of verantwoordelijk
zijn.
geTmpliceerd, mede in betrokken, verwikkeld.
geimporteerd, ingevoerd, uit vreemde landen in
ons land overgeplant.
geTncrimineerd, voor misdadig of strafbaar gehouden; het gencrimineerde artikel, woord, enz.,
dat, waarop de beschuldiging van het te Taste gelegde feit berust, waarin de overtreding vervat is.
geIndigneerd, verontwaardigd, boos.
.geIndisponeerd, ongenegen; ontsteiiid, onpasselijk.

) pag. 299. geneeren
geinteres. Zie ook *3 05
genteresseerd, bij betrokken; zelfzuchtig, wingierig.
Geiser, nt. heete springbron op IJsland ; (ook :) badkachel, kachel waarin water uit de leiding wordt
gebracht om er warm weder uit to komen.
geisha, v. Japansche danseres en zangeres.
geisoleerd, op zichzelf staande, van alles afgezonderd; electrisch afgezonderd.

gelatine, v. geleistof uit beenderen getrokken.
gelatineus, geleiachtig.
gelei, v. slijmig, verdikt vocht, gestremd of gestold
sap van planten, vruchten of van vleesch getrokken, dril.
gelinieerd, gelijnd, van evenwijdige lijnen voorzien.
gemaniereerd, gekunsteld.
gemarineerd, in gekruide pekelsaus (marinade) ingemaskeerd, bedekt, onzichtbaar. [gemaakt.
gemaskerd, met een mom of masker, verkleed,
vermomd.
gembleerd, vermengd; doorgeschud ; bemoeid.
gemet, o. vlaktemaat in Zeeland en op de ZuidHollandsche eilanden. [rim).
Gemini, Tweelingen (sterrenbeeld van den dierengemmen, v. Inv. edelgesteenten, inz. gesneden stee[nen, ringsteenen.
gemodereerd, gematigd.
gemiitlich, (D.) gezellig, goedhartig.
genant, belemmerend, bezwarend, lastig, hinderlijk.
gendarme, m. politie-soldaat. [politic; legerpolitie.
gendarmerie, v. op militaire leest geschoeide rijksgender, v. (Ja y .) slaginstrument uit den gamelan,
bestaande uit dunne metaalstaven rustend op barnboekokers.
gendi, v. (Mal.) niet verglaasde poreuse aarden
waterkruik, waarin het water, doordat het verdamgendre, m. (Fr.) schoonzoon. [pen kan, koel blijft.
gene, v. dwang, belemmering; sans g., ongedwongen, ongegeneerd.
genealogie, v. geslachtrekenkunde, stamboom.
genealOgisch, geslachtrekenkundig, als een geslachtregister.
genealoog, genealogist, m. geslachtkundige,
stamboommaker.
geneeren, zicli dwang aandoen, eenig ongemak opVEERTLENDE DRUK
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genegoti.
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leggen of (zich) getroosten ; zich niet op zijn ge-

mak voelen, zich schamen ; geneer je niet, doe
. of je thuis waart.
genegotieerd, onderhandeld; verhandeld, omgezet;
aangegaan, gesloten (bv. van een leening).
generaal, algemeen; (in samenstellingen:) opperof hoofd-, enz., b y . generaal-agent, hoofdagent,
hoofdgevolmachtigde ; generaal-conto, hoof d berekening ; generale staf, algemeene staf van het
leger, staf der hoogere legerbevelhebbers.
generalisatie v. algemeenmaking, veralgemeening.
generalissimus, m. opperveldheer.
generalitelt, v. algeineenheid; gezamenlijke heirvoerders; Algemeene Staten.
generaliter, in 't algemeen.
generfitie, v. afstamming, geslachtsvoortplanting;
menschengeslacht ; de gelijktijdig levende menschen.
generator, m. toestel dat kracht ontwikkelt, dynamo.
genereeren, telen, verwekken, voortbrengen.
genereus, edelmoedig, grootmoedig, mild.
generisch, generiek, tot het geslacht behoorende;
generisch onderscheid, o. geslachts-onderscheid.
generositeit, v. edelinoedigheid, onbaatzuchtigheid,
mildheid. [muziek).
generoso, met verheven, edele voordracht (in de
Genesis, v. ontstaan, wording; naam van Mozes'
eerste boek, scheppingsgeschiedenis.
genet, o. Spaansch paardje, klepper; kleine, wel geevenredigde hengst. [fende, die verklarende.
genètisch, het ontstaan of den oorsprong betrefgeniaal, scheppend, vernuftig, vol genie.
ge nialiteit, v. oorspronkelijke geestkracht, verstandse
gave; vindingskracht. [mergsonsteking.
Genickstarre, v. (D.) nekkramp, hersenvlies-ruggegenie, o. natuurlijke aanleg, aangeboren schranderheid, viudingrijke, scheppende geest; (ook :) lust,
behagen, trek, zin; genie, v. militaire bouwkunde,
het wapen daarmede belast.
genist, m. militair tot de genie behoorende.
genitalia, genitfilien, v. m y. teeldeelen, geslachts[teler).
deelen.
genitivus, genitief, m. tweede naamval (bezitter,

Zie ooklpag. 299. geomorph.
07
genius, m. beschermgeest, schutsengel ; de geest van
een zaak in beeld gebracht.
genre, o. geslacht, soort ; manier, trant, stijI ; genreschilderij, v. voorstelling van een tooneel uit het
dagelijksch leven, volkstafereel.
gens, m. m y. lieden; gens de condition, lieden van
aanzien; gens d'eglise, kerkelijke personen, geestelijken ; gens d'ep6e, militairen ; gens de lettres, letterkundigen ; gens de robe, advocaten,
rechters.
gentielen, m. me. (bij christenschrijvers :) heidenen.
gentil, aardig, lief ; wellevend, hupsch.
gentile, bevallig, liefelijk (in de muziek).
gentilhomme, m. edelman, adellijk persoon.
gentillesse, v. aardigheid, vriendelijkheid ; hupschheid, wellevendheid ; bevalligheid.
gentilezza, v. bevalligheid, Iiefelijkheid.
gentle hint, (Eng.) zachte wenk.
gentleman, (m y. gentlemen) heer, man van opvoeding of stand, fatsoenlijk man ; (ook :) man van eer.
gentlemanlike, een man van eer of van stand
waardig. [rijdt, heerrijder.
gentleman-rider, m. heer die bij wedrennen zelf
gentry, (in Engeland :) de lagere of kleine adel.
genuflexie, v. kniebuiging.
genulen, echt, onvervalscht, onvermengd, zuiver, rein.
genulniteit, v. echtheid, onvervalschtheid.
genus, o (mv. genera), geslacht (in de natuur en
in de spraakkunst) ; soort; genus irritfibile vátum, het kitteloorig dichtervolk.
geoccupeerd, druk, met bezigheden overladen.
geocentrisch, met de aarde als middelpunt.
geodesic, v. landmeten en waterpassen ; landmeting.
geognosie, geognostiek, v. kennis van de samenstelling van de vaste aardkorst, bergkunde.
geogonie, geogenie, v. aardvorming.
geograaf m. aardrijkskundige.
geographic, v. aardrijkskunde.
geogriphisch, aardrijkskundig.
geologic, v. aardleer, leer van de wording van
geometric, v. meetkunde. [de aarde.
geomorphologie, v. leer van de aardkorstvorming.

genius

geophysica Zie ook *)30 8pag. 299. geprotest.
geophysica, v. leer van de physische verschijnselen
in 't binnenste der aarde.
georãma, o. aardtafereel, tafereel, dat naar alle
zijden een overzicht van de aarde geeft. [tuigd.
georganiseerd, naar den eisch ingericht, be werkgeorgica, v. landelijk gedicht of boelcen over den
geoscoop, m. aardbeschouwer.
[laiidbouw.
geostatica, v. leer van het evenwicht van vaste
lichamen.
geothermometer, m. thermometer ter bepaling van
de temperatuur op groote diepten in de aarde.
geotropisme, o. neiging van pianten oni hare stengels naar de aarde toe te buigen en daarin te dringeparen teerd, vermaagschapt. [gen.
geparfumeerd, van geuren doortrokken, met reukwater besprenkeld.
geparodieerd, op bespottelijke wijze nagebootst.
gepasporteerd, met paspoort ontslagen uit den
militairen dzenst. fop.
gepassionneerd, hoogst ingenomen met, zeer verzot
gepasteuriseerd, bacterievrij gemaakt volgens de
methode van Pasteur.
geperforeerd, met gaatjes doorboord.
gepetrifieerd, versteend.
gepiqueerd, gebelgd, beleedigd.
gepolitoerd, geglanst, gepolijst. [sterk aantrekken.
geporteerd voor iemand zUn, zich iemands zaak
geposeerd, gezeten ; gezet ; bedaard, bezadigd.
gepousseerd, voortgedreven, voortgeholpen.
gepremediteerd, te voren bedacht, opzettelijk.
gepreoccupeerd, vooringenomen.
geprescribeerd, verjaard, aanbevallen, verstorven.
gepresseerd gin geen tijd hebben, haast hebben.
geprofest, gewijd en ingekleed als kloosterling.
geprolongeerd, verlengd, de betaling tot een lateren dag uitgesteld.
gepromoveerd, bevorderd, tot den doctorsgraad
verheven.
geprononceerd, duidelijk uitkomend, beslist.
geproportioneerd, geevenredigd, naar juiste vergeprotegeerd, beschermd, begunstigd. [houding.
geprotesteerd, met protest teruggezonden (van
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wissels); tegen een kwetsing of benadeeling van
zijn recht opgekomen.
gequalificeerd, bevoegd, door de bevoegde macht
aangesteld; ve diefstal, diefstal, die met verzwarende omstandigheden gepaard gaat. [trapt.
geraffineerd, gelouterd, verfijnd; doorkneed, doorgerant, m. zaakvoerder; verantwoordelijk beheerder
van een dagblad, tijdschrift, hotel enz.
gerbe, v. korenschoof ; schoofvormige stralenbundel
(bij vuurwerken).
gerechercheerd, uitgezocht, keurig; allerzorgvuldigst afgewerkt.
gerecommandeerd, aanbevolen.
gereeren, besturen; zich gereeren, zich gedragen;
zich uitgeven voor iets.
Gereformeerden, m. m y. hervormden, aanhangers
en volgelingen van de leer van Zwinglius en Calvijn, Protestanten.
gerenommeerd, befaamd, vermaard; berucht.
gereserveerd, voorbehouden.
[raad.
geresolveerd, besloten, koen, moedig, van kort begeretireerd, ingetogen, eenzaam, op zich zelven
gereiisseerd, gelukt, geslaagd.
[leveed.
Germaansch, van Duitschen oorsprong of stain
Oud-duitsch.
[land.
Germfinie, v. het land van de Germanen, Duitschgermaniseeren, Duitsch maken, verduitsclien.
germanisme, o. Hoogduitsch taaleigen; afkeurenswaardige navolging van een Hoogduitsch woord
of gezeg,de ; b y. v o o r r a d i g, (D.) vorratig, d. i.
in voorraad, enz.
germanist, m. kenner en leeraar van het Duitsche
recht, van de Duitsche taal en geschiedenis.
Germinal, m. kiemmaand, de 7de van den Fr.-republ.
kalender (21 Maart-19 April).
germinatie, v. kieming, uitspruiting, kiemtijd.
germineeren, ontkiemen, uitspruiten.
geroutineerd, geoefend, bedreven, vlug, doorkneed.
gerundivum, o. verriclitingswoord.
gesaisisseerd, getroff en door iets aangegrepen
worden (bv. schrik enz.)
[gelijkend.
gesatineerd, als satijn bewerkt, op satijn of atla,
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gesetzlich geschiltzt, (D.) door de wet beschermd,
wettelijk gewaarborgd.
gesignaleerd, geseind, door teekens bericht; door
persoonsbeschrijving kenbaar gemaakt; uitgemunt.
gesitueerd, gelegen; in een zekeren toestand zich
bevindend.
gesorteerd, in soorten bijeengevoegd; van al het
vereischte wel voorzien (b y. een winkel).
gestatie, v. het dragen, dracht ; bonding; tijd der
zwangerschap.
gestationneerd, aangesteld; geplaatst, gelegen.
geste, v. gebaar, lichaamshouding-, handbeweging.
gesteriliseerd, vrijgemaakt van ziektelciemen (melk).
gesticuldtie, v. handbeweging in 't algemeen, gebarenspel bij het spreken of redevoeren.
gestie, v. verrichting, bestuur, beheervoering.
gestipuleerd, vastgesteld, afgesproken, bepaald.
gestor negotiörum, m. zaakvoerder, zaakwaarneuter.
getah-pertja, v. sap nit tropische boomen, waarvan een traaie, en duurzame, elastische stof vervaardigd wordt, rubber.
getierceerd, tot op een derde teruggebracht.
getraineerd, getalmd; op de lange baan geschoven; geoefend.
getravailleerd, afgetnat, gelcweld.
getroubleerd, niet wel bij 't hoofd.
gettatóre, m. booze blik, gewaande gave van sommige personen om door huii kwaad oog anderen
anheil to kunnen aanbrengen.
gees, m. bedelaar, scheldnaam van de Protestanten;
kleine vlag van de boegspriet; gieteling; prismatische ijzermassa, gelijk die onmiddellijk nit den
smeltoven in het zand gegoten wordt.
gevaccineerd, ingee-nt.
geverseerd, geoefend, bedreven, ervaren.
ghfiselen, ghfizelen, o. mv. soort Oostersche lierdichten van eigenaardigen kunstigen vortn.
ghetto, o. jodenwijk.
giaur, m. ongeloovige (verachtelijke benatning voor
(wan.
alle niet-Mohammedanen bij de Turkel*
gibbon,m. Ind. menschaap met zeer lange armen, watt-
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gibbositeit, v. bultigheid; bochel.
gibelotte, v. fricassee van konijnen.
gibier de potence, m. galgebrok.
gibus, m. klaphoed, kiak.
gig, (Efig.) eenspannige open gaffelwagen met twee
wielen; lichte boot van plaatijzer, giek.
gigantesk, gigfintisch, reusachtig.
Gigeri, m. modepop, fat.
gigot, m. bout, inz. schapebout ; van boven wijde
mouw aan vrouwenkleederen.
gilet, m. vest; g. hydrostatique, zwemvest.
gin, (Eng.) jenever, korenbrandewijn.
gingang, gingham, o. Oost - Indische katoenen stof,
soms met schors gemengd.
gingerbeer, o. (Eng.) gemberbier.
gingivitis, v. tandvleeschontsteking.
ginseng, m. wortel van kruidigen smaak en zenuwprikkelende kracht (in China zeer hoog geacht).
giocondame"nte, giocondo, (muz.) blijde, vroolijk.
giocOso, giocosamente, (muz.) jolig, schertsend.
giOvine Italia, het jonge Italie (naam van de partij,
die de eenheid van Italie beoogde en tot stand
bracht). [brunette.
gipsy, m y. gipsies, (Eng.) Heide n, zigeuner ; (ook:)
girandole, v. veelarmige staande luchter of kandelaar;
vuurrad, vuurzon bij vuurwerken.
gireeren, een wissel aan een ander overdragen.
girl, (Eng.) meisje.
giro, v. omloop, geldsomloop ; het overdragen (endosseeren) van een wissel op een ander; vergaderplaats van de kooplieden tot afdoening van
zaken.
girobank, v. overschrijvingsbank, waar geldsommen door aan- en afschrijven van den een op den
ander worden overgedragen.
GirondUnen, m. my. aanhangers van de Gironde,
d. i. de gematigde republikeinsche partij in de
Fransche revolutie in 1789.
girouette, v. windwijzer, weerhaan.
gitaar, v. speeltuig met 6 tot 10 snaren, die met de
vingers getokkeld worden.
gitana, v. Zigeunerin.
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gitanos, m. mY. (Sp.) Heidens, Zigeuners.
giusto, (It.) juist, gepast, overeenstemmend.
glace, v. ijs, kunstmatig bereid ijs (als verfrisschende lekkernij). [suiker bekleeden (gebak).
glaceeren, blinkend maken, glanzen; met een laag
glace-handschoenen, m. m y. geglansd leeren handglacRre, v. ijskelder, ijsvat. [schoenen.
glacis, o. aarden, gezichtsdekking, met zeer flauwe
buitenhelling (meestal buiten fortgrachten gemaakt).
glacon, m. op een ijskegel gelijkende versiering.
gladakkêr, m. straathond in Indie; (ook :) ploert, fielt.
gladiator, m. zwaardvechter bij de Oud-Romeinsche
schouwspelen.
glandula, v. klier ; glanduleus, klierachtig, klierig.
glatik, m. (Mal.) rijstvogel.
glaucoma, o. groene staar. [ken.
glazeeren, glazuren, verglazen, met glazuur bedekglazuur, o. verglaassel, glasstofbedekking.
glen, o. (Schotsch) kloof, dal.
gletscher, m. langzaam van een bergrug afschuivend
reusachtig ijsveld.
gleucometer, m. mostmeter (om het suikergehalte
van den wijn to bepalen). [steer, mica.
glimmer, o. kiezelzure verbinding met leem en talkglissade, v. uitglijding (van den voet); afglijding
van de degenkling (bij het schermen) ; sleep- of
glijpas (bij het dansen, ook pas glisse geheeten).
glissando, glissicato, (muz.) gtijdend, zacht.
globaal, over 't geheel genomen, bij wijze van overslag of raining, begrootenderwijze.
globe, v. kogel, bot ; kunstmatige aard- of hemelbol.
globetrotter, m. (Eng.) wereldbereizer, iemand die
steeds reizeiide is.
globuleus, kogelvormig, bolvormig.
gloria, glorie, v. roem, heerlijkheid ; stralenkrans;
gloria in excelsis D6o, eer zij God in de hoogte.
gloriette, v. paviljoen in een park.
glorieus, roemrijk, heerlijk ; (ook :) grootsprekend.
glorificatie, v. verheerlijking.
glorificeeren, verheerlijken.
gloriole, v. stralenkrans.
gloriasae memoriae, roemrijker gedachtenis.
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glossarium, o. alphabetiscli gerangschikte verzameling van glossen.
glôsse, v. duister, verklaring behoevend woord ;
uitlegging, verklaring, kantteekening, inz. afkeurende, hekelende aanmerking. f maken._
glosseeren, aanmerkingen, inz. afkeurende, op jets,
glossina palpalis, v. soort Afrik. vlieg, die de slaapziekteparasiet overbrengt. [van de stembanden.
glottis, v. stemspleet; glottiscedeem, o. zwellinggliickauf, (D.) mijnwerkersheilwensch, gelukkige
bovenkomst. In 't algemeen: veel geluk, goede rm_
glucose, v. druivensuiker, zetmeelsuiker.
gluten, o. lijmstof, kleefstof, plantenlijm.
glutine, v. beenderlijm.
glutineus, kieverig en lijmig.
[uit vetten bereid_
glycerine, v. oliezoet; zoete olieachtige vloeistof
glycirrhiza, v. zoethout. [te snijden.
glyphiek, glyptiek, v. kunst om in steer/ of metaal
glyphographie, v. kunst om koperplaten tot de
beteekening en den galvanischen afdruk voor te
glypten, m. m y. gesneden steenen. f bereiden.
glyptognosie, v. kennis van de gesneden steenen.
glyptotheek, v. verzameling van gesneden steelier];
(ook in 't alg.) van beeldbouwwerk; kabinet daarvan.
gneis, o. eelaagd gesteente, bestaande uit een kristallijn schilferig mengsel van veldspaath, glimmer
en kwarts. [leer-, zinspreuken.
gn6men, m. en v. me. aard- of berggeesten; (ook :),
gnOmisch, in spreuken vervat, spreukvormig.
gnomon, m. richtsnoer, zonnewijzer ; astronomische
wijzer. Nis van de christelijke leer._
gnosis, v. (gewaande) openbaring; — diepere kengnostieken, m, mv. geheimkenners, godswijze dwepers uit den eersten christentijd.
gnostisch, geheimkundig, godswijs.
go ahead, (Eng.) voorwaarts
goal, v. (Eng.) sportt. doel of doelpunt.
goalkeeper, m. (Eng.) sportt. doelverdediger.
goal-kick, (Eng.) sportt. doelschop, uittrap.
gobang, m. (Ind.) twee- en een halve centstuk, duit.
gobelet, m. dobbelbeker.
[werkte figuren.
gobelins, o. m y. Fransche wandtapijten met inge-
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go(o)chem, wijs, ervaren, verstandig, slim.
God-dam, God verdo(e)m'me (Engelsch vloekwoord).
godiveau, m. pasteitje van gehakt vleesch, worstpasteitje.
God save the king (queen), God behoede den
koning (koningin) (aanvang van 't Engelsche
volkslied).
goeboek, m. wachthuisje op Javaansch rijstveld.
goedang,, (Mal.) magazijn, pakhuis.
goelasj, golasch, m. Hongaarsch vleeschgerecht,
met Turksche of Spaansche peper gekruid.
goelette, v. klein schip van 50-100 ton, schoener.
goeling, v. (Mal.) rolkussen, in Inciie bij het slapen
tusschen de knieen gelegd om de beenen koel to
houden.
goesli, v. (Russ.) liggende harp.
goetie, v. tooverij door oproeping van booze geesten.
goi, (my. gajim), m. en v. niet-Jood (Heiden of
Christen).
gold, (Eng.) en (D.) goud.
Golgotha, schedelplaats, gerechtsplaats bij JeruzaGeliath, m. reus, reusachtig mensch. [fem.
golok, m. (Mal.) kapmes.
Oomarianen, Gomaristen, m. m y. tegenstanders
van de-Arminianen, Contra-remonstranten(17e eeuw).
gommefix, m. modeheer, fat.
gonagra, 0. kniejicht.
gonarthritis, v. kniegewrichtsontsteking.
gendel, v. plat en overdekt vaartuig in Venetie.
gondetier, m. gondelschipper.
gonfalonier, m. vaandeldrager, baanderheer.
gong, v. aan een koord hangend metaalbekken,
waarop met een stok geslagen wordt.
goniometer, m. hoekmeter (werktuig).
goniometrfe, v. hoekmeetkunst.
gonorrhoea, v. druiper.
good, goed; goodbye, goedendag, vaarwel !
goodwill, (Eng.) waarde eener zaak ongeacht den
aanwezigen voorraad roerend en onroerend goed.
go on, (Eng.) ga voort.
goose, (Eng.) gans.
Gordiaansche knoop, m. onontwarbare knoop,
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hoogst ingewikkelde zaak, schijnbaar onverwinnelijke zwarigheid.
gorge, v. keel, gorgel ; bergpas; gorge de pigeon,
weerschijnkleur als van een duivenhais.
GorgOnen, v. mv. drie vrouwelijke monsters (uit
de fabelleer) met slangen als haar, ontzettende tanden en metalen klauwen, haar aanblik deed vet-steenen.

gorgenisch, vreeselijk monsterachtig; versteenend.
gorilla, m. grootste Afrikaansche inenschaap (zonder
staart). [diclitgeregen wordt.
gorita, v. sluitlaken, verbandlaken, dat met banden
gospodar, m. boer, klein landeigenaar in Polen.
gospodin, m. Heer (in 't Russisch bij 't aanspreken).
Gothisch, den Gothen eigen, hun behoorende; ouderwetsch, oudduitsch ; Oothische stip, v. spitsbo[weinig gom is opgelost.
genstijl.
gouache, v. schilderen met waterverf, waarin een
[water.
goudron, m. teer ; eau de g., teerwater.
goulard-water, o. verkoelend en opdrogend loodgoulasch, m. (Hong.) in dobbeisteenen gesneden en
met Cayennepeper bereid vleesch.
goultl, m. vraat, gulzigaard, slokop.
go-um, m. gewapende troep Arabieren van eenzelfde
stain under een Fransch officier.
gourmand, m. gulzigaard, lekkerbek.
gourmet, m. wijnkenner ; fijnproever.
gout, m. smaak.
gouts of gouter, o. vooravondeten, vesperbrood.
goriteeren, proeven, smaken ; mogen lijden ; goed[keuren.
goutte, v. droppel, beetje ; jicht.
goutte a goutte, druppel bij druppel.
goutte-de-lait, v. inrichting tot versc'naffing van
voedsel aan zuigelingen.
gouvernante, v. landvoogdes; kinderopvoedster (in
een gezin).
gouvernement, o. regeering, gezamenlijke staatsbestuurders ; (ook ;) bureaux van een provinciaal bestuur ; gebouw waarin dit zijn zittingen houdt.
gouverneeren, besturen, beheerschen, regeeren.
gouverneur, m. bestuurder van een provincie ;
(commnissaris van de koningin); huisopvoeder en
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leernieester ; gouverneur generaal, m. landvoogcl

in Ned,Indie.
govërno, bericht, n p richt, richtsnoer.
graal, m. de beker die Christus bij het H. Avondmaal
zou gebruikt hebben. tkaartspel.
grabouge, grabuge, v. getwist, gekibbel ; zeker
grace, v. genade ; minzaamheid, bevalligheid, g r ac i e (zie gratie), grace a Dieu, God zij dank !
gracieus, bevallig, liefelijk, innemend, minzaam.
graciliteit, v. slankheid.
gradatie, v. trapsgewijze oplclimming of vooruitgaiig.
gradatim, trapsgewijze, allengs.
gradeeren, louteren, veredelen, tot een hoogeren
graad van deugdelijkheid brengen.
gradeerhuis, o. lekwerlc, verdampingshuis (voor
't zoutwater).
graduate, o. onderdeel van de mis, gezongen tusschen Gloria en Credo of wel na het Epistel.
gradueel, trapsgewijze, bij opklimming.
gradueeren, naar graden of trappen atdeelen ; een
academische waardigheid toedeelen.
grfidus ad Parnassum, hulpboek bij het maken
van klassieke verzen.
graeciseeren, Grieksche taaleigenheden gebruiken.
graecIsme, o. Griekscli taaleigen. Lis.
grvecomanie,o.overdreven zucht voor al wat Grieksch
graffito a. of graffiato, grijs in grijs, grijze waterverf-teekening op muren (eerst zwart gemaakt dan
met wit bestreken en de teekening ingekrast).
graft, Amerikaansch woord voor omkooperij.
grahambrood, o. brood uit grof gemalen tarwe of
rogge zonder zuurdeeg (voor honden en paarden).
graisseeren, met vet insmeren.
gram, o. duizendste deel van een kilo, wichtje.
gramin6En, o. m y. grassen, grasplanten.
grammaire, gram matica,v. spraakleer,spraakkunst.
grammaticaal, grammatisch, de spraakleer betreffende, taalkundig. foyer eens.
grammatici certant, de geleerden zijn het er niet
grammaticus, m, taalkundige.
grammatoiatrie, v. letterknechterij.
grammophoon, m. toestel waardoor muziekstukken,
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voordrachten enz. worden vastgelegd en naar wetgevallen weer door een trechter worden ten gehoore gebracht.
granaat, m. gering rood edelgesteente ; vrucht
van den granaatboom ; — v. met een springstof
gevuld holle kogel.
gran, grand, grande, groot.
grande, m. groote, hoogadellijke in Spanje.
grandezza, v. waardigheid van een Spaanschen
grande ; hooghartigheid, trots.
grandiflorus, -a. -um, grootbloemig.
grandieus, grandioos, grandioso, grootsch, verheven, majestueus.
grandison, m. deugdzame held.
grand merci, grooten dank, wel verplicht.
grand monde, m. groote wereld.
grand-seigneur, m. groot, trotsch heer ; de sultan.
grand - teint, m. echte of blijvende kleuren (op lakens
enz.), in tegenstelling met petit-teint, onechte, niet
blijvende, licht verschietende kleuren. [soort).
graniet, o. kernsteen, korrelsteen (zeer harde steengranulatie, v. vleeschheuveltje bij genezende wooden.
granuleer - machine, v. korrelmachine, werktuig ter
vervaardiging van metaalkorrels.
granuleus, korrelachtig ; granuleuze oogontsteking, v. ooglijden gepaard met granulaties op de
oogleden.
granum salis, een korreltje zout d. I. een beetje
grape, (Eng.) wijndruif. [ verstand.
graphiek, (Lat. graphica), v. schrijf-, teeken-, schi lderkunst ; (ook :) overzichtelijke voorstelling, by.
van een treinenloop of van waterstanden, belastinginkomsten enz. door lijnen of teekens.
graphiet, o. potlooderts, zwart teekenkrijt.
graphisch, schriftelijk, door schrijfteekens of door
figures voorgesteld, beschrijvend, teekenend.
graphologie, v. kunst om het karakter van den
mensch uit zijn handschrift op to malcen.
grasseeren, woeden, heerschen (van ziekten).
grata novitis, nieuwheid bekoort.
gratia gratiam parit, gunst baart gunst, d. i. de
eene dienst is den anderen waard.
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gratias (tibi ago)! (ik zeg u) dank!, ik dank u!
graticuleeren, overtralien, met een netwerk overtrekken (te copieeren teekening).
gratie, v. ontheffing van straf, genade ; guest; bevalligheid ; in Z. Nederland : dankgebed na den
eten; de 3 Gratien, de 3 bevalligheden (Aglaja,
Thalia, Euphrosyne).
gratieus, (beter graci-eus), bevallig. [vergoeding.
gratificatie, v. gunstgeschenk ; vereering; toelage ;
gratificeerett, genade schenken; vereeren; vergoeden.
gratin, (Fr.) gebraad met geraspt brood of beschuit
gratis, gratuitement, om niet, kosteioos. [bereid.
gratuit, vrijwillig ; don gratuit, m. onverplichte gift.
gratulant, m. gelukwenscher.
gratulatie, v. gelukwensch, heilwensch.
gravamen o.(mv. gravamina), bezwaar, zwarigheid.
gravantia, o. me. bezwarende omstandigheden bij
een beschuldigde.
grave, gravemente, ernstig, plechtig.
graveel, o. blaassteen.
graveeren, door insnijding in metaal, hout of steen
afbeelden of voorstellen, kunstig gritfelen; (ook
wel:) bezwaren.
graveur, m. plaatsnijder; plaatgriffer, zegelsnijder.
gravida, v. zwangere vrouw; graviditeit, v. zwan.
gravita, v. ernst, waardigheid. [gerschap.
gravitfitie, v. zwaartekracht, werking van de eigen
zwaarte van een lichaam.
graviteit, v. zwaarte; deftigheid ; stijve plechtstatigheid, aangenomen waardigheid.
gravure, V. afdruk van een gegraveerde plaat of
steen ; prent; g. sur acier, staalgravure; g. sur
bois, houtgravurie, g. en taille douce, kopergrazia, v. bevalligheid, zwier. [gravure.
grazioso, graziosamente, innemend, lieftallig, bevallig. [in hooge mate aantrekt.
great, groot; g. attraction, iets dat de menigte
grec, Grieksch ; a la grecque, op Grieksche wijze,
op zijn Grieksch.
Greenaway hoed, m. hoed in den vorm zooals
Kate Greenaway in haar aardige kinderboeken ze
teekent.
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green, (Eng.) groen ; greenback, eig. groenrug;
greffeeren,enten,griffelen. lAtnerikaansch bankbiljet.
greffier, m. griffier.
Gregoriaansch, door pans Gregorius XIII ingevoerd ; gregoriaansch jaar, o. jaar, zooals bet
in zijn tijdduur onder paus Gregorius verlaeterd en
vastgesteld is (in onderscheiding van 't juliaansche
jaar); G.-e. kalender, m. almanak ; volgens de

onder paus Gregorius XIII ingevoerde verbeterde
tijdrekening; Gregoriaansche zang, m. door
pans Gregorius den Grooten opnieuw geregeld
rituaalgezang der Katholieke kerk.
grein, o. medicijngewicht = 0,65 gram.
grenadier, m. keursoldaat van de infanterie.
grenadine, v. vruchtendrank uit granaatappels.
greneleeren, leder korrelig maken.
grêve, v. werkstaking; grevIst, m. werkslaker.
griblette, v. op den rooster gebraden varkenslapje.
gribus, v. gemeene achterbuurt.
griep, v. besmettelijke aandoening der ademhalingsorganen, influenza.
griffie, v. gerechtsschrijfkamer, bureau van een griffier; ter g. deponeeren, (fig.) op de large baan
schuiven.
griffier, m. gerechtsschrijver, secretaris van een college, gerechthof, kamer van volksvertegenwoordiging enz.
griffioen, m. grijpvogel, half adelaar half leeuw.
griffon, nz. soort jachthond met lang en grof haar.
griffonnage, v. gekrabbel, geknoei, slecht schrift.
grillAde, v. geroosterd (gebraad).
grillage, v. rasterwerk, traliewerk, hekwerk.
grilleeren, roosteren ; afrasteren, van traliewerk
voorzien.
grill-room, (Eng.) gaarkeuken, restaurant.
grimãssen, v. m y. leelijke gebaren, grijnzen, fratsen.
grimeeren (zich), zijn gelaat door kunstmiddelen het
voorkoinen van zijn rol geven (op het tooneel).
griphen, m. my. raadsels, charaden, logogryphen en
dergelijke vernuftsspelen.
grippe, v. besmettelijke aandoening der ademlialingsorganen, g r i e p, influenz a.

grisaille
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grisaille, v. grijs in grijs, grijze teekening met zwart
en wit.

[blauw.

gris de lin, van de kleur der vlasbloeus, heldergrisette, v. Ineisje van geringe afkomst en twijfelachtige zeden, coquet naaistertje en dienstrneisje.
te Parijs. [grauwvuur.
•risou, o. ontvlambaar gas in de kolemijnen,
grisournêtre, m. luchtzuiverheidsmeter in 't bijzonder ingericht om de aanwezigheid van mijngas te
gris-perl e, parelgrijs. fonderzoeken.
gris pommele, appelschimmel.
grobak, tn. Indische lastkar.
Grobian, tn. (D.) vlegel.
grocer, m. (Eng.) kruidenier. [mien.
_groepeeren, bijeenplaatsen, tot een geheel verzagrog, m. drank van water, runt (of brandewijn,
jenever' enz.) en suiker.
.grognard, m. knorrepot; grenadier van de garde
van Napoleon I.; oudgediende.
groom, m. jeugdige bediende, rijknechtje.
gros, o. twaalf dozijn; groote hoop, menigte; en
g., in 't groot.
gros-aventuur-contract, o. zeehandelsverdrag tusschen een koopman en een schipper.
gros de Naples, o. zware zijden stof nit Napels;
gros de Tours, sterke zijden stof, die veel in de
Fransche stad Tours gemaakt wordt.
.Groschen, m. voormalige Duitsche munt = A, thaler.
groseille, v. aalbes; aalbeskleurig.
grOshandel, m. handel in 't groot.
_grosse, v. eerste afschrift van een oorspronkelijk
notarieel stuk. [overdrijven.
grosseeren, een grosse maken; (ook ;) vergrooten;
grossfer, grossist,m. koopman in 't groot, groothandelaar.
grosso modo, ten ruwste, ongeveer ; grof gestooten
of gesneden (op recepten afgekort gr. m.)
grotisk, wonderlijk, grillig, dwaas.
.grotesken, v. m y. onnatuurlijke, wonderlijke figuren; vreemdsoortig beeldwerk van menschen- en
dierengestalten, met loof en bloemwerk schijnbaar
regelloos verbonden.
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gruyere, m. Zwitsersche kaas (met oaten).
guano, (ook huano). v. vogelmest, mestaarde van
de vogelzwermen, op eilanden, inz. aan de Peruaan(tje op den poot.
sche kust.
gueridön, m. soort hooge kandelaar, knaap, tafel.
guerilla, v. ongeregelde volksoorlog.
guerillero, m. (Sp.) partijganger in den volksoorlog.
guerre a snort, v. oorlog tot den dood.
guerre a outrance, v. oorlog tot het uiterste.
guet, m. wac)it, nachtwacht; wachtwoord.
guet-apens, o. hinderlaag, arglistige overval.
guetteeren, de wacht houden, loeren.
gueule, (in de heraldiek:) keel, d. i. rood, de roode
guichet, m. loket, deurraampje. [kleur.
guide, m. gids, wegwijzer; onderofficier of korporaal op den vleugel van een troep bij 't exerceeren.
guides, m. mv. Belgische keurcavalerte.
guigne, v. guignon, m. ongeluk inz. bij het spel.
[sieren.
guildhall, raadhuts te Londen.
guillocheeren, met dooreengevlochten lijnen verguillotine, v. valbijl (onthoofdingswerktuig).
guillotineeren, onthoofden door de valbijl.
guinee, guinje, v. Engelsche g,oudmunt = 21 Eng.
shillings (zie ald.)
guipure, v. verheven borduurwerk; bestikking van
een teekening met goud en zilverdraad.
guirlfinde, v. bloetnkrans, bloenislinger.
g6mmi, o. plantenslijm, slijmhars, gom; gummi
elfisticum, elastieke gom, gomelastiek ; g. guttEe,
guttegom, geelhars. [kruit.
gun, (Eng.) geweer, vuurwapen; gunpowder, busGurkensalat, (D.) m. komkommersalade.
gustEitie, v. het proeven, smaken.
gustoso, con gusto, smaakvol.
gtistus, m. stnaak; de gtistibus non est disputandum, over den smaak valt niet te twisten.
gutta, v. druppel ; gutta cavat lapidem, gestadige drop holt den steen uit.
gotta-percha, v. veerkrachtige gom uit een Indischen boom, van welke men wielbanden enz. ver[v. keelletter.
vaardigt.
gutturaal,tot de keel behoorende ; gutturale letter,
YEERTIE ',DE DRUB
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Gyges (ring van), middel om zich onzichtbaar te maken, al zijn wenschen vervuld te zien.
gymkhana, v. wedren of wedstrijd met grappige
hindernissen of belemineringen.
gymnasiElst, m. leerling van een gymnasium.
gymnasium, a. Latijnsche school ter voorbereiding
tot de universiteit. [ningen.
gymnastiek, v. leer of kunst van de lichaamsoefegymndstisch, de gymnastiek betreffend ; lichaamsof krachtoefenend.
gymnopaden, m. m y. barrevoeters (monniken).
gymnosophisten, m. m y. Indische wijzen of wijsgeeren, die nagenoeg naakt gingen en zich alle genoegens ontzeiden.
gynEeceum, o. vrouwenvertrek.
gyneecisme, o. vrouwelijk gedrag, verwijfdheid.
gyneecocratie, v. vrouwenregeering, — heerschappij.
gyneecologie, gyneeologie, v. ziektenleer der
vrouwelijke geslachtsorganen.
gynEecomaan, m. vrouwengek.
gyratie, v. het draaien ; draaiziekte. [of cirkels.
gyromantie, v. waarzeggerij uit getrokken kringeu
gyroscoop, m. snel ronddraaiend vliegwiel, dat als
een tol werkt en dient om wankelbare voorwerpen
in evenwicht te houden.
gyrostaat, m. toestel oin stampen van een schip
tegen te gaan. Een zwaar vliegwiel, dat 1600 maal
per minuut om een vertikale as onder in het schip
ronddraait.
[bedelmonnik.
gyrovaag, v. rondtrekkend bedelaar; landlooper;
gy'rus, m. kring, bocht ; hersenwinding.

11
HG. = hectogram.
H. H. = Hare Hoogheid.
HH. MM. :--- Hunne Majesteiten.
HL. = hectoliter.
H. M. = Hare Majesteit.
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HM. = hectometer.
H. S. = Heilige Schrift.
haarstriubend, (D.) verschrikkelijk, ontzettend.
habeas-corpus - acte, v. Engelsche acte van 1679, volgens welke een in hechtenis genomen persoon
binnen 24 uren voor zijn bevoegden rechter moet
staan (nu ook in andere staten ingevoerd).
habeas tibi, heb of behoud het voor u, schrijf het
Uzelf toe. [zichzelf toeschrijven.

habeat sibi, hij behoude het voor zich, moge het
habeinus confitentem reum, wij hebben een schul[gevallen.
dige, die bekent.
habent sua fata libelli, de boeken hebben hun lotbekwaam,
vaardig,
handig.
[gewaad.
habiel,
habijt, o. kleeding, dracht, gewaad; inz. geestelijk
habiteeren (zich), zich geschikt, bekwaam waken;
van zijn bevoegdheid doen blijken.
habil iteit, v. geschiktheid, bekwaamheid, handigheid.
habitabel, bewoonbaar.
habitant, m. bewoner, inwoner.
habitiitie, v. woning; woonrecht.
habiteeren, bewonen. [aanwensel.
habitude, v. hebbelijkheid, aangenomen gewoonte,
habitué, m. gewoon bezoeker, vaste klant (bv. van
een koffiehuis, van een schouwburg).
habitueel, tot gewoonte geworden, telkens terugkeerende; hebbelijk; gemeenzaam.
habitus, m. uiterlijke gedaante, lichaamsstand;
lichaarnsaard; gedrag; kleeding; voorkomen van
een plant.
hableur, m. pochhans; hablerie, v. pocherij.
hachee, o. dobbelsteentjes rundvleesch met uien en
hachis, m. gehakt vleesch, gehakt. [sans toebereid.
hacienda, v. hoeve, landgoed, met veeteelt (in
Mexico); haciendero, m. pachter.
hac itur ad antra, zoo koint men naar de sterren
[kittig draatt.
d. i. tot eer.
hackney, (Eng.) klein soort koetspaard, dat zeer
hackney - coach, (Eng.) huurrijtuig.
Hades, m. onderwereld, doodenrijk.
hadji, m. muzelman die een pelgrimstocht !tam
Mekka gedaan heeft.
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haec est rerum humanorum condicio, dit is
's wereld's loop. [genoegen deze dagen herinneren.

haec olim meminisse juvabit, wij zullen ons met
haemarthros, m. bloeduitstorting in een gewricht.
haematemests, v. bloedbraken.
haematogeen, o. bloedvorming bevorderend middel.
haematologie, v. bloedleer.
haematOsis,v. verandering van het maagsap in bloed.
haematozoiln, m. microscopisch klein eencellig
slijmdiertje, levende in bloedlichaampjes van menschen en dieren, oorzaak der malaria. Het wordt
door de muskiet in het bloed gebracht.
haematurie, v. bloedurineeren.
haemoglobiaemie, v. gebrek aan roode bloedlichaampjes in het bloed.
haemorrhagie v. bloeding.
haemorrholden, v. m y. aambeien.
haemostaltica, v. bloedstelpende middelen.
hae—, zie verder he—. (heiligen.
hagiograaf,hagioloog, m. levensbeschrijver van de
hagiographa, o. my. heilige schriften, inz. de Psalmen, Spreuken Salomo's, het boek Job enz.
hagiographie, hagiologie, v. beschrijving, levensbeschrijving van de heiligen, heiligenleer.
hagiolatrie, v. vereering van de heiligen.
haiduk, m. zie heiduk.
haie, v. haag; dubbele rij soldaten; en hale, in
twee rijen tegenover elkander.
hakatist, m. lid van de Ostmarkenvereeniging,
die ten doel heeft de belangstelling van het geheete Duitsche yolk te wekken voor het Oosten
der monarchic en de overmacht der Duitschers op
de Polen aldaar te verkrijgen, Alduitscher.
halali, jachtkreet.
halfback, (Eng.) middenspeler bij het voetbal.
halfcast, (Eng.) kleurling.
half-dress, (Eng.) huiskleeding.
half-time, (Eng. sportterm) rust.
hal, halle, v. overdekte marktplaats; (somtijds :)
zaal ; dames de la halle, marktvrouwen ; Iangage de la halle, taal van de vischmarkt, gemeene taal.
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hall, (Eng.) voorhuis, vestibule, hal.
Hallelujah! loof den Heer ! geloofd zij God!
hallucinatie, v. waanvoorstelling, zinsbegoocheling,
oogbedrog; geestverschijning.
halo, v. lichtkring om zon of maan.
halogenen, o. m y. zoutvormers, elementen van de
chloorgroep, die zich met metalen verbinden tot
zouten.
teen vloeistof te bepalen.

halometer, m. werktuig om het zoutgehalte van
halotechniek, v. kunst van de zoutbereiding.
halter, m. hefgewicht bestaande uit twee looden
(ijzeren) bollen door een staaf rerbonden.
halveeren, in 2 helften deelen, middendoordeelen.
hamachromie, v. kunst om met verschillende kleuren tegelijk te drukken.
Hamadryade, v. boomnimf.
hamartologie, v. leer der zonde.
Hamieten, m. m y. verzamelnaam voor een aantal
Afrikaansche volken.
handicap, m. (Eng.) wedren met voorgift, wedren,
waarbij door gewichten de kansen .van de paarden
gelijk gemaakt worden.
handle, m. (Eng.) handel, handvat.
handsome, (Eng.) mooi.
hangar, m. loods, inz. loods zonder zijwanden.
Hannibal ante portas, eig. Hannibal is voor de
poorten (van Rome), het water is aan de lippen,
't gevaar is allerdreigendst.
Hansa, Hanze, v. handelsverbond van de steden,
die zich sedert 1241 aan Hamburg, Bremen en
Lubeck aansloten, en daarom Hanzesteden ge•
noemd werden.
hansom of hansomcab, v. (Eng.) tweewielig huurrijtuig te Londen met den koetsier achterop.
HanzefitIsch, tot de Hanze behoorend.
Hanzebeker, m. groote beker of berkemeier, die in
eens moest geledigd worden.
happelourde, v. valsch edelgesteente; voorwerp
van fraai voorkomen, maar zonder innerlijke
waarde.
haptische misleiding, v. misleiding van 't gevoef
of den tastzin.

hara-kiri
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hara-kiri, m. Japansche zelfmoord door zich den
built open to snijden.
harangeeren, redevoeren; pleclitig aanspreken.
harangue, v. plechtige toespraak.
haras, m. paardenstoeterij.
[gen.
harasseeren, vermoeien, afmatten, uitputten; afjaharceleeren, plagen, tergen, gedurig overvallen.
hardi6sse, v. stoutheid, koenheid, vrijpostigheid.
hardimënt, stout, vrijmoedig, onbeschaamd.
hardware, (Eng.) kleine ijzerwaren.
harem, m. vrouwenverblijf in de woning van
Muzelmannen, inz. dat van de vrouwen van den
Sultan.
haricot, m. boon; hutspot; h. de mouton, ragout
van schapenvleesch en rapen; haricots verts,
hari-kiri, zie hara-kiri. [snijboonen.
harlekijn, m. potsenmaker, hansworst.
harmfittan, m. stikwind, zeer verderfelijke heete
wind, inz. aan de West-Afrikaansche kust.
harmonica, v. welluidendheidsleer; een door Franklin uitgevonden speeltuig, uit glasklokken op een
rol bestaande; bekend speeltuig, waarbij de eene
hand de toetsen bespeelt, terwiji de andere den
blaasbalg in beweging houdt, hand-harm on i c a; h.-trein, m. trein met voor- en achter ineenloopende vestibulerijtuigen met zijgang.
harmonic, v. overeenstemming, samenklank, klankineensmelting; eensgezindheid, overeenstemming
van neiging, enz
[schappelijk !even.
harmonieeren,harmoniseeren,eendrachtig,vriendharmonie-muziek, v. muzielc van blaasinstrumenten.
harmOnisch, liefelijk samenklinkend ; overeerastemmend, eendrachtig.
harmonium, o. soort kamerorgel.
harnachement, o. paardetuig.
harpagon, harpax, m. gierigaard, vrek.
harpeggio, o. harpachtige toonbreking.
harp', v. afschuwelijk vrouwspersoon, gemeen roofen hebzuchtig wezen.
HarpOcrates, m. god van de stilzwijgendheid.
liarpoen, m. werpspies met weerhaken voor de
hasard, m. toeval.
[ walvischvangst.

hasjisch
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hasjisch, o. een uit Indische hennep bereid bedwelmend middel.
(hate, in haast.
hate, v. haast ; a la hate, inderhaast, overijld; en
hate l etten, v. mv. aan speetjes gebraden spijzen.
hatereaux, m. mv. gebraden leverschijfjes.
hati-sjerif,hatsjerif, m. kabinetsorder van den Turkschen keizer, die onmiddellijk moet volbracht
worden.
Hausierer, m. (D.) marschkramer.
hausse, v. het rijzen van de staatspapieren ; a la
hausse speculeeren, beursspel op het rijzen van
de effecten enz. gegrond.
haussier, m. speculant op rijzing der effecten.
hautain, hooginoedig, trotsch.
hautbois, m. hobo, v. hoogfluit.
haut-dessus, m. hooge sopraan.
haute-levee, v. adellijk, voornaam gezelschap.
haute finance, v. de groote financiers, bankiers enz.
haute nouveaute, v. nieuwste nieuwigheid, Iaatste smaak.
haute-saison, v. het beste en drukste gedeelte van
den badtijd; het heetst van den zomer.
haute-taille, v. hooge tenor.
[held.
hauteur,v. hoogte, waardigheid; aanmatiging, trotschhaute-vol6e, v. de hoogste standen, de adel.
haut-gout, m. fijne, adellijke smaak; piquante of
sterk gekruide spijs.
haut-relief, o. hoog verheven beeidwerk. Eras! H.
havelock, m. soort kraagmantel naar den Eng. genehaverth v. zeeschade, welke schepen op hun reis
havresac, m. ransel, knapzak. [beloopen.
hazard, hasard, m. geval, toeval, kans ; waagstuk.
hazardeeren, wagen, op het spel zetten.
hazardeus, hachelijk, gewaagd, gevaarlijk.
hazardspel, o. kans- of waagspel, waarbij niet de
bekwaamheid van den speler, maar alleen het geluk beslist.
hear! hoort! luistert! (in 't Engelsche parlement, bij
een merkwaardige uitdrukking van den spreker).
hebdomadair, wekelijks verschijnend (bv. een
nieuwsblad).
Hebe, v. godin van de jeugd ; schenkster der goden.

hebeteeren
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hebeteeren, stomp maken, verstompen.
hebraIcus, tn. kenner van de Hebreeuwsche taal.
hebralseeren, Hebreeuwsch studeeren.
hebraisme, o. Hebreeuwsch taaleigen.
Hecate, godin der onderwereld, toovergodin.
hecatambe, v. offerande van 100 dieren.
hectare, v. 10000 M.
hectisch, teringachtig, uitgeteerd, uitterend.
hecto, (als voorvoegsel van namen van maten en
gewichten) honderdmaal, b y. hectogram, 100
gram of ons hectoliter, 100 L. of 1 mud.
hectograaf, v. toestel om schrifturen to vermenig[vuldigen.
hectorn6ter, m. 100 meters.
hectostere, 100 kubieke meters.
hectowatt, 100 watt.
hedge, (Eng.) haag. [goed is.
hedonisme, o. leer dat zinnelijk genot het hoogste
hedschra, hegira, v. aanvang van de Mohammedaansche telling (15 Juli 622). (Mohamed's vlucht
naar Medina). [over verscheiden kleinere.
hegemonie, v. opperheerschappij van een staat
heidtik, m. lichtgewapend infanterist in Hongarije;
lijftrawant, dienaar in Hongaarsche dracht.
Heimat, m. (D.) vaderland.
Heimdal, m. machtig god van de Noordsche volken,
die den hemel bewaakt.
[berg.
helicitisch, schroefvormig.
Helicon,m. woonplaats van de zanggodinnen, Muzenvliegmachine
berustende
op
de
omhélicopare, v.
hoogdrijvende werking van eene schroef.
heliocentrisch, met de zon als middelpunt.
heliograaf, v. werktuig tot photographische opname
van de zon; seingever door flikkeringen van zonnestralen met behulp van een draaibaren spiegel.
heliographic, v. beschrijving van de zon; (ook:)
=-- phototypie.
heliogravure, v. vermenigvuldiging van platen door
lichtdruk en het lichtdrukbeeld zelve = photo.
gravure.
heliolatrfe, v. aanbidding van de zon,zonnedienst.
hellos, m. zon.
helioscoop, m. zonnekijker, zonneglas.
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heliostaat, m. werktuig, waardoor de zonnestralen
op een punt geworpen worden.
heliothermometer, m. zonnewarmtetneter. [bloetn.
heliotroop, m. zonnebloein, welriekende paarse
heliotropisme, o. groei van de planten in de richting van het licht.
helium, o. een zeer ij1 gas, bestanddeel van de lucht.
helix, P. schroef of slakkelijn, spiraal ; windas.
[las, of Griekenl.
helleborus, m. nieskruid.
Hellenen, m. mv. Oud-Grieken, bewoners van HelHellenist, m. kenner van de Oud-Grieksche taal ,
voorstander, vriend van de Grieken.
Hellespont, m. zeeèngte van de Dardanellen, tusschen Europeesch Turkije en Azie.
helminthen, v. mv. ingewandswormen ; helminthiasis, v. wormziekte.
helminthica, o. m y. wormafdrijvende middelen.
helOsis, v. het scheelzien.
Helöten, m. mv. Spartaansche slaven.
help yourself, (Eng.) help u zelven.
Helvetie, v. Zwitserland ; Helvetisch, Zwitsersch.
hemeralopie, v. nachtblindheid.
hemerotheek, v. bibliotheek van dagbladen en publikaties van den dag, vlugschriften, plakkaten enz.
hemiatusesthesie,y. gevoelloosheid van een lichaamshelft.
hemiparese, v. eenzijdige onvolkomen verlamming.
hemiplegie, v. eenzijdige verlamming. [heinel.
hemisfeer, v. halve bol, haifrond van aarde of
hemistiche, v. heift van een alexandrijnschen vers[regel.
hetnitrapisch, half gekeerd.
hemopathie, v. bloedziekte.
hemorrholden, v. me. aambeien.
hemotachometer, m. polsmeter.
Henker, m. (D.) beul, beulsknecht.
henne, v. haarbleekmiddel.
henothesme, o. geloof aan een god, die boven alle
andere goden staat, overgangstoestand van poly[van Frankrijk.
theisme tot monotheisme.
Henriade, v. Voltaire's heldendicht op Hendrik IV
henri - qufitre, m. kort sikje of puntbaard aan de kin.
hepatica, o. m y. middelen tegen leverziekten.
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bepaticus, m. galbuis.
hepatitis, v. leverontsteking. (dagen verhaald.
heptameron, m. vertellingen op 7 achtereenvolgende
heptameter, m. vers van 7 voeten.
hêptarchie, v. regeering van 7 mannen.
heracliet, m. iemand die het leven van de treurige zijde beschouwt; huilebalk.
heraldiek, v. wapenkunde, geslachtswapenleer.
heraut, m. wapenbode, krijgsgezant, uitroeper.
herbarium, o. kruidenboek ; verzameling van gedroogde planten. [verzainelen.
herbariseeren of herboriseeren, kruiden zoeken en
herbarist, herborist, herbarius, m. kruiden of
plantenkenner; kruidenzoeker, kruidenhandelaar.
herbivoren, mv, plantetende dieren, planteneters.
Hercules, m. Oud-Grieksche held; zeer sterke, fiks
gespierde man.
Hercules-pilaren, zuilen van H., twee bergen aan
weerszijden van de straat van Gibraltar.
Herculisch, heldhaftig, groot van kracht en moed;
(ook :) uiterst moeilijk.
herdbook, (Eng.) rundveestamboelc.
hereditair, erfelijk ; —e belasting, v. erfelijke aanleg voor een ziekte.
herediteit, o. erfelijkheid, erfdeel, erfrecht.
heremiet, m. kluizenaar, woestijnbewoner.
heresiarch, v. aartslcetter.
heresie, v. ketterij, afwijking van de (R. K.) kerkleer.
heritage, v. erfenis, erfgoed.
Hirmandad, v. broederschap; Santa-Hermandad,
heilige broederschap, inquisitie-gerecht in Spanje ;
thans schertsend voor politic.
hermaphrodiet, m. wie beide geslachten, of een
uiterlijke misvorming van de teeldeelen heeft, dubbelslachtigheid ; bloem met tneeldraad en stampertje.
hermelijn, o. pelswerk van de Noordsche wide
wezel.
hermeneutiek, v. uitlegkunde, inz. van den bijbel.
Hermes, m. god van den handel, Mercurius.
hermetisch, luclitdicht.
hermitage, v. kluis ; (ook :) fijne wijit van den Rhone.
hernia, v. breuk, darinbreuk.

herniotomie

331

hibridisch

herniotomie, v. breukoperatie. [Oudheid.
her6En, tn. m y. halfgoden, vergode helden van de
heroine, v. heldin, halfgodin.
heroisch, heroiek, heldhaftig, grootsch ; heroische
poezie, v. heldendicht; heroiek middel, o. doortastend middel, paardemniddel.
heroisme, o. heldenmoed, heldhaftigheid.
heros, m. held, halfgod. Iroos.
herpes, v. blaasjesuitslag; herpes zoster, gordelherpetologie, v. natuurbeschrijving van de kruipende dieren, of in 't algemeen van de kraalcbeendieren.
besitatie, v. aarzeling, weifeling, het dralen.
Hesperiden, v. my. fabelachtige belcoorlijke nieisjes,
in wier tuin gouden appelen groeiden.
Hesperie, o. het westelijke land (Spanje, Italiè).
hesperus, m. avond; avondstreek, het westen;
avondster. [wen, rustzoekende.
hesychast, m. Oostersch monnik uit de middeleeuhetmrie, v. politieke verbintenis van de nieuwGrieken tegen de Timken. [blieke vrouw.
hetaire, hetEera, v. boeleerster, oud-Grieksche puheterarchie, v. overheersching van vreemde mogendheden, vreemden-heerschappij.
heterodox, dwaalleerig, onrechtzinnig, kettersch.
heterogeen, ongelijksoortig, vreeindaardig.
heterograaf, m. invoerder van nieuwigheden in de
aangenomen spelling of sclirijfwijze.
hetman, m. aanvoerder van een lcozaklcenbende.
heureka! ilc heb het gevonden! de zwarigheid is
[opgelost.
heuristiek, v. uitvindingskunst.
heuristische methode, v. ontwikkelende leerwijze,
die den leerling aanspoort oin zelf de leerstellingen
to vinden.
hexagoon, tn. zeshoek ; hexagonaal, zeshoekig.
hexameter, m. zesvoetig vers.
hiaat, hiatus, m. wanklank door 't opeenstooten
van twee klinkers voortgebracht; gaping, gebrek
Hibernia, o. Ierland. [aan samenhang.
hibridisch schepsel, o. basterd; hibridisch woord,
o. mengelwoord, uit 2 talen satnengesteld (by.
luchtba II o n).
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hic et nunc, hier en op dit oogenblik.

hic et ubique, hier en overal.
hic haeret aqua, hier stokt het water (van het
wateruurwerk); hier begint de moeilijkheid.
hic jacet, lifer ligt (begraven).
hic jacet lepus, hier ligt de Naas, d. i. hier zit de
knoop, de moeilijkheid.
hidalgo, m. adellijke van lageren rang in Spanje.
hiep, schertsende verkorting van hypochonder.
hierarch, m. aanhanger van de priesterheerschappij;
aartspriester (in de Grieksche kerk).
hierarchie, v. priesterheerschappij; rangorde van
de eikaar ondergeschikte geestelijke machten ;
(ook :) rangopvolging van amhtenaren of militairen.
hiErAtisch, priesterlijk; —schrift, o. priesterschrift
van de oude Egyptenaars.
[geeringsvorm.
hierocratie, v. priesterheerschappij; kerkelijke rehierogliefen of hierogly'phen, v. me. (enkelv.
hieroglief of hieroglyphe), beeldschrift bij de
oude Egyptenaren, (ook in 't alg.:) slecht, onleesbaar schrift.
hierogly'phisch, zinnebeeldig; raadselachtig.
high, (Eng.) hoog; high church, anglicaansche of
episcopaalsche staatskerk; highland, hoogland, inz.
het Schotsche; high life, voorname, groote wehilariteit, v. vroolijkheid, lachtlust. [read.
Hildebrandfsme, o. het gansche pauselijke stelsel
van de priesterheerschappij sedert Gregorius VII
(Hildebrand).
hint like lficrynue, (eig. : vandaar die tranen), daar
zit de knoop, daar wringt de schoen !
Hindostani, o. taal der Hindoes in Voorindie.
hint, m. (Eng.) wenk, toespeling.
Hinterland. a. (D.) achterland (van een kuststreek).
hippiaden,v. mv, standbeelden van vrouwen to paard.
hippiairch, m. paardentemmer ; stalineester.
hippisch, met paarden in verband staande.
hippocras, m. met kruiderijen en suiker gemengde
wijn, kruidenwijn.
Hippocratici, m. me. geneesheeren, die den beroemden Griekschen arts Hippocrates, tot voorbeeld
nemen.
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hippocratisch gezicht, o. het gelaat van een stenvende.
[Helicon).
Hippocrene, v. hengstebron, dichterbron (op den
hippodroom, o. renbaan ; groot paardenspel.
hippogryph, m. het gevleugelde paard van de dichhippoloog, m. paardenkenner. Iters.
hippopotamus, m. rivierpaard, nijlpaard.
hirudo, m. bloedzuiger.
[taaleigen.
Hispania, v. en o. Spanje ; hispanisme, o. Spaansch
histiodromie, v. scheepvaartkunst, zeilkunst.
histogenie, v. regelmatige ontwikkeling van de
weefsels van het lichaam.
histoire bataille, v. (Fr.) geschiedschrijving, die
slechts de oorlogen en de daarmede samenhangende gebeurtenissen beschouwt.
histologie, v. leer van de weefsels van het lichaam.
historia morbi, v. ziektegeschiedenis. I —schrijver.
histöricus, historiograaf, m. geschiedkundige,
histOrie, v. geschiedenis, gebeurtenis.
histOrisch, geschiedkundig, naar de geschiedenis.
histriOnen, m. mv. tooneelspelers, goochelaars.
hivernage, v. overwintering.
hobo, v. hoogfluit.
hobby (-horse),(Eng.)stokpaardje (eig. hobbelpaard).
hoc age, denk aan hetgeen gij doet.
hoc anno, in dit jaar ; hoc est, dat is ; hoc mense,
in deze maand.
hoc erat in votis, dat was een van mijn wenschen.
hoc genus omne, al dat slag van menschen.
hoc habet, die heeft hij beet, die is raak.
Hochkonjunktur, v. (D.) toestand van grooten bloei
en bedrijvigheid in handel en nijverheid.
hockey, o. (Eng.) openluchtspel, dat met een bal en
een slaghout gespeeld wordt en eenigszins op het
kolfspel gelijkt.
hoc loco, in deze plaats.
Imoeilijkheid.
hoc Opus, hie labor est, daar zit de knoop, de
hecus pOcus, v. goochelarij, ooginisleiding.
hoc volo, sic jubeo, dit is mijn wil, zoo beveet
ik het.
hOdie mihi, eras tibi, heden aan mij, morgen u.
hodometer, m. wegmeter, passenteller.
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hog-cholera, (Eng.) varkenspest.
hogshead, (Eng.) okshoofd.
[censeur, lift.
hoist, (Eng.) hijschmachine of hefwerktuig, zie ashologrfiphisch, eigenhandig geschreven.
holOgraphum, o. eigenhandig geschreven oorkonde,
inz. testament. [dieren, zeekomkommers.
holothurien, v. m y. orde der stekelhuidige straalholm, o. Hein eiland ; waard; heuvel; scheepsholyday, (Eng.) feestdag, vacantiedag.
[werf.
hombre, o. omberspel.
home, (Eng.) huis, woning, geboorteland.
hom6risch gelach, o. daverende schaterlach.
homeruler, m. voorstander van zelfregeering (homerule) in Ierland.
home-team, (Eng.) (sportt.) thuisclub, eigen elftal.
homiletiek, v. predikkunst.
homileet, in. kanselredenaar ; leeraar in kerkelijke
welsprekendheid.
homilie, v. kanselvoordracht ; bijbeloefening.
hommage, v. hulde, eerbiedsbetuiging.
homme d'affaires, m. zaakwaarnemer; huishofhomme de cour, m. hoveling. [meester.
homme de fortune, m. gelukskind, fortuinlijk
homme de lettres, m. geletterde.
[mensch.
homme d'esprit, m. geestige man.
homceopaat, m. voorstander van de homceopathfe of homceopElthische methode, geneeswijze, bestaande in 't aanwenden in zeer kleine
hoeveelheid van zoodanige middelen tegen een
kwaal, welke bij een gezonden mensch juist die
kwaal verwekken zouden (vgl. allopathie).
homogeen, gelijksoortig, van eenerlei natuur in
ieder deel van dezelfde gesteldheid of vermenging;
homogeen ministerie, o. kabinet waarvan de
leden alien dezelfde beginselen zijn toegedaan.
heimo hOmini lupus, de eene mensch is een wolf
voor den anderen.
homologatie, v. gerechtelijke bekrachtiging van
een stuk; gerechtelijke toestemming of volmacht
tot voltrekking eener handeling.
homologeeren, rechtsgeldig, van kracht maken.
homoloog, overeenstemmend, gelijkluidend (in zin).
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hOmoniem, gelijknamig; gelijkluidend (in dank).
homoniemen, o. mv. gelijkluidende woorden vats
verschillende beteekenis b y . want en wand.
homo novus, m. nieuw man, pas-geadelde, pas tot
een staatsainbt bevorderde enz.
homo proponit, sed Deus disponit, de mensch
wikt, God beschikt.
homosexueel, met geslachtelijke neiging van man
tot man behept, daarop betrekkelijk.
homo sum, et nihil humani a me alienum
puto, ik ben een mensch en niets menschelijks is
mij vreemd. [die bij een schrijver zweert.
homo unius libri, een man van den boek, d. i.
homunculus, az. menschje, tangs scheikundigen
weg verkregen mensch (in Goethes Faust).
honnet, eerlijk ; welvoeglijk; welwillend.
honneur, v. eer ; de honneurs waarnemen, de
behoorlijke eer bewijzen (be. aan gasten); honneurdagen = resptjtdagen, (zie dat woord).
honni soit qui mal y pense, wie erg denkt,
vaart erg in 't hart (devies van de orde van den
honorabel, eervol; eerbaar; deftig. [kouseband.
honorair, den titel van een ambt, zonder de bezoldiging hebbende; honorair lid, o. eereltd.
honorarium, o. eereloon ; betaling aan schrijvers,
geneesheeren enz. voor hun diensten.
honoratorien, m.mv. de voornamen of aanzienlijken
van een plaats.
honoreeren, eeren; het eereloon geven; een wissel h., hem aannemen en op den vervaltijd betalen.
honores mutant mores, hooge eereambten veranderen de zeden.
hontiris causa, eershalve, als eereblijk.
honos alit artes, de eer voedt de kunsten.
honos habet onus, eer heeft last.
honos praemium virtutis, eer is het loon van de
honourable, (Eng.) eervol; weledel. [deugd.
honteus, beschaamd, verlegen; schandelijk, onbeta[melijk.
hOnved, Ill. Hongaarsch landweerman.
hoplotheek, v. wapenkamer.
het
is
tijd,
het
uur
is verhora, v. uur; hora est,
streken (bij promotie-examens); hora ruit, de tijd
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vervliegt ; horse, m y. zang- en biduren in kloosters.
hordeolum, o. gerstekorrel (oogziekte).
HOren V. my . tijdgodinnen, uurgeleidsters.
horizon, horizOnt, m. gezichteinder; kim; (fig.)
begrip, verstandsbevatting, b y. dat gaat haven mijn
borizontaal, waterpas. (horizon.
horloge, o. zalcuurwerk; horlogerie, v. handel in
klokken, horlogemakerij.
hormat, m. (Ind.) eerbetoon. (horlepijp.
hornpipe, (Eng.) hoornp.ijp; oude matrozendans,
boroscoop, m. uuraanwijzer of tafel van de dagen nachtlengten ; planeetlezer, lotvoorspeller ; (ook :)
de voorspelling zelve.
borresco referens, ik ijs alleen bij het vertellen.
horreur, v. afschuw, afgrijzen ; gruwel.
horribel, ijselijk, vreeselijk, vervaarlijk.
horribile dictu, verschrikkelijk mu to zeggen.
horror viicui, afschuw van het ledige, vermijding,
van ledige ruimte in de natuur.
hors concours, buiten mededinging (op tentoonhors de combat, buiten gevecht. [stellingen).
hors de saison, ten onpas, ten ontijde.
hors d'oeuvre, o. bijwerk (dat niet tot den oorspronkelijken aanleg behoort); lets overtolligs, ontbeerlijks ; (ook :) bijgerecht (voor de soep).
horse, (Eng.) paard ; horseguard, lijfwacht te paard.
horseman, ruiter; horsepower, paardekracht.
horseshoe, hoefijzer; horsesteak, paardenbiefstuk.
horticultuur, v. tuinbouw, tuinierskunst.
hortologie, v. tuinkunde.
hortoloog, m. tuinkundige, tuinvriend.
hortulanus, m. tuinverzorger, tuinopzichter.
hortus, m. tuin; h. botanicus, kruidtuin; h. siccus,
droge tuin; d. i. verzameling van gedroogde planten.
hosfinnah ! hosiannah! Heer, helpt hem ! hell!
hOspes, m. gast; gastheer, waard (ook van parasieten).
böspes, hostis, elk vreemdeling is een vijand.
hospita, v. huisjuffrouw, kamerverhuurster.
hospitaliteit, v. gastvrijheid, herbergzaamheid.
hospitant, m. iemand, die als gast in een bepaalden
kring is opgenomen of toegelaten, toehoorder op
een school voor enkele lessen.
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h6spillum, hospice, o. herberg, inz. klein klooster
of ordeshuis, ter herberging van doorreizenden;
[en Wallachije.
(ook :) ziekenhuis.
hospodar, m. heer, titel van de vorsten in Moldavie
K.
kerk:)
nusbrood;
R.
offerdier
;
(in
de
hOstie, v.
gewijde hostie het hoogwaardige.
hostiel, vijandig.
hostiliteit, v. vijandelijkheid.
hotel, o. groot heerennuis; groot logement; h. de
ville, stadhuis ; h. Dieu, ,ziekenhuis ; h. garni,
gemeubelde woning.
hotelier, m. waard; hOteliére, v. waardin.
houille, v. steenkool; houillëre, v. steenkoletunijn.
hound, (Eng.) hond.
houri, v. eeuwig jotige en schoone maagd in Mohammed's paradijs; (fig.) hoogst bekoorlijk meisje,
aanminnige vrouw.
household suffrage, (Eng.) stemrecht der huisvaders, huismans-stemrecht.
house of commons, (Eng.) huis van de gemeenten,
lagerhuis; house of lords (peers), hoogerhuis.
housse, v. dekkleed (van paarden); overtrek (van
meubelen).
houwitser, m. kort kanon, best emd om met sterk
gebogen kogelbanen doelen dicht achter dekkingen en de dekkingen zelve to treffen.
how do yo do, (Eng.) hoe vaart u, hoe gaat het?
huano, v. vogehnest zie guano.
Hugenoten, m. m y. voormalige naam van de Gereformeerden in Frankrijk.
huile, v. olie; dikke likeur. [college.
huissier, m. deurwaarder ; (ook :) bode bij een staatshujus anni, dit jaar.
huk(k)a, v. Indische (of Perzische) waterpijp.
humaan, menschelijk, menschlievend, goedwillig.
humaniOra, o. my . humanistische studien, v. my.
voorafgaande studien, de schoone kunsten en wetenschappen, die den mensch tot mensch vortnen ;
inz. de oude classieke talen en de Oud-Grieksche
en Latijnsche litteratuur; taal- of schoolgeleerdheid.
humaniseeren, menschelijk maken, veredelen.
humanisme, o. wetenschappelijke richting van de
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Renaissance, waarbij de studie van de classieken
de grondslag is van alle beschaving.
humanist, m. voorstander van het humanisme,
[kende.
schoolgeieerde, taalgeleerde.
humanitair, tot menschlievende doeleinden strekhumaniteit, v. menschdom ; menschlievendheidont n kaantheid.
humbug, m. bluf, pocherij; bedrog.
humecteeren, bevochtigen.
humerdle, humeraal, o. schouderdoek (van de Kath.
humeur, o. gemoedsstemming, luim. [geestelijken).
humiditeit, v. vochtigheid, nat.
humiliant, ver nederend.
humiliátie, v. vernedering, beschaming.
humilieeren, vernederen, verootmoedigen.
humiliteit, v. nederigheid, onderdanigheid.
humor, m. vocht, sap; luim; geestige luim met
ernst gemengd.
humordle pathologie, v. ziekteleer, volgens welke
de oorzaken van alle ziekten in de lichaamsvochten
moeten gezocht worden.
humoreske, v. luimig geschreven vertelling.
humorist, m. luimig, geestig schertsend schrijver.
humoristisch, luimig,, vol humor, geestig schertsend.
humus, m. mestaarde, teelaarde.
hundred, (Eng.) honderd; hundred weight, centenaar = 50,8 kilo.
htinnebed, o. grafstede uit rotsblokken samenge.
steld en tot den heidenschen voortijd behoorend.
hunter, (Eng.) jager; (ook;) Engelsch jachtpaard.
hurdle-race, (Eng.) v. wedren, waarbij over heggen of
horden gesprongen moet worden.
hurluberlti, onbezonnen, pimp verloren.
hurra! hoera!
Hussieten, m. m y. aanhangers van den Boheemschen
godsdienstleeraar Johannes Huss.
htisting, verzamelplaats van de kiezers in Engeland
oils tot de keuze van een parlementslid over to
gaan; (ook:) verkiezingstribune.
huzaar, m. (eig;) Hongaarsch ruiter; licht ruiter.
hyacint, m. geelroode edelsteen; — v. bekend bolgewas met schoone, welriekende bloetnen.
Hyaden, v. my. regensterren ; beek- of vijvernimfen.
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hyalien, glasachtig, doorzichtig.
hyalurgie, hyaltirgica, v. glasmakerskunst.
hybridisch, van tweeerlei afkomst als b y. een
muilezel.
Hy'depark, o. wandelpark to Londen.
hydra, v. veelhoofdig monster; zoetwaterpoliep.
hydraat, o. waterverbinding (in de scheikunde).
hydrargyrum, o. kwikzilver.
hydrarthon, o. gewrichtswaterzucht.
hydraulica, v. leer van de beweging en den druk
van de vloeistoffen; waterleidingskunst.
hydraulisch, de hydraulica benuttend, daarop behydriasis, v. genezing door water.
[trekkelijk.
hydriatiek, v. watergeneeskunde.
hydrocardie, v. hartwaterzucht.
hydrocele, v. waterbreuk.
hydrocephalus, m. waterhoofd.
hydrodynamica, v. leer van de waterkracht.
hydrogenium, o. waterstof.
hydrograaf,m. kenner en beschrijver van de wateren.
hydrographie, v. beschrijving, van zeeen, rivieren
e. a. wateren naar lengte, breedte enz.
hydrographische kaart, v. zeekaart.
hydrologie, v. waterleer (in chemisch opzicht).
hydromel, o. waterhoning, mede.
[ger.
hydrometer, m. watermeter, waterbalans, vochtwehydrometrie, m. watermeting, de wetenschap van
de bepaling van de zwaarte, van den druk van
hydropathie, v. watergeneeskunde.
[het water.
hydrophiel, gemakkelijk vocht opzuigend.
hydrophObie, v. watervrees, hondsdolheid.
hydropsie, hydrops, v. waterzucht.
hydroscoop, m. wateruurwerk.
[vloeistoffen.
hydrostatica, v. leer van het evenwicht van de
hydrotechniek, v. waterbouwkunst.
hydrotherapie, v. watergeneeskunde.
hydrothorax, v. borstwaterzucht.
hydrOtisch, zweetdrijvend.
Hygea, Hygiea, v. godin van de gezondheid.
hygiene, v. gezondheidsleer.
hygrologie, v. leer van de vochtigheid van de lucht.
hygroma, o. watergezwel.
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hygrometer, hygroscoop, m. werktuig ter waarne
ming van de vochtigheid van de lucht.
hygroscopisch, vochtaantrekkend, vochtopslurpend.
Hy men, Hymenaeus, m. huwelijksgod ; het huwelijk ; hymen, o. (ook :) maagdenvlies.
hymenêen, o. my. bruiloftsliederen ; bruiloftsfeesten.
hymne, v. lofzang, feestlied.
hypallige, v. woordverwisseling.
hyper, (in samenstelling) over, overdreven.
hyperaemie, v. overvolbloedigheid.
hyperaesthesie, v. overgevoeligheid.
hyperbole, v. overdrijving, bovenmatige voorstelling
van iets, grootspraak.
hyperbOlisch, overdrijvend.
Hyperborean, in. my. volkeren van de koude luchtstreek in 't Noorden ; zonderlingen.
hypercriticus, m. al te streng beoordeelaar ; aarts[vitter.
hypercultuur, v. overbeschaving.
hypermetropie, v. verziendheid.
hypertrophie,v. overvoeding, ziekelijke vergrooting.
hyphen, o. koppelteeken (-).
hypnophobie, v. ziekte, waarbij men vermijdt te
slapen uit vrees van te sterven.
hypnose, v. kunstmatig door den wil (van een ander)
veroorzaakte slaap.
hypnotica, o. my. slaapverwekkende middelen.
hypnOtisch, slaapverwekkend, bedwelmend.
hypnotiseeren, iemand door aanwending van nitwendige middelen, in diepen slaap brengen.
hypnotisme, o. leer of kennis van de door hypnotische middelen in het menschelijk lichaam verwekte verandering van de werkzaamheid van hersenen en zenuwen; (ook:) de willooze toestand van
een gehypnotiseerd persoon.
hypnotiseur, m. iemand die anderen in hypnotiigrillen en kuren.
schen toestand brengt.
hypochOnder, hypochondrisch, zwaarmoedig; vol
hypochondrie, v. miltzucht ; zwaarmoedigheid.
hypochondrist, m. miltzuchtige, zwaarmoedige.
hypocriet, m. huichelaar, schijnheilige, pilaarbijter.
hypocrisie, v. huichelarij, schijnheiligheid.
hypodermatisch, onderhuidsch.
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hypogastrium, o. onderlijf.
hypostase, v. het bestaan, de wezenlijkheid ; leer
van den godmensch. [zijde van de pink.
hypotenaria, v. lijn, die de hand begrenst aan de
hypotentisa, v. schuine zijde van een rechthoekigen
driehoek.
hypothecair, gewaarborgd door een vast pand.
hypotheek, v. gerechtelijk beschreven onderpand
van onroerende goederen, pandbrief, kusting.
hypothese, v. aangenomen stelling of meening, onderstelling.
hypothkisch, ondersteld, aangenomen.
hypsometer, m. hoogtemeter door middel van de
kookpuntbepaling van water.
hypurgie, v. ziekenbehandeling en verpleging.
hysop, v. Z.-Europeesche plant, vaak tegen slijmige
borstziekten aangewend. (In bijbeltaal: de kleinste plant).
hysterie, v. zenuwziekte zonder waarneembare
aandoening van eenig orgaan; vroeger verkeerdelijk met de baarmoeder (hystera) in verband gebracht.
hysterische toevallen, o. m y. ziekelijke toevallen,
die in de vrouwelijke bewerktuiging hun grond
hebben en met de hypochondrische kwalen bij de
mannen overeenkomen.
hysteron-prOteron,hysteroprOton,o. het achterste
voor, een verwisseling van begrippen, zoodat het
laatste eerst, het eerste laatst komt to staan.

I
ib. of ibid. = ibidem, terzelfder plaatse.
iCtus --= jurisconsultus, rechtsgeleerde.
id. --= idem, dezelfde, hetzelfde.
i. e. = id est, dat is.
I. H. S., de drie eerste letters van 't met Orieksche
kapitalen geschreven woord Jezus(111-ZOT2'),
doorgaans verkeerdelijk verklaard als de 3 eerste
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letters van de woorden in hoc salus, hierin (ligt)
de zaligheid, of van Jezus hominum Salvdtor,
Jezus de Heiland van de menschen, of van Jesus
hortfitor SanctOrum, Jezus, de vermaner van de
[tere eer van God.
heiligen.
I. M. D. G. = in majorem Dei gloriam, tot grooI. N. D. = in nomine Dei of Domini, in den
naam van God of den Heer.
inf. = infinitief of infanterie.
I. N. I. = in nomine Jesu, in den naam van Jezus.
I. N. R. I. = Jezus Nazarenus Rex Judwörum,
Jezus van Nazareth, koning van de Joden.
I. N. S. T. = in nomine Sanctae Trinitatis, in
den naam van de H. Drievuldigheid.
i. p. i. = in pfirtibus infialium, (zie ald.)
it. = item, insgelijlcs, verder, ook, nog.
iatrophobie, v. vrees voor artsen.
lberie, o. Spanje en Portugal, het Portugeesche schieribidem, to zelfder plaatse, aldaar. [eiland.
ibis, m. Nijlreiger (bij de oude Egyptenaren als
[spoor wezel in Egypte.
godheid vereerd).
ichneumon, m. pharaonsrat, spoor- of speurrat,
ichnographie, o. platte grond van een gebouw.
ichor, m. wond-, bloedwater ; dunne invretende etter.
ichtyol, o. olieachtige ontsmettende medicijn afkomstig van overblijfselen van voorwereldlijke
visschen.
ichthyologIe, v. kennis van de visschen, vischkunde.
ichthyophfigen, m. my. vischeters.
ichthyosaurus, m. voorwereldlijke vischkrokodil.
ichthyOsis, v. huidlijden met schubvorming.
iconograaf, m. beeldbeschrijver,, portretschilder.
iconoclast, m. beeldstormer ; —ie, v. beeldenstorin.
iconodoelen, m. my. beeldvereerders.
iconolatrfe, m. beeldendienst, beeldenversiering.
iconologie, v. beeldenspraak ; verklaring van de
zinnebeelden en oude gedenkteekens.
iconomanie, v. overdreven zucht voor beelden en
schilderijen ; onverstandige vereering van heiligen[beelden.
icosaeder, o. regelmatig twintigvlak.
icterus, m. geeizucht.
[heid ; droombeeld.
ideaal, o. modelbeeld, voorstelling van de volkomen-
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ideaal, idealistisch, enkel gedacht; ook voorbeeldelijk, als volkomen gedacht.
idealiseeren, tot hoogste voorbeeld maken, boven
de wezenlijkheid verlieffen, op het hoogst veredelen.
idealisme, o. wijsgeerig stelsel, dat de gedachte als
beginsel onzer kennis of tevens als beginsel van
het zijn beschouwt ; — stelsel dat alleen de gedachte van het ik als werkelijk bestaande aanneeint
en aan de lichainelijke wereld sleclits een schijn.
bestaan toekent; het streven naar het ideate (in de
letterkunde enz.)
idealist, m. aanhanger van het idealisme; (ook :)
iemand die steeds idealen nastreeft.
idée, v. en o. voorstelling, begrip; gedachte, denkbeeld ; inval; ontwerp, plan; i. fixe, v. bijblijvend
dwaalbegrip (meestal van een zielskranken).
ideeel, denkbeeldig, slechts in gedachten bestaande.
idem, dezelfde, hetzelfde.
idemist, m. jabroer. [en gelijkvortnig.
identiek, idéntisch, eenzelvig, gelijkgeldend ; gelijk
identiteit, v. eenzelvigheid, volkomen overeenstemming.
identificatie, v. het aantoonen van een persoonlijk.
heid, gelijkstelling. [verklaren of houden.
identificeeren, vereenzelvigen, voor een en hetzelfde
ideographie, v. het voorstelleu in schrift van be[den van de kennis.
grippen.
ideologie, v. begripsleer, wetsnschap van de gronid est, dat is, dat beduidt.
id genus omne, alle personen van die soort.
idiomatisch, aan een tongval of taal eigen.
id i oom, o. landspraak; tongval; spraakeigen, taaleigen.
idioot,m.onwetende domkop; stompzinnige.
idiopathisch, zelfstandig, onafhankelijk van een
andere ziekte.
idiosyncrasie, v. gevoelseigenaardigheid, overgevoeligheid voor bepaalde genees- of voedingstniddelen.
[een streek.
idiOticon, o. woordenboek van den tongval van
idiotisme, o. stoinpzinnigheid; (ook :) gewesti en leijukd.
uitdrukking, dialectwoord.
idolaat of idolater, afgodisch ; buitensporig bemin-
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idolatrie, v. afgodendienst, afgoderij, beeldendienst.
idOle, m. en o. afgodsbeeld, afgod.
idus, m. in den Romeinschen kalender de 15e van
de maanden Maart, Mei, Juli, October, bij de
andere maanden de 13e.
idyi'le, v. landelijk gedicht, herdersdicht.
idyl'lisch, landelijk, eenvoudig en onschuldig.
ignipunctuur, v. het steken met scherpe gloeiende
ijzers in een ziek deel.
ignis fatuus, dwaallicht.
ignObel, onedel, slecht, gemeen, laag.
ignominie, v. smaad, schande; beschimping.
ignominious, smadelijk, schandelijk, onteerend.
ignorabimus, wij zullen 't nooit weten.
ignoramus, wij weten niet.
ignorant, m. onwetende, onkundige.
ignorfintia lêgis excusat neminem, onbekendheid met de wet strekt niemand tot verschooning.
ignorintie, v. onwetendheid, domheid.
ignoreeren, niet weten; niet willen weten, zich
houden alsof men iets of iemand niet kent.
ignoti nulla cupido, men begeert niet wat men
niet kent, onbekend maakt onbemind.
iguanodon, m. op kangoeroe gelijkende voorwereldlijke reuzenhagedis (in Belgie opgegraven).
ikatten, (Ind.) vlechten, vlechtwerk vervaardigen,
waarin door gebruik van verschillend gekleurde
draden teekening wordt gebracht.
ilang-ilang, v. soort parfum van een welriekende
Indische plant bereid.
ileotyphus, v. buiktyphus.
ileus, m. darmafsluiting, kronkel in de darmen, braluitstraalt.
ken van foecale stoffen.
lig-lamp, v. kwikdamplamp, die ultra-violet licht
iliacos intra mtiros peccdtur et extra, er wordt
binnen en buiten de muren van Troje verkeerd
gedaan, d. i. van weerszijden gezondigd, gefeild.
Inas, m. Made, v. heldendicht van Homerus over het
beleg van Troje (Ilium).
llias malorum, een ontzettende menigte rampen.
Ilias post Homerum, een Ilias na Homerus d. i.
iets geheel overtolligs.
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ilhesibel, onkwetsbaar; onschendbaar.
illegaal, onwettelijk, onregelmatig, wederrechtelijk.
illegaliteit, v. onwettigheid, onrechtmatigheid.
illegibel, onleesbaar.
illegitiem, onwettelijk, onecht, buiten echt verwekt.
illegitimiteit, v. onrechtmatigheid ; onechtheid.
illiberaal, onedel, enghartig, bekrompen, onvriizin.
Inig.
illicite, ongeoorloofd, verboden.
illico, dadelijk, op staanden voet.
illiquide, onvereffend, b y. een rekening.
illOtis mânibus, met ongewasschen hander, zonder goede voorbereiding.
illudeeren, voor den gek houden, misleiden; hoonen.
illumindten, m. mv. verlichten.
illumindtie, v. feestelijke verlichting.
illumineeren, verlichten ; kleuren.
ilitisie, v. begoocheling, zinsbedrog, hersenschim.
illusoir, illusOrisch, bedrieglijk, herschenschimmig, vruchteloos.
illustrAtie, v. opheldering; glans, roem (bv. van een
familie); verluchting, opluistering van een boek
door platen of afbeeldingen ; (ook :) plaatwerk.
illustratief, verkiarend, ophelderend.
illt3stre, voortreffelijk, uitstekend, doorluchtig.
illustrissimus, m. doorluchtigste.
illustreeren, in 't licht stellen; verheerlijken; verluchten, opluisteren (bv. boeken met platen).
it n'a bouche ni eperon, hij heeft noch vernuft,,
noch moed.
it penserOso, de in gepeins verzonken man.
imaginair, denkbeeldig, herschenschimmig, ingebeeld, vermeend.
imaginAtie, v. inbeelding ; verbeeldingskracht.
imagineeren, uitdenken ; zich voorstellen, zich in[een rnoskee.
beelden.
imam of i'man, m. Turksch priester, hoofd van
imbeciel, stompzinnig, onnoozel, van bekrompen
verstand.
imbeciliteit, v. verstandszwakte, onnoozelheid.
imbibeeren, inzuigen, intrekken ; doorweeken; dren[kenimbroglio, o. verwarring, verwikkeling.
imitabel, navolgbaar, namaakbaar.
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imitatie, imitation, imitazione, v. navolging,
het nagevolgde, come.
fapers.
imitator, m. navolger.
imitateirum servum pecus, de kudde van de naimiteeren, navolgen, nabootsen, naapen.
immaculabel, onbevlekkelijk.
immaculata conceptio, onbevlekte ontvangenis.
immanent, inwonend, aanklevend, innerlijk bijblijvend.
immanentie, y, overeenstemming van het beginsel
en den vorm van een wijsgeerig stelsel; het inwonen van den goddelijken geest in de natuur of
[de stof.
Immanuel, God met ons (Jezus).
immaterialiteit, v. onstoffelijkheid (van de ziel).
immaterieel, onlichamelijk, onstoffelijk, geestelijk.
immatriculatie, v. inschrijving, inlijving.
immatriculeeren, inschrijven in een register (bv.
op hoogescholen), inlijven.
immaturiteit, v. onrijpheid, ontijdigheid.
immediaat, onmiddellijk, zonder tusschenkomst van
[verheffen.
een derde.
immediatiseeren, onafhankelijk maken, tot souverein
immemorabel, ongedenkwaardig.
immemoriaal, buiten geheugenis, onheuglijk.
immens, onmetelijk, oneindig.
immensiteit, Y. onmetelijkheid ; oneindigheid.
immensurabel, onmeetbaar.
immerito, onverdiend.
immersie,v. indooping, indompeling, onderdrukking.
immigrant, m. landverhuizer, met betrekking tot
het land, waar hij zich nederzet. (Met betrekking
tot het land, dat hij verlaat, heet hij emigrant).
immigratie, v. nederzetting in een land.
imminent, nakend, dreigend, boven 't hoofd hangend.
immiscibel, onvermengbaar.
immissie, v. gerechtelijke toewijzing, inbezitstelling;
toevoering, inbrenging.
immobiel, onbeweeglijk, vast; onverzettelijk.
immobilien, v. my. immobilair, o. onroerende
goederen (bv. landerijen, gebouwen).
immobiliseeren, onbeweeglijk maken.
immobiliteit, v. onbeweeglijkheid.
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immoderaat, onmatig, overdreven; onbescheiden.
immodest, onwetvoeglijk, onzedig.
immoraliteit, v. onzedelijkheid.
immoreel, onzedelijk.
immortaliteit, v. onsterfelijkheid.
immortel, onsterfelijk.
immortëlle, v. stroobloetn.

immuniseeren, onvatbaar maken.
irnmuniteit, v. bevrijding, van openbare belastingen; toestand van een individu, die het behoedt
tegen de werking van besmettingskiemen.
immutábel, onveranderlijk.
immutabiliteit, v. onveranderlijkheid.
immuun, vrij van belasting; onvatbaar, onontvankelijk (voor een ziekte).
imo pectore, nit den grond van het hart.
impair, impar, ongelijk, oneven.
imparaat, onbereid, niet klaar.
impardonna- bel, onvergeeflijk.
imparfait, onvolmaakt, onvoleindigd.
impariteit, v. ongelijkheid, verschillendheid.
impartiaal, onpartijdig, rechtvaardig.
impartialiteit, v. onpartijdigheid.
impasse, v. doodloopende straat, zak, slop ; (ook :) netelige toestand, kwalijk op te lossen moeilijkheid.
impassibel, ong, evoelig, onvatbaar voor lijden.
impassibiliteit, v. onvatbaarheid voor lijden.
impatibel, onlijdelijk, onverdraaglijk.
impatroneeren (zich), zich tot Neer stencil.
impavidum ferient ruinae, de ondergang van de
wereld zou hem niet van zijn stuk brengen.
impeccabiliteit, v. zondeloosheid.
impediment, o. hinderpaal, belemmering; vertraging; impedimenta, m y. tros, trein, nasleep van
een leger te velde.
impeneträbel, ondoordringbaar; ondoorgrondelijk.
impenitent, onboetvaardig, verstokt.
impenitêntie, v. onboetvaardigheid, verstoktheid.
impensen, v. m y. onkosben, uitgaven.
imperatief, m. gebiedende wijs van de werkwoorden ; (als bijvoegl. naamw.:) gebiedend, bevelenderwijze; categOrische imperatief, m. onvoor-

imperator

348

implicatie

waardelijk zedegebod, verstandsbeve), plicht- of
zedelijkheidsgebod. [der, keizer.
imperator, m. overwinnend veldheer; oppergebieimperatórisch, gebiedend ; keizerlijk.
imperceptibel, onbemerkbaar.
imperfect, onvoleindigd, gebrekkig, onvolmaakt.
imperfectie, v. onvolkomenheid, gebrek, onvolmaaktheid. [woorden).
imperfectum, o. onvolmaakt verleden tijd (der werkimperforfibel, niet to doorboren.
imperforátie, v. geslotenheid van een van nature
geopend lichaamsdeel.
[het grootste formaat.
imperiaal, kiezerlijk ; i.-papier, i.-folio, papier van
imperiale, v. van zitplaatsen voorzien bovendeet
van een reiskoets of tramrijtuig ; keizerskroon
(bloem). IPiiimperialisme, o. keizerschap, onbeperkte heerschapimperialist, m. aanhanger van het keizerschap;
(ook :) aanhanger van de vergrooting des rijks en
van een nauwe vereeniging met de kolonien inz.
in Engeland.
imperious, gebiedend ; heerschzuchtig, uit de hoogte.
imperium, o. opperheerschappij, oppermacht.
imperium in imperio, een staat in den staat.
impermanent, onbestendig, veranderlijk.
impermeabel, ondoordrinebaar, waterdicht.
impermutiibel, onveranderlijk.
impersonAlia, o. m y. onpersoonlijke werkwoorden.
impersoneel, onpersoonlijk.
impertinent, onbeschaamd, onbeschoft.
imperturbfibel, onverstoorbaar, altijd gelijkmoedig.
impetrant, m. aanzoeker, eischer voor 't gerecht.
impetreeren, afbidden ; door aandrang bekomen.
impetueus, onstuimig, hevig,.
impetuositeit, v. onstuimigheid, drift, hevigheid.
impetuaso, con impeto, onstuimig, snel, vurig,
impetus, m. aanval, overval.
[stormachtig.
impieteit, v. goddeloosheid, snood'neid.
impitoyabel, onbarmhartig, meedoogenloos.
implacabel, onverzoenlijk. [van stukjes huid.
implantatie, v. het inplanten of laten vastgroeien
implicatie, v. verwikkeling.
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impliceeren, verwikkelen, in een zaak betrekken.
impliciet, implicite, mede in betrolcken, van zelf
onder begrepen.
imploriint, m. aanzoeker, hulpvrager; klager.
imploreeren, 0111 hulp smeeken, aanzoelcen.
impcenitent, impcenitentie, zie impenit—.
impoli, oiigepolijst, ruw; onbeleefd, ongemanierd.
impolitesse, v. onwellevendheid, grotheid.
[licht).
impolitiek, onstaatkundig.
imponderabilien, o. mv. onweegbare dingen (bv.
imponeeren, opleggen (b y. het zwijgen); opzien
wekken ; eerbied inboezemen, indruk makes.
imponente, gebiedend, nadrukkelijk voorgedragen.
impopulair, bij het y olk niet beinind; niet gezien.
impopulariteit, v. volksongunst.
import, m. invoer ; m y. —en, invoerwareu.
importabel, invoerbaar, geoorloofd in to voeren.
important, gewichtig, belangrijk, van aanbelang.
[zijn.
importfitie, v. goederen-invoer.
importeeren, invoeren; iets beteekenen, van belang
importeur, m. invoerder van vreemde waren, invoer[handelaar.
importfin, lastig, ongelegen.
importuneeren, lastig vallen; ongelegen komen.
importuniteit, v. ongelegenheid, overlast.
impos animi, zwak van geest.
imposant, ontzaginboezeinend, nadrukkelijk.
impos mentis, niet bij bewustzijn.
impossibel, onmogelijk.
impost, impOt, m. verbruiksbelasting, waren-ac.
[cijns.
imposteeren, belasten.
imposture, v. bedrog, veinzerij, belastering.
impotent, onvermogend, onmachtig; lain.
impotentie, v. oninacht; mannelijk onvermogen ;
onbevoegdheid.
impracticAbel, onuitvoerbaar, ondoenlijk.
impraegnatie, v. bevochtiging, verzadiging.
impraegneeren, doen doortrekken, bezwangeren;
(chemisch) verzadigen, oplossen.
imprecatie, v. verwensching, vervloeking, vloek.
imprescriptibel, onverjaarbaar (in rechten).
impressario, m. ondernemer, inz. van concerten,
opera's enz.
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impressibiliteit, v. vatbaarheid voor indrulckett, ontvankelijkheid.
imprêssie, v. opdrukking; indruk, invloed.
impressief, indrukmakend.
impressionisten, m. m y. richting in de Fransche
schilderkunst, die haar werk er van maakt alleen
den eersten onmiddellijlcen indruk weer to seven.
imprimatur, het worde afgedrukt; het imprimatur, het verlof tot den druk.
imprimé, drukwerk.
imprimeeren, indrukken, inscherpen; drukken.
improbabel, onwaarschijnlijk.
improbant, niet bewijzend.
improbatie, v. misbillijking, afkeuring.
improbeeren, afkeuren, wraken, misbillijken.
improbiteit, v. oneerlijklieid, slechtheid.
improductief, niet voortbrengen1, onvruchtbaar.
improfitabel, onvoordeelig, niet opbrengend.
impromptu, o. voor de vuist gemaakt (gezongen)
lied, onvoorbereid gehouden voordracht.
improprieteit, v, oneigenlijkheid.
improve, (Eng.) verbeteren.
improvement, o. (Eng.) verbetering. [zichtigheid.
improvid'entie, v. gebrekkige voorzorg, onvoorimprovisatie, v. voor de vuist gemaakt dichtstuk,
onvoorbereide redevoering, voordracht van een
muziekstuk op het oogenblilc van de compositie
zelve. [tam' spreker of dichter.
improvisator, m. (improvisatrice v.), onvoorbeimproviseeren, voor de vuist dichten, musiceeren
imprudent, onvoorzichtig.
[of redevoeren.
impudent, onbeschaamd, schaamteloos.
[ving.
impugnatie, v. bestrijding, bevechting, wederstreimptils, m. imptilsie, v. aandrift, di ang, beweeggrond, prikkel, aansporing, eerste stoot.
impune, ongestraft, straffeloos.
impuniteit, v.straffeloosheid; het uitblijven van de
impuriteit, v. onreinheid, onkuischheid. [straf.
imputabel, toerekenbaar.
imputatie, v. toerekening, ten laste legging.
imputeeren, toerekenen, ten laste leggen, toeschrijimpuur, onzuiver, om ein.
[ven.
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inabordabel, ontoegankelijk, ongenaakbaar.
in abrupto necessitatis, in het uiterste geval, in
geval van stood.
in abstrdcto, in 't algemeen ; op zichzelf ; beschouwd.
inacceptabel, onaannemelijk.
in accessibel, ontoegankelijk.
inaccuraat, onnauwkeurig, slordig.
inactief, werkeloos, ledig, in rust; buiten dienst.
inactiviteit, v. onbedrijvigheid, rust ; onwerkzaamheld, niet-gebruik.
inadeequaat, ongelijk, niet passend.
inadvertentie, v. onachtzaamheid, verzien, abuis.
inmquaal, ongelijk, onderscheiden, oneffen.
in mternum, voor eeuwig, in eeuwigheid.
in albis, in witte bladeren, oningebonden (van hoe.
[ken).
inaliêndbel, onvervreetudbaar.
inalterdbel, onveranderlijk, onverderfelijk.
inamorfito, m. verliefde.
inamovibel, onafzetbaar ; onherroepelijk.
in . anima viii, op een laag wezen (een proef nemen),
op een ding van weinig waarde.
[vasten).
inaniteit, v. nietigheid, ijdelheid.
inaratie, v. krachteloosheid, uitgeputheid (b y. door
in annum sequentum, in het volgende jaar.
inappellãbel, onbevoegd tot, ongeschikt voor hooger beroep.
inaptitude, v. ongeschiktheid, onbekwaamheid.
in armis, onder de wapenen.
in articulo mortis, op sterven liggende.
inattent, onoplettend, onachtzaam.
inaugurale dissertatie, v. geleerde verhandeling, to
schrijven of geschreven door hens, die een academischen graad wil verkrijgen.
inauguratie, v. pleclitige bevestiging in een waardigheid, inwijding.
inaugureeren, plechtig inwijden, bevestigen.
in bunco, in blfinco, wit, onbeschreven, oningein bonis, goed bij kas ; gegoed. [vuld.
in brevi, in korten tijd.
Inca, m. titel der oude koningen en prinsen van Peru.
incalculfibel, onberekenbaar.
in calculo, in de berekening, in het getal.
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incalzando, dringend, haastig.
incandescentie, v. het witgloeiend worden.
incanteeren, betooveren, bezweren.
incapabel, onbekwaam, ongeschikt.
incapaciteit, o. onbekwaamheid, ongeschiktheid.
in capita, naar de hoofden of personen.
incarceratie, v. inkerkering, opsluiting, gevangenzetting ; beklemming (bij breuken).
[Christus).
incarnaat, vleeschkleurig, hoogrood.
incarnatie, v. vleesch-, menschwording (inz. van
incasseeren, geld ontvangen, innen; omlijsten.
incasso, o. (my. incassi), het innen van baar geld;
kassiersloon daarvoor.
[havige geval.
in casu, (verkeerd :) in casum, in geval, in het onin cauda venenum, er zit vergif in den staart.
in causa, in de rechtszaak.
incensatie, v. bewierooking in de R. Kath. kerk.
incenseeren, bewierooken.
incestueus, bloedschennig.
incestus, m bloedschande.
inch, m. (Eng.) duimbreedte (= 2,5 centimeter).
inchoatief, o. eeii begin aanduidend werkwoord.
incident, o. —tie, v. voorval, bijkomende zaak, toeval.
incidit in Scyllam, qui vult vitare Charybdim,
men komt van den regen in den drop, van den
wal in de sloot.
incineritie, v. verbranding (inz. van lijken).
incipient, m. aanvanger, beginner.
incipieeren, beginnen, aanvangen.
incisie, v. insnijding, snede.
incisief, insnijdend, verdeelend.
incisOrium, o. mes of tafel voor lijkopeningen.
incfsum, o. insnijding; tusschenzetsel.
incitabel, prikkelbaar.
incitament, o. prikkel, opwekkend middel.
inciteeren, aandrijven.
inciviliteit, v. onbeleefdheid.
inclement, onmeedoogend, onbarmhartig. [heid.
inclementie, v. onmeedoogendheid, onbarmhartiginclinitie, v. neiging, helling; geneigdheid, liefde.
inclineeren, hellen; neiging tot iets hebben.
inclosa, v. het ingeslotene.
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includeeren, insluiten, in zich bevatten.
incluis, medegerekend, met insluiting.
incitisie, v. insluiting.
inclusief of inclusive, insluitend, medegerekend.
in ccelo quies, er is rust in den hemel.
incognito, onbekend, onder vreeinden naant.
incognito, o. onbekendheid, naams- of standsverIberging.
incohmrent, onsainenhangend.
incohaerentie, v. gebrek aan samenhang.
[het
inkomen.
incombustibel, onverbrandbaar.
income, (Eng.) inkomen ; income-tax, belasting op
incomestibel, oneetbaar. [maat.
incommensurzlbel, onineetbaar, zonder gemeene
incommodeeren, lastig zijn of vallen, verontrusten.
incommoditeit, v. ongemak, last, ongelegenheid.
incommuniclibel, onmededeelbaar.
incommutfibel, onveranderlijk, niet verwisselbaar.
[gen.
incomparfibel, onvergelijkelijk.
incompatibel, onvereenigbaar, niet overeen te brenincompatibilitelt, v. onvereenig,baarheid.
incompensfibel, onvergoedbaar, niet te vergoeden.
incompetent, onbevoegd; ongeldig.
incompetentie, v. onbevoegdheid ; ongeldigheid.
incompleet, onvoltallig, onvolledig, defect.
incompressfbel, onsamenpersbaar.
in concerto, in overeenstemming.
inconcevfibel, onbegrijpelijk. onverzoenbaar.
inconcilifibel, onvereenigbaar, niet te vereffenen,
in concreto, in een bepaald geval, in werkelijkheid.
in confesso, erkend, toegegeven; in bekentenis.
inconfOrm, niet overeenstemmend, ongelijkvormig.
incongruent, niet overeenstemmend, ongepast,
onvoegzaa tn.
incongruiteit, v. ongepastheid, ongerijmdheid, onhebbelijkheid ; misslag (tegen de taal).
Inconsequent, aan zich zelven ongelijk, zich zelven
tegensprekend, zich niet gelijk blijvend.
inconsequentie, v. strijdigheid met eigen beginselen, het gebrek aan overeenstemming in de woorden of daden van een mensch met zijn eigen grondIstellingen.
in consessu, in de zitting.
inconsiderabel, onbeduidend, onbelangrijk.
VEERTIENDE DECK
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inconsiderântie, v. onbedachtzaamheid.
inconsistdntie, v. onvastheid, gebrek aan samerthang of verband.
inconstant,onbestendig, onstandvasfig, veranderlijlc.
in constants, op het oogenblik, oogenblikkelijk.
inconstfintie, v. onbestendigheid, veranderlijkheid.
inconstitutioneel, tegen de grondwet, ongrondinconsumabel, onverteerbaar. [wettig.
incontestfibel, onbetwistbaar.
incontinenti, dadelijk, op staanden voet, onverwijld.
incontinentie, v. gebrek aan onthoudingsgave ; onvermogen om sets vast to houden.
in continuo, onafgebroken.
in contrario, integendeel.
incontro, m. ontmoeting, gebeurtenis, gunstige samenloop van omstandigheden.
in contumficiam, bij verstek.
inconvenAbel, ongelegen, ongepast.
inconvenient, o. inconveni&itie, v. ongelegenheld, zwarigheid, ongemak.
inconvertibel, onaflosbaar.
incorporalia, o. m y . woorden welke onlichamelijke
zelfstandigheden aanduiden.
incorporitie, v. inlijving, opneming in een genootin cOrpore, gezamenlijk. [schap.
incorporeeren, inlijven, opnemen.
incorrect, onnauwkeurig, gebrekkig.
incorruptibel, onverderfelijk; onomkoopbaan.
incourfint, niet gangbaar, niet verkoopbaar, zonder
incredibel, ongeloofelijk.
[aftrek, ongezocht.
incredibile dictu, het klinkt ongeloofelijk.
increduliteit, v. ongeloovigheid, twijfelzucht.
increment, o. aanwas, toeneming.
incresceeren, wassen, toenemen, gedijen.
incrimineeren, van misdaad beschuldigen; als
strafbaar beschouwen en vervolgen of ten toon
stellen.
incroyable, ongeloofelijk; incroyable, m. modegek, modeheertje, kwast, fat (tijdens de Fr. revolutie).
incrustatie, incrusteering, v. overkorsting; het
inleggen of overtrekken niet steen, manner, staal,
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enz.; (ook :) zulk ingelegd werk ; in de geneeskunde : verkalking.
incrusteeren, met een steen- of kalkachtige korst
overdekken ; inleggen. [(van een hen).
incubilitie, v. het leggen of zitten ; het broeden
incubatietijd, nz. tijd verloopende tusscheii de besmetting en het uitbreken eener (besmettelijke)ziekte.
incubator, m. kunstinatig broedtoestel.
incubus, m. nachtmerrie.
inculcatie, v. inscherping, inprenting.
in ctilpa zijn, schuldig of strafbaar zijn.
inculpabel, niet to beschuldigen; onbestrafbaar ;
onberispelijk.
inculpfitie, v. beschuldiging, aapklacht.
incumbeeren, zich op iets toeleggen.
incumbentie, v. verplichting, plicht.
incuntibelen, m. mv. eerste beginselen, inz. de eerstelingen van de boekdrukkunst, de eerste gedrukte
incurabel, ongeneeslijk, onheelbaar.
[ boelcen.
in curia, op het raadhuis, voor het gerecht.
incurie,v.onachtzaamheid, nalatigheid, zorgeloosheid.
indebitum, o. betaling uit dwaling (zonder verplichindecent, onbetamelijk, oneerbaar.
Iting).
indeclinfibel, onverbuigbaar (in de taalkunde).
indecorum, o. onwelvoeglijkheid, misslag tegen
den goeden toon van de samenleving.
indeed, (Eng.) inderdaad.
indefensibel, onverdedigbaar.
inde frae, vandaar die haat.
indelebiel, onuitwischbaar.
indelicaat, onkiesch, niet fijngevoelig, ruw.
indemnisatie, v. schadeloosstelling.
indemniteit, v. schadevergoeding.
indemniteits-bill, bill of indemnity, wet die een
eigenmachtige daad van een minister later goedkeurt.
indemonstrabel, onbewijsbaar, onverklaarbaar.
in Deo consilium, bij God is raad.
independent, onafhankelijlc, zelfstandig.
independenten, m. m y. Protestantsche secte in En geland, onafhankelijken van de bisschoppelijke
kerkelijke heerschappij.
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independentie, v. onafhankelipcheid.
in depOsito, in bewaring.
indestructibel, onverwoestbaar, onveriiietigbaar.
indeterminfibel, onbepaalbaar.
f vrijheid.
indeterminisme, o. leer van de onbeperkte wilsin'dex, in. register, inhoudsopgave, bladwijzer; lijst
van de boeken, die door de R. K. kerk verboden
zijn (index librOrum prohibitörum).
indexcijfers, o. my cijfers, die de gemiddelde prijsverandering aangegeven, die goederen in eene
bepaalde periode ondergaan hebben.
India-goods, (Eng.) ongebleekt wit katoen.
india-rubber, o. (Eng.) elastieke gom, gom-elastiek.
indicans, o. kenteeken, aanwijzing.
indicateur, m. instrument out de stroomspanning
op to teekenen ; toestel dat aantoont dat door een
geleiding een electrische stroom vloeit.
indicAtie, v. aanwijzing; verdenkingsgrond.
indicatief, m. aantoonende wijs.
Eden.
indicativus, m. aantoonende wijs van de werkwoorindicium, o. (mv. indicia of indicien), kenteeken,
grond tot vermoeden. [jaren.
indictie, v. aankondiging, oproeping; tijdkring van 15
in diem vivere, bij den dag Leven.
indienne, v. fijn gedrukt katoen, sits.
indifferent, onverschillig, lauwgeloovig; onschadelijk, werkeloos. [in godsdienst).
indifferentisme, o. onverschilligheid, lauwheid (inz.
indigenádt, o. het recht van de inboorlingen, burgerrecht.
indigent, behoeftig, arm.
indigentie, v. behoeftigheid, armoede.
indigentie, v. onverteerbaarheid; bedorven maag.
indignfitie, v. verontwaardiging, misnoegen.
indigneeren, met verontwaardiging vervullen.
indigniteit, v. onwaardigheid, beleediging.
indigo, v. blauwe kleurstof.
indiqueeren, aanwijzen, aanduiden.
indirect, middellijk, niet rechtstreeksch; 1.-e belastingen, zulke, die niet rechtstreeks den persoon
opgelegd, maar door middel van een op zekere
waren enz. gelegden cijns geheven worden.
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indisciplinair, onbandig, niet aan tucht of orde
to gewenneii.
indiscreet, onbescheiden, niet geheimhoudend.
indispensdbel, volstrekt noodzakelijk, onmisbaar.
indisponeeren, boos maken, in kwade luim brengen.
indispositie, v. onpasselijkheid; kwade luim, verindisputAbel, onbetwistbaar.
fdrietigheid.
indissoltibel, onoplosbaar; onverbrekelijk.
indistinct, onduidelijk, verward ; onbepaald.
individti, m. en o. ondeelbaar geheel, afzonderlijk, op
zichzelf beschouwd wezen, persoon.
individualiseeren, als jets op zichzelf staand beschouweii en behandelen.
individualiteit, v. persoonlijkheid, eigenaardigheid.
individueel, afzonderlijk, aan een enkel voorwerl)
eizen, elk voor zich zelven, persoonlijk.
indivisibel, ondeelbaar.
indociel, onleerzaam; ongedwee, onhandelbaar.
Indo-Germanen,m.mv.gemeenschappelijke naamvoor
een aantal Europeesche en West-Aziatische volkeren.
indolent, onverschillig, lusteloos, zorgeloos, traaz.
indol6ntie, v. onverschi lligheid, zorgeloosheid, traagindoloog, m. kenner van Indic.
Eheid.
in dorso, op de keerzijde (bv. van den wissel).
indossant, indossement, indosseeren, z. end—.
in dtibio, in twijfel, in twijfelachtig geval; in dubiis abstine, onthoud u in twijfelachtige zaken.
indubitfibel, ontwijfelbaar, uitgetnaakt.
induceeren, overreden, bepraten, misleiden; afleiden, besluiten, gevolgtrekkingen maken.
inductie, v. aanleiding; gevolgtrekking, besluit van
het bijzondere tot het algetneene; door inductie
bewUzen, door een reeks van voorbeelden of
feiten bewijzen; inductiestroom, m. electrische
bijstroom, die wordt opgewekt door een electrischen stroom, welke in een naburige geleiding
voorhanden is.
[vroolijk (leven).
in dulci jubilo, in zoeten jubel, onbezorgd en
indulgentie, v. toegevendheid, verschooning, strafontheffing.
indult, o. vergund uitstel van betaling, resp ij t;
kerkelijke vergunning, vrijbrief.
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in duodecimo, in 't boekformaat van 24 bladzijden per vel.
in dtiplo, in dubbel, in twee eensluidende geschriften.
industrie, v. nijverheid; beroepsvak, bedrijf, bedrijvigheid (zie chevalier d'industrie).
industrieel, werlizaam, nijver ; de nijverheid betreffend ; —en, m. mv. uitoefenaars van een handwerk of bedrijf, fabrikanten.
industrieschool, v. bedrijfs- of handwerksschool.
industrious, bedrijvig, vindingrijk, in kunst, handwerk of bedrijf ervaren. [schrift.
ineditum, o. (me. inedita), nog niet uitgegeven geineffectief, zonder kracht, zonder uitwerking, onwerkdadig.
in eff6ctu, in werkelijkheid, inderdaad.
in effigie, in beeltenis, zie effigies.
inegaal, ongelijk, veranderlijk ; oneffen.
inelegant, onsierlijk, onbevallig, smakeloos; ongeinelegibel, niet verkiesbaar. tinanierd.
inept, inepte, ongerijmd, zouteloos.
ineptie, v. zotheid, ongerijmdheid, onnoozelheid.
inert, traag, vadsig, bewegingloos.
inertie, v. traagheid, vadsigheid ; onvermogen.
in esse, in zijn (vorigen) toestand.
in essentiali, in 't wezen der zaak, in hoofdzaak.
inessentieel, niet tot het wezen behoorend, onwezenlijk.
inevident, onduidelijk, niet klaarblijkelijk.
inevitfibel, onvermijdelijk, niet to ontgaan.
inexact, onnauwkeurig, onjuist.
inexcusábel, onverschoonbaar.
inexorfibel, onverbiddelijk.
in expensas, tot de kosten (veroordeelen).
inexperientie, v. onervarenheid, gebrek aan ondervinding.
inexplicfibel, onverklaarbaar.
inexplorabel, onnavorschbaar.
inexpressibel, onuitsprekelijIc.
inexpressibles, me. Engelsche naam voor broek.
inexpugnilbel, niet inneembaar, onbedwingbaar.
in extênso, volledig uitvoerbaar, in zijn geheel.
in extr6mo, in extrêmis (momentis), in de
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laatste oogenblikken van het leven, op sterven
liggende.
inextricabel, onoplosbaar, niet uiteen te warren.
infaam, eerloos, geschandvlekt.
in faciem, in 't gezicht.
in facto, door de daad zelve, inderdaad, werkelijk.
infa(i)Ilibel, onfeilbaar.
infa(i)llibiliteit, v. onfeilbaarheid (bv. van den Paus).
infamfint, infameerend, onteerend, eerroovend.
infamatie, v. eerloosmaking, eerloosverklaring.
infamie, v. eerlooslieid, laagheid, schuricerij.
infant, m. —e, V. koninklijke prins, --prinses in
Spanje en Portugal.
infantado's, o. mv. merinos-schapen.
infanterie, v. voetvolk.
infarct, m. verharding, verstopping in het onderlijf.
infatIgabel, onvermoeid; onverdroten.
infatuatie, v. verdwaasdheid, zotte waan; belacheIijke inbeelding.
infavorabel, onvoordeelig, ongunstig.
in favOrem, ten gunste, ten voordeele.
infect, aangestoken, besmet, verpest.
infecteeren, inficideren, besmetten, aansteken.
infectie, v. besmetting.
infereeren, inbrengen; opdragren; gevolg trekken.
inferi,m.mv. de gestorvenen in de onderwereld; onderwereid.
inferieuren, m. my . minderen, ondergeschikten.
inferioriteit, o. ondergeschikte staat ; geringer waarde ; het achterstaan bij anderen.
infernaal, helsch, duivelsch.
infertiel, onvruchtbaar.
infecteeren, vijandig aanvallen; onveilig maken.
infibulatie, v. inringing (van 't geslachtslid).
inficieeren, besmetten, aansteken.
infideel, ontrouw, trouweloos.
infideliteit, v. ontrouw; ongeloof.
in fidem, ter bevestiging, ter waarmerking.
infilator, m. werktuig bij operation gebruikt dienen.
de mu een naald door een draad te steken zonder
die voorwerpen met de vingers aan te raken.
infiltratie, v. inzijging, intrekking (van een vloeistof).
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infimeeren, vernederen.
in fine, aan het einde.
infiniet, oneindig, onbegrensd.
infiniteit, v. oneindigheid.
infinitivus, m. onbepaalde wijs van de werkwoorden.
infinitum, o. het oneindige, onbegrensde; ad of
in —, tot in 't oneindige.
infirm, zwak, krachteloos, gebrekkig, krukkend.
infirmfirius, m. ziekenvader in een klooster.
infirmatief, onkrachtig, ongeldig makend.
infirmerie, v. ziekenhuis, inz. voor soldaten.
infirmier, m. ziekenoppasser.
infirmiteit, v. krachteloosheid, gebrekkigheid.
in fiagrfinti (delicto), op heeter daad.
inflammfitie, v. ontsteking, ontstokenheid, brand.
inflammeeren, ontvlammen; tergen, verbitteren.
infifitie, v. opzetting van 't liji door winden.
inflecteeren, binnenwaarts bbigen, ombuigen, verinfiextbel, onbuigzaam, hardnekkig.
[anderen.
inflexie, v. buiging of wijking van de lichtstralen.
inflictie, v. oplegging van een straf.
inflorescentie, v. bloemwijze (van planten).
in fiaribus, in bloei, in weistand, in glorie.
infiueeren, invloed hebben.
influenceeren, beinvloeden, overhalen. (werp.
influentie, v. invloed, werking op een ander voorinfluenza, v. eene besmettelijke catarrhale koorts,
griep. Izijden per vel.
in folio, in 't boekformaat van 2 blades of 4 bladin forma, in behoorlijken vorm.
in forma pauperis, als armenzaak.
lying.
informittie, v. onderrichting, onderzoek ; berichtgeinformeeren (zich), onderzoek doen, bericht inwinnen.
informiteit, v. ongevormdheid, wanstaltigheid.
in foro, voor het gerecht, in het gerecht. [geweten.
in foro conscientite, voor de rechtbank van het
infra, onder, beneden; ut infra, zooals lager of
later (wordt opgemerkt).
infractie, v. schending van, inbreuk op (bv. een
verdrag); inknikking van een pijpbeen, onvolkomen beenbreuk.
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infra dignitatem, beneden iemands waardigheid.
infrastructuur, v. onderbouw.
in fraudem, om te bedriegen, tot bedrog.
infrequent, niet veel bezocht, eenzaain, stil, zonder
of met weinig menschen.
infructueus, onvruchtbaar, weinig of geen vrucht
opleverend; vruchteloos, vergeefsch.
inftisie, v. in- of opgieting.
infusie - diertjes, o. m y., infusorien, v. m y. kleine,
voor het oog niet zichtbare diertjes in vloeistoffen>
in futtirum, in 't vervolg, voortaan.
infuus, aangeboren, ingeschapen.
ingfinno, m. bedrog.
in genere, in het algemeen.
ingenieur, m. gestudeerd bouwicundige; i. van den
waterstaat, bouwkundig opzichter over waterer,
dijken, bruggen enz.
ingenious, scherpzinnig, vindingrijk, vernuftig.
ingenium, o. natuurlijke aanleg, aangeboren verIwapen.
standsvermogen.
ingens telum necessitas, de nood is een vreeselijk
ingenu, oprecht, openhartig, onbevangen, naief.
ingenulteit, v. ongekunsteidheid, openhartigheid,
Pets inlaten.
rondborstigheid.
ingereeren, inbrengen; zich i., zich onbevoegd met
ingestie, v. inbrenging van voedsel in 't lichaam.
in globo, hij den hoop, over het geheel.
ingrammaticaal, ontaalkundi g.
in gratifim, ten gunste, ten behoeve.
ingredient, o. bestanddeel, inmengsel.
ingrossfitie, v. inschrijving in het hypotheekboek.
ingrosseeren, in het grondpand- of hypotheelcin grOsso, in het groot. Iboek schrijven.
inhabitdbel, onbewoonbaar.
inhabitAtie, v. inwoning, bewoning.
inhabiteeren, inwoneu, bewonen.
inheereeren, aankleven, aanhangen; volharden.
inheerent, aanhangend, aanklevend.
inheerentie, v. het aanhangen, aankleven.
inhalatie, v. inademing, inzuiging.
inhalatie - apparaat, o. toestel om geneesmiddelers
in dampvorm in te ademen; inhaiatorium, o,.
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inrichtitig, waar men met die toesteilen behandeld
[wordt.
inhaleeren, inademen.
inhibeeren, verhinderen, beletten, verbieden.
inhibitie, v. rechterlijk verbod om voort te gaan.
in hoc casu, in dit geval. [winnen.
in hoc signo vinces, in dit teeken zult gij overin hoc statu, in dezen staat of toestand.
in honOrem, ter eere, uit achting.
inhospitaliteit, v. ongastvrijlieid.
inhumaan, ontnenschelijk, wreed; onbeschaafd.
in humanioribus, in de schoone wetenschappen
[menschlievendheid.
(bv. bedreven).
inhumaniteit, v. ontnenschelijkheid, wreedheid, oninhumdtie, v. beaarding, begraving.
in hypOthesi, in de onderstelling.
inimagindbel, ondenlcbaar, onbedenkelijk, onbegrijinimitabel, onnavolgbaar. [pelijk.
in infinitum, tot in 't oneindige.
in integrum (restitueeren), ongeschonden, vol.
komen in den vorigen toestand teruggeven of herstellen.
in ipso tdrtnino, op den vastgestelden dag.
iniquiteit, v. onbillijkheid, hardheid.
initia, o. my. (enkelv. initium), aanvangsgronden.
initiaal-letter; v. aanvangletter, groote beginletter.
initiatie, v. inwijding.
initiatief, o. inleiding; eerste stap, voorslag of
voordracht ; (ook :) lust tot handelen uit eigen aaninitieeren, inleiden; inwijden. [drang.
injectie, v. inspuiting.
injecteur, injector, m. toestel om in te spuiten.
injicieeren, inwerpen, inbrengen; inspuiten.
iniiinctie, v. uitdrukkelijk gerechtelijk bevel.
injfirie, v. eerkrenking, beleediging, scheldwoord;
proces van i., rechtsgeding wegens eerroof.
injurieeren, beleedigen, hoonen; schelden.
injurieus, eerroovend, lasterlijk, smadelijk.
inlet, m. (Eng.) kleine bocht of baai ; linnen of katoen
dat bij de bedvederen gestopt wordt.
in limine, op den drempel; = taco, op de plaats
zelve, ter behoorlijke plaats; — mandatis, op last;
— manes (tuas), in uwe hander; — margine,
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op den rand (van een blad); — medias res, in
het inidden van de zaak ; — memoriam, ter nagedachtenis; — mora, nalatig, ten achteren, achterstallig.
in magnis voluisse sat est, in groote zaken
is reeds de goede wit voldoende.
in medio virtus, de deugd ligt in het midden, d.i.
de middelweg is de beste.
inn, (Eng.) herberg; innkeeper, herbergier, waard.
in natura, in natuurlijken toestand; (ook :) in voortbrengselen van de natuur.
in naturalibus, geheel naakt.
samenhang-.
in nexu, in verband
of
innocent, onschuldig; onnoozel, verstandeloos.
innoantie, v. onschuld, eenvoudigheid, onnoozel[heid.
innominabel, onnoemelijlc, onnoembaar.
in nOmine, in den naam; in n. Del, in den naam
innovatie, v. nieuwigheid, verandering. [van God.
innoveeren, nieuwigheden invoeren.
in nubibus, in de wolken.
in nuce, in 't kort samengevat, in 't klein.
innumerabel, ontelbaar.
inobedientie, v. ongehoorzaamheid.
inobligaat, onverplicht, onverbonden.
in obscuro, in 't duister, in 't verborgen.
inobservfintie, v. achteloosheid, het niet nakomen.
in octavo, in 't boekformaat van 8 bladen of 16
inoculatie, v. inenting, enting. [bladzijden per vel.
inoculeeren, inenten, enten.
inodore, reukeloos. [schadelijk.
inoffensief, niet beleedigend, onaanstootelijk ; oninopportuun, ongelegen, ongeschikt.
in optima forma, in den besten vorm, volkotnen.
in originfili, in het oorspronkelijke schrift, in handin pace, in vrede. [schrift.
in parenthesi, tusschen haakjes; tusschenbeiden.
in pfirtibus infidelium, (i. p. i.), in 't gebied of
land van de ongeloovigen, d. i. van de niet R. K.
in perp6tuam (rei) memoriam, tot eeuwig aandenken (van de zaak).
in petto, in het hart, in den zin; in gereedheid
of in voorraad; achterwege (houden).
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in piano, in geheele of ongevouwen vellen papier.
in plèno, in voile vergadering.
in pticulis, onder het drinken, onder een glas.
in pontificalibus, in priesterlijke ambtskleeding; in
feesttooi, in ambtsgewaad.
in praesentia, in tegenwoordigheid.
in praxi, in de uitoefening, in de praktijk.
in prOmptu, in gereedheid, voor de hand.
in propria persona, in eigen persoon.
in puncto, in het punt, betreffende.
in purls naturalibus, moedernaakt.
in quvestie, (het voorwerp) waarvan gesproken
wordt, waarvan nu sprake is ; (de zaak) in geschil.
in quantum de jtire, voor zoover de rechten het
veroorloven, zoover de rechtsverhouding van een
zaak betreft. [zijden op het vel.
in quarto, in 't boekformaat van 4 bladen of 8 Wadi nquieteeren, verontrusten.
inquieto, onrustig.
inquireeren, navorschen, onderzoeken ; verhooren.
inquirent, m. gerechtelijk ondervrager. [ter.
inquisifeur, m. ondervrager ; geloofs- of ketterrechinquisitie, v. lijfstraffelijk onderzoek ; geloofsonderzoek ; voorinalig kettergericht in Spanje.
inquisitoriaal, op de wijze der inquisitie.
in rerum natura, in de natuur der dingen, op deze
in residuo, als overschot, als de rest. [wereld.
inro, ( Jap.) aan den lijtgordel gedragen sierlijk doosje
of stet doosjes van verlakt hout, ivoor of metaal dienende tot het bewaren van medicijnen, reukwerk
enz. zie netsuke.
inrotuleeren, de acten nommeren en samenhechteu.
in saldo blijven, nog schuldig blijven. fspijzen).
insalivatie, v. vermenging met speeksel (nl. van
insalubriteit, v. ongezondheid (van een plaats).
insalutato hospite, zonder zijn gastheer to groeten.
insanae mentis, waanzinnig.
insanae, v. krankzinnigheid, waanzin.
in sano sensu, in gezonden (d. i. goeden) zin.
[brengen.
insatiabel, onverzadelijk.
insceneeren, voor uit-, opvoering in gereedheid
inscribeeren, inschrijven, boeken ; toewijden.
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inscriptie, v. inschrijving, in- of opschrift.
insculpsit, hij heeft het gegraveerd.
insectarium, o. insectenhuis.
inskctie, v. insnijding.
1dieren.
insectivora, insectivoren, o. nzv. insectenetende
insectoloog, m. insectenkenner = entomoloog.
in secula seculorum, in alle eeuwigheid.
insecuriteit, v. onzeicerheid.
in sedécimo, in het boekformaat van 16 bladen of
32 bladzijden per vel.
insensibel, ongevoelig; onmerkbaar.
insensibilimente, onmerkbaar.
insensibiliteit, v. ongevoeligheid.
inseparaat, ongescheiden, vereenigd.
inseparfibel, onafscheidelijk.
inseraat, insertum, o. het ingelaschte; bekendmaking in nieuwspapieren; bijlage, naschrift.
insereeren, inlasschen.
insertie, v. inlassching; insertie-kosten, kosten
van de plaatsing (bv. van een advertentie).
insider, m. (Eng.) iemand, die goed op de hoogte
is van eene ondernetning, iemand die in een bestolen gezelschap thuis behoort.
insidien, o. m y. vervolgingen, hinderlagen.
insidious, arglistig, verraderlijk, belagend.
insigne, o. kenteeken, inz. eere- of rangteeken.
insimulaitie, v. nicer of minder ongegronde beschuldiging.
insinuatie, v. indringing ; bedekte, zijdelingsche toespeling ; gerechtelijke inlevering, kennisgeving.
insinueeren, heimelijk inblazen; bedekte zinspelingen maken; gerechtelijk ter hand stellen.
insiptde, smakeloos, laf, zouteloos.
insisteeren, ter plaatse zelve, op iets staan, aanin situ, in den oorspronkelijken toestand. fdringen.
insociAbel, ongezellig; niet goed bijeenkomend.
insolatie, v. het in de zon zetten of leggen; zonnesteek.
insolent, onbeschaamd, lomp, onbeschoft.
insolentie, v. grofheid, lompheid, onbeschoftlieid.
insolide, zwak, niet betrouwbaar.
in solidum, alien voor een en een voor alien (bv.
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borg blijven), hoofdelijk voor 't geheel aansprakeinsolfibei, onoplosbaar.
[Wk.
insolvent, onvermogend om te betalen.
insolventie, v. onvermogen zijn schulden te betalen.
insomnfe, v. slapeloosheid.
in spe, in de hoop, in de verwachting, in 't verschiet.
in specie, inzonderheid, vooral ; (ook :) in klinkeninspecteeren, bezichtigen, monsteren. [de munt.
inspecteur, inspector, m. opziener, onderzoeker.
inspectie, v. bezich tiging, oogenschouw ; monstering.
inspire et cautus eris, let op en wees op uw hoed e.
inspicieeren, = inspecteeren. z. a.
inspiriitie, v. inademing ; ingeving; (ook :) goddelijke ingeving ; bezieling.
inspireeren, inblazen, inboezemen, aanvuren, beziein spiritualibus, in geestelijke zaken. [len.
instable!, onbestendig, onveranderlijk.
i nstabiliteit, v. onbestendigheid. [een waardigheid.
installfitie, v. instelling, bevestiging in een post,
installeeren, in een ambt of waardigheid bevestiinstintelijk, dringend, met aandrang. [gen.
instantane, een oogenblilc durend ; instantand, o.
moment-photographie.
instantemente, dringend, smeelcend.
instfintie, v. dringend verzoek ; gerechtshof, rechtbank, by. in eerste i., bij de eerste of lagere
rechtbank, bij de rechtbank van eersten aanleg;
ab instantia absolveeren, den beklaagde ontslaan van den pliclit om zich op een tegen hem
ingebrachte aanklacht te verdedigen.
instar omnium, evenals iedereen.
in statu quo, in den vorigen, aanwezigen, tegenwoordigen toestand, zooals de zaak tot hiertoe stond.
instaurfitie, v. wederoprichting, hernieuwing, herstelling.
insteeren, op iets aandringen, blijven staan.
instigfitie, v. aansporing, aanhitsing, opruiing.
instigeeren, aandrijven, aanhitsen, opruien.
instinct,o.natuurdrift,ingeschapen neiging; kunstdrift.
institueeren, instellen, stichten; oiiderrichten.
instituteur, m. insteller ; leenneester, hoofd van een
instituut.
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instittitie, v. staats- of burgerlijke instelling.
instituten, o. m y. beginselen van het Romemsche
recht, een deel van de wetsverzameling van keizer
Justitianus.
instituut, o. instelling, opvoedingsgesticht; kostschool; institut de France, de gezamenlijke (5)
te Parijs bestaande Academies.
instructeur, nz. leermeester.
instrtictie, v. onderwijs; voorschrzft van te houden
gedrag, dienstvoorschrift; voorbereiding van een
rechtbank tot behandeling.
instructief, leerrijk, onderwijzend.
instrueeren, onderwijzen, onderrichten, een voorschrift of een gedragsliju geven; een proces
een rechtszaak ter behandeling voorbereiden, inleiden.
Iwijsschnit.
instrument, o. werktuig, speeltuig; oorlconde, beinstrumentaal, als middel of werktuig dienend ;
met behulp van werktuigen verricht; instrumentale muziek, v. zulke, die met speeltuigen wordt
uitgevoerd.
Istuk voor orkest.
instrumentatie, v. het arrangeeren van een muziekinstrumentist, m. beoefenaar van een of meer speck
tuigen, instruznentbespeler.
insubordintitie, v. weerspannigheid, verzet tegen,
de verplichte gehoorzaamheid, inz. tegen de krijgsin substitntie, in hoofdzaak.
Etucht.
insubstantieel, onwezenlijk, niet werkelijk.
insufficient, insuffisant, ontoereikend.
insufficientie, v. onvoldoendheid.
[middelen).
insufflatie, v. inblazing (van poedervormige geneesinsulair, de eilanden betreffend.
Insulinde, o. eilandenwereld, naam voor den Indischen archipel. Igende aanranding, hoon.
insult, o. insultfitie, v. plotselinge aanval; beleediinsulteeren, beleedigen, beschimpen, hoonen.
in summa, in 't geheel, samengenomen.
in summa gradu, in den hoogsten graad.
insupportabei, onverdraaglijk.
insurgeeren, opstaan, oproerig worden tegen de
regeering.
insurgent, m. opstandeling, rebel.
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insurmontabel, onoverkomelijk.
insurrectie, v. opstand.
in susOnso, in twijfel ; onuitgemaakt, hangend.
intabuleeren, boeken, inschrijven ; otnranden, op
een lijst zetten; inleggen.
Intact, ongeschonden, rein, ongerept.
intaglio, tn. verdiept beeldhouwwerk, inwaarts gesneden steenen. [en paarlemoer.
iintarsiatura, v. ingelegd werk met veelkleurig hout
integraal, op zichzelf bestaande, een geheel uitmakende. [21 V, rente geeft.
tintegrdal, v. Nederlandsche staatsschuldbrief die
i n tegreeren, volledig maken ; integreerend deel, o.
wezenlijk tot het geheel behoorend, onmisbaar deel.
integriteit, v. ongeschonden toestand, volledigheid;
rechtschapenheid, onomkoopbaarheid.
integument, o. hulsel, bekleedsel.
intellect, o. verstand.
intellectueel, verstandelijk, schrander; wat op het
clenkvermogen betrekking heeft; intellectueelen,
m. my. meer ontwikkelden, het denkend deel van
intelligent, schrander. [de natie.
intell ig6ntie, v. verstand, doorzicht ; bericht, tijding.
intelligenti pauca, voor een goed verstaander is
een half woord genoeg.
intelligibel, verstaanbaar, begrijpelijk, klaar.
intempestief, ontijdig, niet passend, verkeerd aangebracht. [juist van pas.
in tëmpore opportuno, op het juiste oogenblik,
inten dance, v. rentineesterschap; beheer over de betaling, verpleging, en kleeding van de troepen.
intendant, m. eerste opziener, rentmeester; officier
belust met de zorg voor de verpleging der troepen.
intendeeren, op iets letten, beoogen, vanzins of
intens, zeer, hevig, in hooge mate. [willens zijn.
intênsie, v. inspannizz; (in de geneesk.:) tntbreiding, spanning.
intensief, innerlijk, naar de innerlijke kracht of
sterkte; sterk, levendig; intensieve cultuur, v.
exploitatie van een akker of landgoed waarbij veel
geld en arbeid aan den bodem besteed wordt oni
ten zoo hoog mogelijke opbrengst to verkrijgen.
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intensiteit, v. innerlijke kracht, sterkte, werkzaamintinso, verhoogd, versterkt, krachtig. [heist.
intenteeren, lets bedoelen of voorbereiden (tegen
intentie, v. oogmerk, bedoeling, aanslag. Fernand).
intentionalisme, o. meening dat het doel de middelen heiligt.
intentioneeren, bedoelen, ten oogmerk hebben.
intentionist, m. schilder met verwarde kunstbegrippen, die met penseel en verf meer intenties heeft
dan talent.
inter, tusschen, onder; gedurende; inter absentes,
onder afwezigen.
inter alia, onder anderen.
inter arma silent leges, onder de wapens zwijgeii
de wetten, in den oorlog gelden de wetten met.
intercalfitie, v. inlassching.
inter canem et lupum, tusschen Licht en donker.
intercaleeren, inlasschen.
intercantonaal, tusschen de kantons onderling.
intercedeeren, in 't midden treden, bemiddelen.
intercedent, intercessor, m. bemiddelaar, voorintercellulair, tusschen de ceilen liggende. Espraak.
intercepteeren, onderscheppen, opvangen.
interceptie, v. onderschepping, opvanging (van
lichtstralen, van geluid, van een brief).
Ikomst.
intercessie, v. bemiddeling, voorspraak, tusschenintercipieeren, = intercepteeren, z. a.
intercommunaal, tusschen gemeenten onderling.
interconfessioneel, de verhouding tusschen verscrn 1lende geloofsbelijdenissen onderling betreffende.
intercontinentaal, tusschen vastlanden of continenten plaats hebbende, die verbindende.
intercostaal, tusschen de ribben liggende.
intercurrent, bijkomende (ziekte).
interdiceeren, verbiedeu (inz. het beheer van
't eigen vermogen), onbevoegd verklaren.
interdict, o. rechterlijk verbod ; groote pauselijke
kerkban, waarbij de toediening van de sacramenten, het opdragen van de mis enz. wordt verboden.
interdfctie, v. ontzegging, verbod; inz. pauselijke ban.
interessant, belangrijk, onderhoudend (veelal verward met geinteresseerd, baatzuchtig).
V.ERTIEZIDE DM.
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interesseeren, tot deelnemer maken ; iemands deel.
nerving opwekken, zich voor niemand i., aan
zijn lot deelnemen, voor hem in de bres springen.
in'terest, m. deelneming; gewin; rente van een kapttaal.
interfere- rifle, v. inmenging, tusschenkonist; wederzijdsche werking van lichtstralen op elkander bij
hun sameutrekken [boek).
interfolieeren, met wit papier doorschieten (een
in tergo, op de rugzijde.
interieur, o. het inwendige, binnenste; binnenlandsche zaken ; huiselijk levee.
interim, o. tusschentijd, tusschenbehandeling; ad
interim, voorloopig, voorshands, tot nader order,
tijdelijk. fhoorende.
interimair, voorloopig, tijdelijk, tot het interim beinterjectie, v. tusschenwerpsel.
interlineair, tusschen de regels geschreven of gedrukt.
interlinie, v. ruimte tusschen twee regels.
interlinieeren, met interlinien zetten; tusschen de
regels schrijven.
interloctitie, v. interlocutoir, o. tusschenspraak,
bijoordeel wegens een bijzaak van een proces ;
interlocutoir vonnis, o. beslissing in een bijzaak
van het proces.
[gesprek mengt.
interlocutor, m. tusschenspreker, wie zich in een
inlerlOper, m. (Eng.) indringer, smokkelaar.
interltidium, o. tusschenspel.
intermediair, o, tusschenkomst, bemiddeling.
intermedium, o. tijd tusschen twee vervaldagen of
termijnen; tusschenstof.
intermezzo, o. tusschenspel ; tusschenvoorstelling.
interminabel, oneindig, grenzenloos.
in terminis, in laatste instantie.
in termino, op den bepaalden dag of termijn.
intermfssie, v. uitblijving, het nalaten ; tusschentijd.
intermitteerend, intermittens, uitblijvend, tusschenpoozend.
intermusculair, tusschen de spieren gelegen.
intern, innerlijk ; (ook :) inwonend kostleerling.
internaat, o. opvoedingsgesticht waar de kweeke.
lingen inwonen.
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internationaal, tusschen de natien of volkeren underling (bestaande of heerschende).
internationale, v. bond van werklieden uit verschillende landen, met het doel door onderlingen
bijstand lotsverbetering en inz. loonsverhoognig to
verkrijgen, door Karl Marx gesticht; strijdlied van
[verblijf aanwijzen.
dien bond.
interneeren, in het binnenste van een land een
internist, m. geneesheer, die van nekten der inwendige organen bijzondere studie heett gemaakt.
inter nos, onder ons.
interniintius, nt. gezant van den Paus bij Heine staten ; (ook:) Oosterijlcsche gezant bij de Porte.
[parlement.
interpasseeren, doornaaien, stikken.
interpeliant, m. hij die een interpellatie doet in het
interpellatie, v. tusschenrede, afbreking, bestrijding
van een bezit, gerechtelijke opeisching ; verzoek
oni inlichtingen van een volksvertegenwoordtger
[of inlichting vragen.
aan de regeering.
interpelleeren, in de rede vallen; orn opheldering
inter pOcula, onder een glaasje, bij een flesch.
interpolAtie, v. inlassching van enkele woorden of
zinnen in een handschrift; schriftvervaisching ; inschuiving van een of nicer termen in een getallenreeks.
interpoleeren, inlasschen, tusschenvoegen.
interponeeren, tusschenplaatsen; zich tot bemiddelaar aanbieden.
interpositie, v. tusschenkomst, bemiddeling.
interpretatie, v. uitlegging, verklaring.
interpreteeren, uitleggen ; overzetten, vertolken.
interptinctie, v. plaatsing van de lees- en schrijf[teekens.
interrëgnum, o. tusschenregeering.
interrogãtie, o. vraag, ondervraging.
interrogatief,vragend,ondervragend, vraagsgewijze.
in terrorem, ter waarschuwing.
interrumpeeren, staken, afbreken; in de rede val.
[in de rede valling.
len; hinderen, storen.
interrtiptie, v. afbreking, onderbreking ; stoornis,
interse- ctie, v. doorsnijding, kruising ; snijpunt,
doorsnede.
intersexueel, tusschen de beiden sexen onderling.
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inter spem et inetum, tusschen hoop en vrees.
intertrigu, v. het gesinet zijn van de huid (blikgat
van het rijden, aan de achterdeelen van kleine kin[aanwezig.
deren enz.)
intertrOpisch, tusschen de lceerkringen liggend of
interval, o. tusschenruimte ; tusschentijd; tusschenvoorval; gaping; afstand van den eenen toots tot
[krankzinnige).
anderen.
1 ntervalla 1 ucida, m y. heldere oogenblikken (bij een
tusschenbeide
treden,
bemiddelen.
interverteeren,
intervëntie, v. tusschenkomst, bemiddeling.
interversie, v. het onderslaan of verduisteren van
gelden. [houden.
interverteeren, onderslaan, geld heitnelijk achteri nterview, o. (Eng.) sainenkomst; bezoek tot uitvorsching of tot uithooring; vraaggesprek. [persoon.
interviewen, iemand uithooren, inz. een politiek
interviewer, m. ieinand, die een vraaggesprek houdt
met een bekende persoonlijkheid met het doel dit
in een dagblad te plaatsen.
inter vivos, onder levenden.
intestaat, m. een zonder testament gestorvene ; i.
erfgenaam, m. zulk een, die geen testament noodig heeft om erfgenaam te zijn.
intestfibel, onbevoegd of onbekwaam om een testament te maken.
intestinum, o. (m y. intestina), ingewanden.
int(h)ronisatie, v. troonsbestijging, troonsaanvaarding; pleclitige instelling van een bisschop, van
een Paus.
intiem, innig vertrouwd, nauw verbonden, innig.,
intimitie, v. gereclitelijke aanzegging.
intimidatie, v. vreesaanjaging.
intimideeren, bevreesa maken, schrik aanjagen.
intimiteit, v. innigheid, vertrouwelijkheid.
intimo, met innige voordracht.
intimus, m. boezemvriend, vertrouwde.
intittilatie, v. betiteling; titel van een boek.
intituleeren, betitelen; een titel geven.
intolerabel, onverdraaglijk, onuitstaanbaar.
intolerant, onverdraagzaam tegenover andersdenkenden.
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intolerantie, v. onverdraagzaamheid, inz. in zake van
[aanheffing; toon- of stembuiging.
godsdienst.
intonare, aanheffen ; intonátie, v. toonaangeving,
intoneeren, aanheffen, den toon aangeven.
in totidem verb's, in zoovele woorden.
in totum, in 't geheel, in alles.
intoxicatie, v. vergiftiging; zinsbedwelming ; het
intra, binnen, inwendig enz.
[dronkenmaken.
intra-abdominaal, binnen de buikholte.
intractabel, intraitfibel, onhandelbaar,onbuigzaam.
intrade, v. inleiding, voorspel.
intraden, v. m y. staatsinkomsten.
intra muros, binnen de muren.
intransigenten, m. my. onverzoenlijken, staatkundigen die van geen transactie willen weten.
intransitief,o. onovergankelijk, onzijdig werkwoord,
werkwoord dat geen lijdenden von)/ kent.
in transitu, in 't voorbijgaan.
intransportfibel, onvervoerbaar.
intra parietes privatos, in den huiselijken kring;
onder vier oogen, in vertrouwen.
intra-uterien, binnen de baarmoeder.
intrensiek, innerlijk, tot het wezen van iets behoorende;i.-waarde,v.intierlijke, werkelijke waarde.
intrepiditeit, v. onversaagdheid,onverschrokkenheid.
intricaat, ingewikkeld, verward, moeilijk.
intrigant, arglistig, vol listen en strekeii.
intrigant, m. vriend van kuiperijen, arglistig
, mensch, kuiper.
intrIge, v. verwikkeling; knoop; listige kuiperij.
intrigeeren, met slinksche strelcen omgaan, kuipen.
in triplo, in drievoudig afschrift.
introduce, m. iemand, die in een societeit of ander
besloten gezelschap geintroduceerd is.
introduceeren, inleiden, ingang verschaffen.
introdtictie, v. inleiding, invoering.
introduzione, v. inleiding van een tnuziekstuk.
introitus, m. ingang, intrede, inleiding (een van de
onderdeelen van de mis).
introjectie-hypothese, o. veronderstelling, volgens
welke de hersens niet het centrum onzer gewaarintrouvable, onvindbaar.
[wordingen zijn.
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introversie, v. inwaarts-, binnenwaartskeering.
intrudeeren, instooten, inschuiven ; zich i., zich inof opdringen.
intrasie, v. indringing, insluiping (bv. in een post).
intubátie, v. inbrengen van een buisje.
intuitie, v. innerlijke aanschouwing, eigen ingeving.
intuitief, innerlijk aanschouwend, als door ingeving.
intumescentie, v. zwelling.
intussuceptie, v. invoeging, indringing van een
vocht (of voedingsstof) in een organisch lichaam
tot wells groei het bijdraagt.
in una serie, in een rij, achtereenvolgens.
inunctie, v. inwrijving.
inundatie, v. overstrooming, onderwaterzetting.
inundeeren, overstroomen; onder water zetten.
in usu, gebruikelijk ; in usum, ten gebruike ; in
usum Delphini, ten gebruike van den Dauphin
d. i. met verminkten tekst (van geschriften).
inutiel, onnut, nutteloos, vergeefs, vruchteloos.
in utroque jure, in de beide rechten.
in vacuo, in de ledige ruimte.
invaleur, v. onwaarde, waardeloosheid.
invaginatie, v. darminschuiving (runderziekte).
invalide, onvermogend, krachteloos, onbruikbaar.
invalideeren, ongeldig verklaren, in rechten krachteloos maken. [bekwaam.
invalfden, m. m y. krijgslieden tot verderen dienst oninvariAbel, onveranderlijk.
invásie, v. vijandelijke inval ; strooptocht ; indringing (van ziektelciemen).
invective,v. beleedigende rede, scheld-, schimpwoord.
invënit, (verkort inv.), (...) heeft het uitgevonden.
inventAris, m. lijst van voorhanden voorwerpen in
een huts, vaartuig enz., boedelbeschrijving.
inventarisatie, v. boedelbeschrijving; het inventaris-maken; het op den inventaris brengen.
inventariseeren, boedelbeschrijven.
inventeeren, uitvinden, verzinnen.
invêntie, v. uitvinding ; verdichtsel ; kunstgreep.
in verba magistri (jurare), bij 't woord van den
meester (zweren).
invergentie, v. neiging, helling.
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inversie, v. woordenverzetting, omkeering; omstulping (van de baarmoeder).
inverso ordine, in oingekeerde orde.
invertebrfita, o. m y. ongewervelde dieren.
inverteeren, omkeeren, verplaatsen.
invertlicht, o. met den brander naar beneden, geinvesteeren, inkleeden, inhuldigen. [keerd licht.
investigittie, v. opsporing, navorscliing, onderzoek.
investituur, v. plechtige inhuldiging in een waardigheid, beleening inz. beleening met ring en staf
aan een bisschop door den Pans.
invetereeren, verouderen, inwortelen; geinvetereerde kwaal, v. ingewortelde kwaal.
in via juris, fangs den weg van rechten.
invidious, nijdig, wangunstig.
in vim, krachtens.
invincibel, onverwinnelijk, onbedwingbaar.
in vino veritas, in den wijn (ligt) de waarheid ;
dronken menschen zeggen de waarheid.
invioldbel, onschendbaar, onverbrekelijk.
inviolabiliteit, v. onschendbaarheid.
invisibel, onzichtbaar.
invita Minerva, tegen den wil van Minerva, d. i.
zonder talent (schrijven).
invitatie, invite, v. uitnoodiging.
inviteeren, uitnoodigen, to gast vragen.
invocátie, v. aanroeping, afsmeeking.
invocfivit, o. eerste Zondag van de Vasten.
in voce, op het woord, op dat woord.
involveeren, inwikkelen, verwikkelen; mede in zicIt
invulnerfibel, onkwetsbaar.
[bevatten.
16! hoezee! 16 vivfit! hoezee hij leve! bekend aanvangswoord en (ook:) benatning van een studen.
ten li ed.
ionizeeren, gassen electrisch geleidend maken.
ipecacuanha,v.Amerikaansche braalcwortel; Indiaan.
sche of Braziliaansche purgeerwortel (wortel van
een soort van violierboom).
ipse dixit, hij (de meester) heeft het zelf gezegd.
ipse fecit, hij heeft het zelf gemaakt.
ipsissima verba, dezelfde woorden.
ipsissimus idem, op een haar na dezelfde.

ipso facto
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ipso facto, door de daad zelve, uit kracht van
de daad. [wege.
ipso jfire, door het recht zelf, van zelf, van rechtsirAcle, v. bevelschrift (van den sultan van Turkije).
ira furor brevis est, de toorn is een korte razernij.
irascibiliteit, v. prikkelbaarheid, geneigdheid tot
irato, toornig.
[toorn.
Irene, v. de vreedzame; godin van den vrede.
irCnisch, vredestichtend, bemiddelend.
iridium, o. zilverwit metaal dat slechts in verbinding
met platina wordt aangetroffen.
iris. v. regenboog; regenboogvlies in het oog;
(ook :) zwaardlelie, lisch.
iriseeren, de kleuren van den regenboog vertoonen.
Irish stew, schapenvleesch met aardappelen en groeniritis, v. ontsteking van het regenboogvlies. [ten.
iron, (Eng.) ijzer.
ironie, v. spotrede, fijne spot, bedekte scherts, die,
onder het masker van trouwhartige eenvoudigheid
of onwetendheid, gebreken en dwaasheden ten
toon stelt en belachelijk maakt.
ir6nisch, irOnico, ironicamente, spottend, schallis,
fijn schertsend ; scherp.
irradiatie, v. ttitstraling ; het grooter schijnen van
heldere verlichte voorwerpen, die tegen een donkeren achtergrond afsteken.
irraisonnabel, onredelijk, onbillijk.
irrationeel, met de rede strijdig; niet juist bereirrecusfibel, onverwerpelijk. Ikenbaar.
irredenta, onverlost ; Italia i—, onverlost Italie,
(Triest, Tessino, Nizza, Malta, Corsica), dat volgens
de Italiaansche chauvinisten bij Italie behoort.
irredentisten, m. m y. naam van een politieke partij
in Italie, die alle Italiaansche gewesten tot andere
landen behoorende bij Italie wil inlijven.
irreducibel, irreductibel, onherleidbaar ; niet in to
brengen breuk.
irrefutabel, onweerlegbaar, onweersprekelijk.
irregula.riteit, v. onregelmatigheid, wanorde.
irregulier, onregelmatig, van den regel af wijkend.
irrelevant, onbeduidend, niet tot de zaak behooirreligieus, ongeloovig, ongodsdienstig.
[rend.

irremediabel
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irremedifibel, onherstelbaar, niet te verhelpen.
irremissibel, onvergeeflijk.
irremonstrfibel, niet weerlegbaar.
irreparfibel, onherstelbaar, onvergoedbaar.
irresistibel, onweerstaanbaar.
irresoluut, besluiteloos, weifelend, aarzelend.
irrespirabel, ongeschikt ter inademing.
irrevasibel, onoiukeerbaar (van een natunr- of
[scheikundig pi ocesic
irreverent, oneerbiedig.
irrevocfibel, onherroepelijk.
irrideeren, uitlachen, bespotten, hoonen.
irrigateur, irrigator, m. spuit met glazers bak en
slang om lichaanisholten in- of nit te spuiten.
irrigfitie, v. bewatering, bevloeiing (van een weiland ).
irrigeeren, bewateren ; bevloeien (een weiland), door
kleine waterstroompjes bevochtigen.
irrisie, v. bespotting, hoon.
irritabiliteit, v. prikkelbaarheid.
irritatie, v. prikkeling ; verbittering.
irriteeren, verbitteren, boos maken, tergen.
[Hew-.
irrtiptie, v. inval, overval.
isabel(kleurig), bruinachtig geel, koffie-met-tnelk
isagogiek, v. iiileidende wetenschap, inleidingskunst,
isagOgisch, inleidend.
isametralen, v. m y. lijnen van gelijke afwijking
van de normale maandelijksche warmte.
isanomalen, v. m y. lijnen die gelijke afwijking
breedte aanwijzen van haar gemiddelde breedteklimaat.
isba, v. Russische boerenwoning. [voer.
ischaemie, v. plaatselijk onvoldoende bloedtoeischias, v. heupjicht.
ischurie, v. terughouding van de urine. [tuur.
Isis, v. Oud-Egyptische godin van de vruchtbare naislam, m. Mohammedaansche godsdienst, het islaImisme.
island, (Eng.) eiland.
isle, eiland ; i. de France, eiland van Frankrijk,
oude provincie met de hoofdstad Parijs.
iso..., voorvoegsel, dat „gelijk" beteekent. [drukking.
isobAren, v. m y. lijnen van gelijke jaarlijksche luchtisochimenen, v. m v. 'quell van gelijke gemiddelde
jaarlijksche winterkoude.
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isochronisch, evenlang, gelijlcdurend.
isodynamische lijnen; isodyndmen, v. me. lijnen
van even groote kracht van het aardmagnetisme.
isogOnisch, gelijkhoekig.
isohypsen, v. my. lijnen getrokken over punten
van gelijke hoogte boven de zee.
isola, eiland; i. bella, het schoone eiland (een der
Borromeische eilanden). [teit.
isoldtie, v, afzondering ; niet-geleiding van electriciisolator, tn. niet-geleider van de electriciteit inz. de
bekende klokvormige porseleinen lichamen aan
telegraafpalen enz.
isoleeren, afzonderen, op zichzelf plaatsen.
isolement, o. af zondering.
isomerisch, gelijkdeelig, gelijk verdeeld; isomerische lichamen, o. m y. lichamen, die bij gelijke
scheikundige samenstelling toch verschillende eigenschappen hebben.
isomarisch, gelijke maat hebbende.
isomOrphisch, van dezelfde gedaante.
isotheren, v. me. lijnen van gelijke gemiddelde jaar[jaartemperatuur.
lijksche zomerwarmte.
isothermen, v. me. lijnen van gelijke gemiddelde
isthmus, m. landengte, inz. die van de Corinthe in
Griekenland; de daar gevierde openbare kampspelen werden isthmische spelen genoemd.
ita est, zoo is het, zoo staat het.
ita lex est scripta, zoo is de wet geschreven.
Italia fara da se, Italle zal zichzelf helpen.
italieken, v. m y . cursieve letters.
item, insgelijks, evenzoo, verder.
ite, missa est, zij (de gemeente) kan gaan (na het
einde van de mis).
iterfitie, v. herhaling, hervatting.
iteratief, herhalend, hervattend.
itinerfirium, o. (Fr.) itinêraire, v. reisboek, reisbeschrijving, reiswijzer, spoorboekje.
itio in partes, stemming volgens partijen.
ivoride, v. kunstmatige nabootsing van ivoor.
ivoriet, o. op ivoor gelijkende stof, die beschrevert
en weer schoongeveegd kan worden.
iivrèsse, v. dronkenschap ; ivrogne, m. dronkaard.
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Iwan, (Russ.) Johannes.
Ixion (het rad van), een altijcIdureilde inarteling.

J
J. C. = Jezus Christus.
JCtus = Jurisconsultus (zie ald.)
J. H. S. en J. N. R. J., zie onder I.
jr. = junior, de jongere.
J. U. D. = juris utritisque doctor, doctor in de
beide rechten.
jabot, m. borststrook, hemdstrook. V.-Amerika.
jacaranda, o. voortreffelijk schrijnwerkershout uit
jacënt, liggend; (ook:) onbeheerd (van goederen).
Jack, Jantje; Union Jack, Britsche vlag; Jackpudding, hansworst; Jack-of-all-trades, jantje
van alles, iemand die voor alles to gebruiken is;
Jack-tar, janmaat, matroos.
Jacobijnen, m. m y. heftigste omwentelingsgezinde,
club tijdens de Fransche revolutie in 1789, die zijn
zittingen hield in een voormalig Jacobijnenklooster.
jacobijner-muts, v. roode muts, die de Jacobijnen
droegen. fheidsliefde.
jacobinisme, o. vrijheidsdweperij, dolzinnige vrijjaconnet, o. Oost-Indisch, meestal glad mouselien.
Jacquard-machine, v. Jacquardsche weefstoel,
m. door Jacquard uitgevonden weefstoel voor zijden
stoffen. [teltje.
jacquet, o. pandjesjas in penvorm ; kort damesmanjacta est alea, de teerling is geworpen.
jacantie, v. grootspraak, snorkerij.
fsnoeverij.
jactátie, v. het onrustig woelen van den kranke;
jalon, m. afsteekpaal; richtvaantje; bakenstok.
jalonneeren, 'net bakenstokken a fsteken, afbakenen.
jalonneur, m. onderofficier met het richtvaantje.
jalousie de métier, v. beroepsnijd, broodnijd.
jalouzie, v. ijverzucht; jaloerschheid.
jalouzieen, v. m y. venster. zonneschermen, zonnejam, v. (Eng.) vruchtengelei.
[blind.

jambage
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jambilge, v. grondmuur, steunmuur.
jambön, m. ham.
jambus, m. jambe, v. versvoet van 66n korte en
een lange lettergreep.
James, (Eng.) Jacob.
janitsaar, m. soldaat van de in 1826 door sultan
Mahmoed opgeheven bevoorrechte klasse, die weteer de kern van het Turksche voetvolk uitmaakte.
Jansenisten, m. m y. sectenaam voor de Roomschen
van de Oude of Bisschoppelijke Clerezie.
januis clausis, met gesloten deuren.
Janus, m. Romeinsche godheid met twee aangezichten ; januspolitiek, v. weifelende, onoprechte
staatkunde.
japonoloog, m. kenner van het Japansch.
jaquennette, v. soort van Oost-Indisch mouselien.
[manteltje.
Jfiquerie, v. boerenopstand.
jaquette, v. pandjesjas in penvorm, (ook :) vrouwenj ardin, m. tuin; j. d'acclimatation, zooOlogische tuin
to Parijs; j. des plantes, plantentuin aldaar; j.
de plaisance, pleiziertuin.
jardinière, v. tuinierster ; bloemenmand; mandenwagen (zeker rijtuig); potage a la j., groentensoep.
jargon, o. onbeschaafde taal, kromtaal, koeterwaalsch.
jarretiare, v. kouseband.
jaspeeren, (de snede van een boek) als jaspis beschilderen of besprenkelen.
jatagfin, yatagan, m. korte Turksche degen of sabel.
jaune d'oeuf, eidooier ; geel als een dooier.
Jean potage, m. hanssop, hansworst. [Joden).
Jehovah, m. de Eeuwige, Onveranderlijke God (der
je maintiendrai, ik zal handhaven (devies van de
Oranje-Nassau's). [weet to geven.
je ne sais quoi, een zeker iets, dat men geen naam
jenny-machine, v. Engelsche machine voor 't katoenspinnen.
eremifide, v. klaaglied, jammerklacht.
jersey, v. (Eng.) nauwsluitend tricot-buis als srt[kleeftig.
jet d'eati, m. waterstraal.
jetke, v. pier, havenhoofd.
jeton, m. leg- of rekenpenning,speel-,pachtpenning.

i
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jettatura, v. booze blik z. v. a. mal'occhio.
jettatöre, v. mensch met een boozes blik, iemand
die met zijn oog betoovert.
jeu, m. en o. spel; scherts ; (ook :) v. een verbastering van j u s (zie ald.)
jeu de main, jeu de vilain, handjesspel, katjesjeu de mots, m. woordspeling.
[spel.
jeu d'esprit, m. geestigheid ; (ook :) verstandsspel,
waarbij de geest gescherpt wordt.
Jeudi, m. (Fr.) Donderdag.
jeunesse doree, v. voorname, rijke jongelieden.
Jezuiet, m. lid van de R. K. Societeit van Jezus in
1521 door Loyola gesticht, door pans Clemens
XVI in 1773 opgeheven, maar in 1814 door paus
Pins VII hersteld ; (in oneig. en verachtelijken zin :)
schijnheilig bedrieger, doortrapt intrigant, vroomschijnend booswicht.
Jeztietisch, naar de leer van de Jezukten ; (oneig.)
schijnheilig, oiioprecht, valsch.
Jezuletisme, o. Loyola's leer, het werken in den
geest van de Jezuieten ; (oneig.) valschheid, onoprechtheid.
jingo, m. overdreven voorstander van Engelands
oppermacht en invloed, Engelsch chauvinist.
jingolisme, o. overdreven nationaliteitsgevoel, blinde ingenomenheid met al wat Engelsch is en Engelands grootheid ;can bevorderen, Engelsch chauvinisme.
jinriksha, v. (Jap.) open tweewielig rijtuigje voor
1 of 2 personen door een koelie getrokken in Japan,
Indiè en Z.-Afrika.
jioe-jitsoe, jiu-jitzu, o. Japansche (behendigheids)
joaillier, m. juwelier. [worstelkunst.
jobber, m. (in Engeland:) makelaartje; beuiihaas;
(in N.-Amerika :) groothandelaar.
jobsbode, jobspost, m. ongeluksbode, treurige tijding ; jobsgeduld, o. zeer groot, taai geduld.
jockey, m. renpaardberijder, voorrijder ; jockey.
club, v. gezelschap van paardenliefhebbers, voorname club in Parijs.
jocrisse, m. zot, onnoozele hals, uilskuiken.
j45cus, m, scherts, grap, kortswijl.

jodisme

382

journalisme

jodisme, o. jodium-vergiftiging; jodoformisme, 0.
jodoform-vergiftiging. [trokken.
jodium, o. cell metalloide uit asch van zeewier f2,-ejodoform, o. uit jodium bereid ontsmettend poeder geel van kleur, met een sterken, en onaangenamen reuk.
Johanniter, m. ridder der Johanniter-orde.
Johanniter-orde, v. eene hospitaal-orde opgericht to
Jeruzalem in 1099, thans in het bijzonder de protestantsche tak dier orde. In 1909 is in Nederland
een commenderij (z. a.) der orde opgericht.
John Bull, m. spotnaam van het Engelsche yolk.
joint-stock-company, (Eng.) maatschappij op aan[deelen.
joli, lief, netjes, mooi; hupsch, aardig.
Jonathan, broeder —, schertsende verpersoonlijking van de Noord-Amerikaansche Republiek.
jongleur, m. evenwiclitskunstenaar, werp- en y angIkunstenaar.
jonk, v. Chineesch koopvaardijschip.
jonquille, groenachtig hooggeel ; (ook ;) v. tijloos,
soort narcis.
Joseph, m. soort van dun Fransch papier ; filtreerpapier; vrouwenoverrok; kuisch, eerbaar jongeling, Jozef.
jota, v. Grieksche i (de kleinste van het Gr. alphab.,
vandaar ;) geen jota, niets, niet het allergeringste.
jouet, m. speelgoed, speelbal.
jouissfince, v. genot, genieting; vruchtgebruik.
ouisseeren, genieten.
joujou, o. speelgoed.
joule, v. maateenheid voor arbeid uit het C. G. S.
stelsel = 10 millioen e r g z. d. w. 9, 8 joule _–_1 kilogram-meter.
jour, m. dag; a jour, opengewerkt; open; du (de)
jour zijn, den dagdienst hebben ; jours de grace,
respijtdagen (zie ald); gout du jour, de beer[schende smaak.
jour-fixe, m. vaste ontvangdag.
iournaal, o. dagboek; dagblad, tijdschrift.
journalier, all edaagsch.
journaliseeren, in het dagboek schrijven.
journalisme, o. journalistiek, v. het dagbladwezen, het schrijven in dagbladen en tijdschriften,
de gezamenlijke periodieke pers.

l
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journalist, in. dagbladschrijver, vast medewericeraan een courant.
journey, (Eng.) dagreis, dagwerk; reis.
joviaal, blijgeestig, lustig, opgeruimd.
jovialiteit, v. blijgeestigheid, blijinoedigheid.
joyeuse entrée, v. blijde inkomst; aanvaardingvan de regeering; de privilegièn die een worst bti,
ziin kroning inoest bezweren.
jube, o. = doxaal z. a.
jubilaeum, jubile, o. jubelfeest, jubeljaar.
jubilfiris, nz. jubelvierder, feestvierder.
jubilate, o. de derde Zondag na Paschen.
jubileeren, jubelen, juichen; zijn 50- of 25-jarige
echtvereeniging of ambsbediening vieren; goudeis
of zilveren bruilof houden.
jucht, juchtleer, o. met berkenteer ingewreven eit
daardoor sterk riekend Russisch rood leder.
jucundi acti labores, na gedanen arbeid is het
Judalsme, o. jodendom.
[zoet rusten.
Judas, m. verrader ; Judaskus, v. verraderlijke lcus,
Judashaar, o. rood, roodachtig, rossig haar.
judassen, treiteren, valsch plagen, kwellen.
judex, m. (Fr. juge, Eng. judge), rechter.
judicfitie, v. beoordeeling, beslissing.
judicatuur, v. het rechterambt.
judiceeren, vonnis vellen, vonnissen, beslissen.
judicieel, gerechtelijk, rechterlijk.
judicious, oordeelkundig, verstandig, wel overlegd'.
judicium, o. gerecht, rechtspleging; (rechterlijke)
juft, o. = jucht, z. a. luitspraak..
jugaalbeen, o. jukbeen.
juge de paix, m. vrederechter.
jugeeren, oordeelen; beoordeelen; vonnissen.
jugulum, o. lcuil boven het borstbeen.
juif errant, m. vvandelende jood.
jujubes, v. elastische hoesttabletten van gom ear
suiker vervaardigd.
julep,m.Amerikaansche drank uit brandewijn of whisky, suiker en fijngestooten ijs.
Juliaansche kalender, nz. door Julius Cesar verbeterde tijdrekening, waaraan het zonnejaar tea
grondslag ligt in plaats van het maanjaar, waarvars
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echter de Gregoriaansche ongeveer 12 dagen afwijkt.
julienne, v. groentensoep; (ook :) potage a la —.
jullklapp, m. (D.) het plotseling naar binnen wet.pen van geschenken op het Kerstfeest (in Duitschjumeaux, m. m y. tweelingen, zie Tits. [land).
jumelles, v. my. dubbel oogglas, operakijker voor
jtinctie, v. vereeniging, verbinding. [beide oogen.
junctuur, v. verbinding ; toestand, tijdsgew.richt.
jungle, (Eng.) met bamboe en gras begroeide vlalcte,
afwisselend moerassig en boschachtig.
junior, m. de jongere.
jtino, v. Jupiters zuster en gemalin ; (fig.) fiere,
schoone vrouw ; (oolc:) de naain van een planeet.
jun6nisch, op Juno gelijkend; (fig.) trotsch, majestueus. [gal ; volkscomite.
junta, v. vergadering, staatsraad in Spanje en Portujupe, v. onderrok, vrouwenrok.
jupon, m. vrouwenonderrok.
Jupijn, Jupiter, m.oppergod,dondergod; (ook :) de
naam van een planeet ; Jupiter pluvius, regengod ; Jupiter tonans, dondergod.
Jura, v. de rechten, rechtswetenschap.
jurament, v. eed, eedzwering, vloek ; juramentum
purgatOrium, zuiveringseed; j. assertorium,
bevestigingseed. [meester zweren.
jurare in verba magistri, bij de woorden van den
juratOrium, o. bezworen belofte ; (ook :) belofte in
plaats van eed.
jure, m. gezworene, lid van een jury.
jure divino, naar de goddelijke wet.
jure et facto, rechtens en feitelijk.
jure humani, naar de menschelijke wet.
juridiek,juridisch, overeenkomstig de rechtsleer,
[rechtskundig.
jfirisconsfiltus, m. rechtsgeleerde.
jurisdictie, v. rechtshandeling; rechtsmacht, rechtsgebied.
jurisprudintie, v. rechtsgeleerdheid; rechtsbeginsel ; wijze, waarop hooge rechtslichamen als regel
bepaalde zaken berechten. [kundig.
juristisch, de rechtsgeleerdheid betreffend, rechtsphis utritisque doctor, doctor van de beide
rechten (het burgerlijke en kerkelijke).
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Pry, v. rechtbank van gezworenen, waarbij een crimineel beschuldigde alleen door beeedigde medeburgers schuldig kan verklaard worden ; verkozen
commissie van beoordeeling.
[van een jury.
jury-man, (mv. jury-men), (Eng.) gezworene, lid
jus, recht; jus belli et pacis, het recht van oorlog en
vrede; jus gentium, volkenrecht; jus privatum,
burgerlijk recht; jus publicum, publiek recht,staatsrecht ; jus talionis, recht van wedervergelding,
van weerwraak.
jus, v. vleeschnat, saus ; (ook :) vruchtensap.
[taal.
jus et norma loquendi, de wet en regel van de
just, justement, juist, nauwkeurig, precies; billijk,
rechtvaardig.
justaucorps, nauwsluitende mansjas. [ken.
justeeren, juist maken, vereffenen; ijken, echt majuste-milieu, o. juiste midden ; spotnaam voor de
gematigde politieke partij, die voorgeeft het juiste
midden to houden, doch gewoonlijk beginselloos is.
juste tempore, ter rechter tijd.
justice of peace, m. (Eng.) vrederechter.
justificátie, v. rechtvaardiging ; verantwoording.
justificeeren, rechtvaardigen ; verantwoorden.
Justitia, v. godin der gerechtigheid.
[worpen.
justitiabel, aan zekere rechtbank of rechter onderjustitie, v. gerechtigheid; rechtspleging; gerecht ;
jus utendi, gebruiksrecht. [rechtbank ; vierschaar.
jute, v. Oost-Indische hennep of vlas. [zoet.
juvat inconcessa voluptas, verboden genot smaakt
juvfintia, o. mv. versterkingsmiddelen.
juventa, v. juventus, m. jeugd, jongelingsleeftijd.
juveniel, jeugdig.
juxta, nabij, dichtbij, daarneven, daarnaast.
jfixta-positie, v. naast-elkander-plaatsing ; toeneming (van een lichaam) door uitwendige aanzetting.
j'y suis, j'y reste, ik ben er, ik blijf er.
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K *)

kaffirwaarden

K. M. = Keizerlijke of Koninklijke Majesteit.
Kaaba, v. Mohammed's bedehuis te Mekka.
kabaja, v. Indisch dameslijfje, wit katoenen huisjasje voor heeren.
kabar, v. (Mal.) tijding.
kabar angin, v. (Mal.) (lett. windtijding) gerucht.
Kabilen, Kaby'len, m. m y. krachtige voilisstam in
N.-Afrika.
kabindt o. vertrekje, arbeidsvertrek; vorstenkamer,
de gezamenlijke ministers; de vorst met zijn
staatsraad, verzameling van natuur- of kunstvoortbrengselen ; ouderwetsche hooge, breede ladekast;
bestekamer.
kabinets-order, v. verordening, die onmiddellijk van
den vorst of van een minister uitgaat.
kabinetsquaestie, v. vraagstuk van welks beslissing het aanblijven van het ministerie afhangt.
kabinetsstuk, o. voorwerp uit een kabinet van
kunst of nat. historie; iets zeldzaams in zijn soort.
kadaster, o. openbaar register der onroerende
goederen, waarnaar de grondbelasting geregeld
wordt; schattingsregister.
kadastraal, wat tot het kadaster behoort.
kadastreeren, in het kadaster inschrijven.
kader, o. de officieren, onderofficieren en korporaal-s
van een militair korps.
kfidi, m. rechter, rechtsgeleerde bij de Mohammedanen.
kaffar, m. belasting, die de Christen-kooplieden in
Turkije moeten betalen, wanneer zij waren van
Aleppo naar Syrie zenden.
kaffers, m. m y. negerstam in Zuid-Afrika.
kaffirwaarden, v. m y. Zuid-Afrikaansche mijnwaarden op de Londensche beurs.

*) Wat onder deze letter niet te vinden is, zoeke
men wider de C.

Zie ook C. kameleontisch
kafir
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kafir, m. ongeloovige (niet Mohatnmedaan), ketter.
kaftan, m. lange en wijde overrok, Turksch eerekak, m. Turksche roeiboot. [kleed.
kaTniet, o. een natuurlijk sulfaat van magnesium,
chloor en potasch, soort kunstmest.
kain pandjang, v. Maleisch kleedingstuk, lange
heupdoek ; lap.
Kaiser, tn. (D.) keizer.
kajak, v. Groenlandsche visscherssloep van robbevel.
kajapoet-olie, of kajoe-poeti-olie, v. geneeskrachtige, etherische olie uit de bladeren van den kajoepoeti(without)boom in Oost-Indie.
kajoe, (Mal.) hoot. [papegaai.
kakatoe, kaketoe, v. Oost-Indische bosch- of grotkakemono, v. Japansche langwerpige oprolbare
wandplaat. [mineraal, galmei.
kalamiijn, kalamtjnsteen, m. koolzuur zinkoxyde als
kalander, v. mangel ; (ook :) m. korenworm, korentor.
kalanderen, mangelen, gladmaken, glanzen.
kalender, m. lijst der dagen van 't jaar, almanak.
kal6s, v. lichte, open wagen.
kali, v. zoutkruid; plantenloogzout, potasch;(ook:)
(Ja y. en Mal.) rivier.
kaliber, o. bepaalde maat; maatstaf van doorsnede,
inz. van kanonskogels; innerlijke wijdte van geschut;
(ook :) gesteldheid, deugdelijkheid van een waar,,
gehalte.
[Mohammed.
kfilief, khfilief, m. de sultan als stadhouder van
kalifaat, o. waardigheid van Kalief ; het rijk van
Mohammed's opvolgers.
kfilium o. = potassium (zie ald.)
kalong, m. (Mal.) vliegende vos, soort vleermuis.
kalpak, v. Hongaarsche huzarenmuts; Turksche petskamaschen, v. m y. slobkoasen. [muts; kolbak.
kamèleon, o. soort langtongige hagedis, die op
boomen teeft en een doorzichtige, glanzende huid
heeft, waardoor het dier verschillende kleuren kan
aannemen, hetzij tengevolge van weerschijn,hetzif
tengevolge van gemoedsbeweging; (vandaar:)
iemand, die vaak van partij, van meening verandert.
kameleOntisch, wuft, veranderlijk, met alle winden waaiend.

kamelot

Zie ook C.
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kantor

kamelot, o. stof van kernel- of geitenhaar.
kami ool, o. kort onderkleed ter bedekking van 't
boveulijt, borst-, hemdrok, vest.
kamp, o. legerplaats; veldlegering.
kampanje, v. bovenste achterdeel van een schip;
z e oo . campagne.
kampeeren, in tenten of barakken gelegerd zijn.
kampement, o. legerplaats ; (in Oost-Indie :) de gezame ilijke officierswoningen en kazernegebouwen.
kampioen, m. kampvechter, strijder, held. [dorp.
kitmpong, v. oinheind erf op Java, gehucht, buurt,
kanaal, o. gegraven vaart; (ook :) zeeengte; uit
een goed kanaal lets weten, bet. dat men
het nieuws uit een geloofwaardigen mond, uit een
goede bron heeft.
kanalisatie, v. aanleg van kanalen ; bevaarbaarma•
king van een rivier, kanaliseeren.
kanister, m. mand van gespleten riet ter tabakverzending; (vandaar :)v. kerftabak, de beste soort rooktabak; (ook :) m. zakvormigvoorwerp uit dierenhuiden, ter warenverzending in Indie; tinnen kist,
waarin thee uit China wordt verzonden.
kandeel, v. drank uit rijnwijn, eieren, kaneel, suikanefas, o. voeringlinnen. Iker enz.
kangoeroe, v. Australisch buideldier, springhaas.
kanonnade, v. beschieting met kanonnen, kanonfvuur.
kanonneerboot, v. geschutboot.
kanonneeren, met kanon vuren of beschieten.
kanonnier, m. geschutsoldaat.
kdnsel, m. spreelcgestoelte, spreekstoel.
kanselarij, v. gerechtskamer, waar de gerechtelijke
stukken uitgevaardigd worden, waar openbare papieren, oorkonden enz. van algemeen belang bewaard worden.
kanselier, m. opperste van een kanselarij, uitvaardiger van de openlijke geschriften; (vandaar :)
rtjkskanselier, staatskanselier, eerste minister.
kantaloep, v. knobbel- of wratmeloen.
kantianisme, o. wijsbegeerte van Kant.
kantkil, o. Javaansch dwerghert.
kanton, o. afdeeling van een arrondissement of
distrikt.

Zie ook C.
karaat
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kantonnaal, tot het kanton behoorend ; kantonsgewijze. [dak legeren.
kantonneeren, troepen in bewoonde oorden onderkantonnement, o. plaats waar troepen gekantonneerd zijn. [die deel uitmaakt van het kapittel.
kanunnik, m. koor-, dom- of stiftsheer, geestelijke
kaolin, o. Chineesche porseleinaarde.
kap61, v. bijkerkje, bedehuis ; vereeniging van toonkunstenaars ; gesloten volstemmig gezelschap van
muzikanten bij een vorst.
kapelaan, m. geestelijke, die een kapel bedient ; on.
dergeestelijke bij een pastoor. [geldsom.
kapitaal, o. hoofdgeld, grond- of hoofdvermogen,
kapitaal, hoofdzakelijk; voortreffelijk, bijzonder
schoon; kapitale letters, v. m y. hoofdletters ; kapitale misdaad, v. misdaad, waarop de doodstraf
[de rente.
staat.
kapitaliseering, v. berekening van het kapitaal naar
kapitalist, m. wie veel kapitalen bezit, geldsommen
op rente zet, vermogend man.
kapiteel, o. bovenste gedeelte van een zuil.
kapitein, m. aanvoerder van een compagnie; gezagvoerder van een vaartuig.
kapitein-luitenant, m. overste der marine.
kapitein ter zee, m. kolonel der marine.
kapitool, o. citadel in het oude Rome, parlementsgebouw in Washington (N.-Amerika).
kapittel, o. hoofdstuk; onderwerp van een gesprek;
de gezamenlijke geestelijken van een dom- of collegiale kerk ; orde- of kloostervergadering.
kapittelheer, m. kanunnik z. a.
kapittelen, iemand de wet lezen, scherp doorhalen.
kapoen, m. gesneden haan.
kapoeres, kapOres, dood; weg, verloren.
[dood.
kapok, v. soort korte boomwol uit Indie.
kapot, gebroken, aan stukken; verslagen, ontsteld ;
kapotjas, v. regenmantel met kap; soldatenoverjas.
kap(p)er, v. bloesemknop van den kapperstruik (in
azijn als specerij),
karaat, o. proefgewicht voor goud; 19 karaats goud
= n. zuiver goud ; (ook :) gewicht voor paarlen en
edelgesteenten ongeveer 0.2 gram.

kantonnaal
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karabijn, v. geweer met korten loop (van cavalerie,
wielrijders, vesting-artillerie, pontonniers en marechaussee).
karabiniers, m. m y. oorspr.zware cavalerie met karabijn bewapend, thans naam voor sommige ruiter- en
i nfa uteri e-korpsen.
karáf, kraf, v. tafelflesch, kristallen flesch.
karakol, v. groote huisjesslak, die in Limburg gegeten wordt.
karfikter, o. schriftteeken, teelcen, lettersoort ; het
eigenaardig kenmerkende van een zaak ; gemoedsgesteldheid, geaardheid; eerestand, waardigheid ;
goede naam.
karakteriseeren, al de teekens van een zaak bepalen, kenmerken ; (oolc:) betitelen
karakteristiek, eigenaardig, kenmerkend ; het karakteristieke, het eigenaardige, kenschetsende.
karavaan, v. handelstocht, reistrein in woestijnen.
karavaanthee, v. fijne theesoort uit China, over
Rusland aangevoerd.
karavalla, v. Turkscli fregat.
karavanserai(1), v. herberg, verblijf voor karavanen.
karbonkel, m. hoogroode robijnsteen.
karbouw, m. Javaansche buffel.
kardem6m, v. paradijskorrels, zaad van een aan de
[der den Pans.
gember verwant gewas.
kardinaal, m. R. K. kerkvorst hoogste in rang o n kardinaal, hoofdzakelijk, eerst, voornaamst ; het
kardinale punt, het hoofdpunt, het gewichtigste
bij een zaak ; kardinale deugden, hoofddeugden.
kardoen, m. een als groente benut vleezig distelg-eKarfreitag, m. Goede Vrijdag. [was.
Karibe, m. zie Caraibe.
karkfis, v. dierengeraamte ; romp; met zijde omwonden koperdraad, (fig.) zeer mager mensch.
karmijn, o. kostbare, hoogroode y eti, zie kermes.
karmozijn, o. purperrood.
kar6nje, v. slecht wijf, feeks.
kar6s, v. koets, prachtrijtuig, staatsiewagen.
karpa, o. los vloerkleed ; grof gestreept pakdoek.
kartell, o. vergelijk tot uitlevering ; schriftelijke
uitdaging tot een tweegevecht ; (ook ;) vereeniging

karabijn

Zie

Zie o ok C.
katholieken
3
van handelaren om door gezamenlijk optreden de
concurrentie het hoof d te bieden.
kartets, v. met kogels gevulde bus, die reeds in den
loop van het kanon uiteenspringt.
karton, o. bordpapier.
kartonneeren, in bordpapier binden; met behulp
van karton stijfmaken.
kartouw, v. groot, kort en dik kanon. [stichte orde.
Kartuizer, m. monnik van de door St. Bruno gekarveel, v. (caravelle), snelzeilend schip in Spanje
en Portugal ; Fransch haringscheepje ; Turksch
oorlogsscheepje.
karwdts, v. zweep van gevlochten lederen riemen.
kasbak, v. versterkt paleis van een Barbarijsch
kasjoe, o. zie cachou. [N.-Afr. vorst.
kassian, (Mal.) uitroep van medelijden.
kaste, v. vollcsafdeeling, inz. in Voor-Indie en Egypte,
erfelijke stand of stain.
kastengeest, m. zucht oin zich binden den besloten
kring van zijn eigen stand te houden.
kastoorhoed, kastoren hoed, m. hoed van beverhaar.
kastrôl, v. komvormige koperen braadpan met steel.
katêrn, v. zes bladen (oorspr. vier) papier ineengeschoven of samengenaaid.
kathedraaf, v. hoofdkerk, domkerk.
kathtlen, m. m y. de beide rechthoekszijden van
een rechthoelcigen di iehoek.
[vlak.
kathetus, m. loodlijn op eene andere lijn of op een
kathade, v. negatief-electrische pool.
kathodestralen, m. mv, stralen uitgaande van de
negatieve pool eener vonken inductiemachine in
eene luchtledige ruimte.
Katholicisme, o. Katholiek geloof, geest en strelcking, waardoor de Kath. kerk zich in hare leer,
verrichtingen en ceremonies van andere Christeliike kerken onderscheidt.
katholiek, algemeen, algemeen geloovig, der Roomsche kerk toegedaan.
katholieken, m. m y. aanhangers der Kath. kerk,
sedert het Vaticaansche Concilie (in 1870) scherp
verdeeld in U It r a in on t a nen (zie verder dat

kartets
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woord), die zich streng aan 's pausen bevelen in
geloof- en staatsleer houden ; en in li b e r a le
Katholieken of oud-Katholieken (ook
wel NeocathOlici, nieuw-Katholielcen genaamd), die
zich op het gebied van Kerk en Staat meer vrijheid in denken en streven voorbehouden, en alzoo
naar de Bisschoppelijke Clerezie (bijgenaamd Jansenisten), of wel tot het Protestantisme overhellen;
zie rongeanisme.
katjang, v. (Mal.) peal, boon.
katsjoe, o. zie cachou. [kaak.
katodon, m. soort walvisch met tanden in de onderkatt, katti, kattie, m. gewicht in Indie, China, Japan
enz. ( i b pikol = 600 gram).
Katzenjammer, m. (D.) katterigheid, haarpijn.
kauri, m. schelpmunt, porseleinschelpjes, die door
vele negers als inunt gebruikt worden.
kauscher, (Nebr.) geoorloofd, rein, zuiver.
kavdlje, o. oud paard ; elk oud, rompslompig ding.
kaveling, v. deel, partij, vericoopafdeeling.
kaviaar, v. ingezouten steurkuit.
kawa, v. Polynesische peperstruik ; daarvan bereide
geestrijke drank. [schrijftaal.
kawi-taal, v. nude dichtertaal op Java, thans alleen
kazemat, v. bonivrij gewelf of kluis (Ander de yestingwallen, walgewe if, kanonkelder.
kazemir, o. zie cachemir.
kazêrne, v. gemeenschappelijke soldatenwoning.
kazerneeren, in kazernes huisvesten.
kazuifel, v. opperkleed zonder mouwen van den
priester bij de H. mis.
keeper, m. (Eng.)doelverdediger bij voetbal of cricket.
keepsake, geschenk tot aandenken, souvenir. [gen.
kefir, m. Tartaarsch melkproduct door gisting verkre'Miner, m. bediende in logementen en herbergen,
kellnerin, v. vrouwelijke koffiehuisbediende. [Jan.
keloid, o. litteekengezwel.
kelp, v. aschzout (soda) uit verbrande zeeplanten.
Kelten, m. mv. oudst geschiedkundig bekende bewoners van W.-Europa.
kembang, (Mal.) bloem.
kennel, m. honclenfokkerij; koppel honden.

katjang
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kepala, m. (Mal.) hoofd.
kepi, m. soort militaire pet.
keratitis, v. hoornvliesontsteking (oog).
kermes, v. kermesbezien, v. m y. scharlalcenbezien,
scharlakenluizen (Z.-Europa), welker besvornuge
maskers dienen tot vervaardiging van roode kleuren, inz. van karmijnrood.
kermesse d'aé, v. tuinfeest met kermisvermakelijk[heden.
ketjap, (Mal.) soja.
ketjoe, v. (Mal.) bende roovers, bandieten.
(Mal.)
knoedeltje
gekookte
rijst
in geketoepat, v.
vlochteii paimbladen verpakt als mondvoorraad op
key-note, v. (Eng.) grondtoon. [marsch enz.
khaki, o. grondkleur, geelbruine kleur voor uniform[en jachticleeding.
khalif, m. zie kalief.
khan, m. Tartarenvorst; herberg in 't Oosten.
khedive, m. titel van den onderkoning van Egypte.
kibitke, v. Russisch rijtuig met 4 wielen.
kick, (Eng.) schop, trap. [spel.
kick and rush, onbesuisd trappen bij het voetbalKieselguhr, o. poreuze zandsteen die door opzui7
ging van nitro-glycerine dynamiet vomit.
kilogram, o. verkort kilo, 1000 gram of wichtjes,
Nederlandsch pond.
kilogrammeter, m. eenheid van arbeidsvermogen,
arbeid vereischt om 1 KG. 1 M. op to heffen.
kiloliter, m. 1000 liters, kannen of koppen, 10 vaten
of mudden.
kilometer, m. 1000 meters, 1 Ned. mijl.
kilostere, v. 1000 kubieke meter.
kilowatt, v. 1000 watt = 1,36 paardekracht.
kilt, m. (Eng.) kort rokje van de Berg-schotten.
kimono, v. Lang Japansch gewaad voor mannen en
kina, v. koortsbast (van den kinaboom). [vrouwen.
Kindergarten, m. kindertuin, inrichting voor Froebel-onderwijs.
kinematograaf, v. soort tooverlantaarn van levende
beelden, bioscoop.
kings-bench, v. hooger gerechtshof in Londen; (ook :)
[trokken.
een gevangenis voor schuldenaars.
kinine, v. koortsdrijvend middel uit kinabast gekiosk, v. houten straattentje, waar couranten, bloe-

kepala
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knickerbocker

men, limonade enz. verkocht worden; soort muziektent. [pitted van wilde krieken.
Kirschwasser,o. (D.) kersenwater, geestrijk vocht uit
kitchen, (Eng.) keuken.
kjiikkenmi5dding, v. heuvel uit keukenafval van de
voorhistorische bewoners van de Deensche kusten.
klabbak, m. polieagent.
klabbakarium, o. bureau van politie.
klafter, in. vadem, vaam (6 voet).
klamboe, v. gazen muskietennet.
klapperolie, v. kokosolie.
klarinet, v. schelfluit (bekend blaasinstrument).
kiarinettist, m. klarinetblazer.
klasse, v. orde, afdeeling, indeeling van personen
of zaken, vak ; schoolafdeeling ; school.
klasseeren, in klassen verdeelen ; sclukken;schiften.
klassikaal, volgens klassen, in klassen verdeeld.
Klatsch, m. (D.) geklets, onzinpraat.
klavecimbdal, v. ouderwetsche piano, klavier.
klavecordium, o. ouderwetsch snareninstrument
met toetsen.
Klephten, m. my. roovers in Griekenland.
kleptomaan, m. iemand met ziekelijke zucht tot
stelen behept.
kleptomanie, v. ziekelijke steelzucht.
klewang, m. kort, breed zwaard der Atjehers.
kliek, v. bent, rot, spitsbroederschap.
kliniek, v. practische geneeskunde ; geneeskundig
onderwijs aan het ziekbed.
klinisch, geneeskundig ; wat bedlegerige zieken betreft ; klinische les, v. geneesk. les bij het ziekbed ; klinische school, v. school, waar men de
ziekten zelve leert kennen.
klinist, m. leeraar in de geneeskunde aan het ziekbed.
Minket, o. klink, poortdeurtje.
klisteer, klysteer, v. darminspuiting, lavement.
Knackwurst, v. (D.) knakworst, gerookte metworst.
knáster, m, en v. zie kanaster.
knees, m. hoogadellijke Pool of Rus.
Kneipe, (D.) v. kroeg, koffiehuis.
knickerbocker, m. afstammeling van de oude Hollanders in New-York; in het aig. New-Yorker.

Zie ook C.
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knife, (Eng.) mes.
knight, m. ridder in Engeland ; knights of labour,
werklieden-vereeniging in Amerika.
knockabouts, m. soort Amerikaansche clowns.
knoet, m. Russische zweep of geesel uit meerdere
harde Heinen bestaande; (ook :) lomperd.
knot, (Eng.) knoop.
knowledge is power, (Eng.) kennis is mach).
knownothings, nz. me. nietsweters, politieke partij
in Amerika, vijandig gezind jegens landverhuizers.
keibalt, o. vrij zwaar, moeilijk smeltbaar metaal; k.blauw, o. schoone hemelsblauwe verfstof.
Keibold, m. (D.) aard- of berginannetje, berggeest.
kodak, to. hand-photographietoestel.
Indie.
koeionneeren, plagen, sarren.
koelie, nz. inlandsch lastdrager of daglooner in Oostkoemiss, v. bedwelmende drank uit paardenmelk
Ibij de Kalmukken.
koer...., zie kur...
koerier, m. ren:ode, staatsbode to paard.
koers, m. geldsomloop ; gangbaarheid van een muntsoort ; loopende prijs (bv. van effecten, geld enz.);
loop, richting van een schip; (fig.) den k. kwijt
zijn, in zijn redeneering verward raken.
koeterwaalsch, o. gebroken Hollandsch, slecht verstaanbare taal.
kohier, o. aanslagregister van de belasting.
Kohinoor, m. berg van licht (een Eng. kroonkokki, m. en v. (Mal.) kok, keukenineid. jjuweel).
kolbak, m. huzarenmuts van bout.
koliek, o. darm- of buikkramp, buikpijn ; hevige
pijn in een der organen.
.
kolokwint, m. bitteraugurk.
ko145m, v. zuil, pilaar; kolommen van Hercules,
v. me. de bergen aan weerszijden van de straat
van Gibraltar.
kolonêl, m. hoofdofficier, die een regiment onder
zich heeft; (ook;) druklettersoort tusschen brevier
en nonpareil.
koloniaal, de kolonien betreffend; koloniale waren, v. me. waren uit de kolonien inz. uit Oost-Indie.
koloniaal, m. soldaat behoorende tot de troepen in
de kolonien.

Zie o ok C. Konversations
kolonie
3 96
kolonie, v. volkplanting, overzeesche bezitting;
werkinrichting voor bedelaars; vacantie-buitenverblijf voor ziekelijke stadskinderen, gezamenlijke landgenooten, in eene vreemde stad.
kolonisEltie, v. aanlegging, vestiging van een .kolonie; nederzetting in een ander oord.
koloniseeren, een kolonieof volkplanting aanleggen.
kolonist, m. planter, aanbouwer, burger van een
[harmonic.
kolonie.
koloriet, o. kleurmenging, kleurschakeering, kleurenkolorist, m. bekwaam kleurschakeerder, meester in
't koloriet. [reuzengevaarte.
kolOs, (Lat. colossus), m. reuzenbeeld ; reuzenzuil;
kolossaal, reusachtig, ontzettend groot.
kombuis, v. scheepskeuken.
komediant, m. tooneelspeler.
[tooneel
komédie, v. blijspel ; (ook wel voor :) schouwburg,
komeet, v. staartster.
[kend.
komiek, kömisch, grappig, verlustigend; lachwekkomiek, m. tooneelspeler voor grappige rollen.
komma-bacil, m. kommavormige bacterie, die de
Aziatische cholera verwekt.
kommies, m. ambtenaar bij de belastingen, die tegen
't smokkelen of het belasting-ontduiken waakt
(vgl. commies).
kommiesbrood, o. soldatenbrood. [aid.)
kompaan, m, verbastering van compagnon (zie
kompds, o. windroos, magneetkastje, noordnaald.
kompenie, v. (Mal.) de Ned.-Ind. regeering, (vroeger
de 0.-I. compagnie). [slecht doel ; bent.
komplOt, o. samenspanning, verbiiitenis tot een
komplotteeren, samenrotten, een komplot maken.
kompres, o. gevouwen verbandstof op of om ontstoken deelen van het lichaam.
konak, m. paleis (in de Balkanstaten).
konde, tn. (Mal.) haarwrong op het achterhoofd.
kongsi, v. oorspr. verbond van Chineezen in Indic,
in 't alg. vereeniging, handelsvennootschap.
konstabel, m. artillerist bij de marine.
konterfeiten, afbeelden, uitschilderen.
konterfeitsei, o. afbeeldsel, portret.
Konversations-lexicon,o.(D.) verkiarend woorden-
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boek van de samenleving, waarin men otntrent
alle tot de algemeene beschaving behoorende yakken het voornaamste kan nazien.
konvooi, o. begeleiding, bedekking door gewapende
macht ; een begeleid vervoer van goederen, krijgsvoorraad enz.
konvooibriefje, o. geleibriefje.
konvooiloopers, m. my. atgevers van de uit- en
invoerbiljetten te Amsterdam.
koomenlj, v. kruidenierswinkeltje.
koor, o. rondedans, reidans; veelstemmig, vol gezang; afgezonderde plaats in kerken voor de zangers.
kop6k, m. Russische bronsmunt, honderdste roebel
= 2 cent. [copie).
kopti, v. handschrift waarnaar de zetter werkt (vgl.
kopljrecht, o. uitsluitend recht om een boekwerk
of geschrift uit te geven.
koprostase, v. verstopping in den endeldarm.
Kopten, m. m y. afstammelingen der oude Egyptenaren in Z. Egypte (een snort christenen).
koptisch, o. doode taal in Egypte.
koraal, o. zangwijze, naar welke de godsdienst-gezangen bij den openbaren eeredienst door de geheele gemeente of enkel door het koor gezongen
worden, koorzang ; (ook t) o. en v. koraalstof, bloed[mos.
koraa I.
koralkin, zoo rood als bloedkoraal ; (ook :)o.koraalkoralist, korist, m. koorzanger ; koorleerling.
koran, m. het heilige boek der Mohammedanen.
korbeel, m. uitstekende steen, waarop een balk rust.
kornêt,m. vaandrig bij bereden wapens); (ook:) v.
neepjesmuts (kornetmuts); (ook :) v. kromme horen,
kromme f init.
kornettist, m. kornetblazer, kornetspeler.
kornis, v. kroonlijst, lijstwerk, lijstkrans.
korporaal, m. laagste met rang bekleede militair.
korps, o. groote legerafdeeliug ; (ook :) zelfstandig
onderdeel van het leger.
kortage, v. = courtage (zie ald.)
_kortegaard, v. (van corps de garde), wachthuis ;
stadsgevangenis, inz. te Amsterdam.
kortsluiting, v. sluiting van een electrischen stroom

konvooi
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voor de plaats waar de stroom met gebruikt worden.
korund, m. soort edeigesteente.
korvet, v. snelvarend oorlogsvaartuig, dat in rang
volgt op een fregat.
kOscher, kauscher, (volgens Joodsche godsdienstwetten:) geoorloofd ; rein, zuiver, bruikbaar, passend, geschikt. ISoerabaya.
kossong, v. open Indisch huurrijtuig (victoria) inz. in
kot(t)a, v. (Mal.) stad, (ook ;) vesting.
kraal, v. dorp of gehucht van de Hottentotten en negers ; open plaats met staketsel afgezet.
Krach, m. (D.) lievige crisis in beurszaken, inz. aan
de effecten-beurs. Ibrandewijn.
krambamboeli, v. met suiker gebrande rum of
kranjang, v. grof gevlochten mand uit bamboe ;
matwerk of riet ter verzending van suiker e. d.
krater, m. groote drinkschaal; trechter van een
vulkaan.
krates, m. klein, misvormd mensch, gedrocht.
kritton, m. paleis van den sultan of vorst (Ned.Indie).
krediet, o. geloof, vertrouwen, aanzien, goede naam
als stipt betaler ; gegeven tijd van betaling.
Kreits, m. (D.) kring, district, landstreek.
jzie ald.
krek (van correct); juist, nauwkeurig.
kremetfirt, o. verbastering van tremor tartari
kremlin, o. vesting; keizeriijk paleis to Moskou.
Kretenzen, m. m y. inboorlingen van Kreta.
Kreutzer, m. Oostenrijksche kopermunt (3 kreutzer
[kring, whiskey zonder water.
= 5 ct.)
kring, (Mal.) droog ; (ook:) onvermengd ; whiskey
kris, v. lange, plat gegolfde dolk (in Indie).
kristal, o. regelmatig gevormd en doorschijnend
lichaain uit het mineraalrijk. [scheiden.
kristalliseeren, kristalien vormen, kristallen afkritiek, hachelijk, bedenkelijk, zorglijk, vgl. critiek.
kroep, v. zie troupe. ' [sche soldaten.
Kromo,m. (Mal.) bijnaam voor Javanen inz. Javaankroniek, v. tijdboek, tijdgeschiedenis, opsomming
van de voornaamste gebeurtenissen naar volgorde
van tijd, geschiedverhaal.
kubiek, kiibisch, dobbelsteenvormig; kubieke
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meter, m. maat, die 1 M. lang, breed en hoog is;
kubiek-wortel, derde-machts-wortel uit een
getal.
kubus, m. teerling, dobbelsteen, regelmatig zesvlak.
Ktihreigen, Ktihreihen, m. (D.) volksgezang der
AI penherders.
ku klux klan, geheime half-politieke vereeniging
in Amerika na den burgeroorlog.
Kulturgeschichte, v. (D.) geschiedenis der besclia
Kulturkam pi, m. (D.) de in Duitschland in 1370
gevoerde strijd tusschen den staat en de R. K. kerk.
kummel, m. met komijn gekruide likeur.
kurds, o. pantser, borstharnas.
ktirassier, m. gepantserd ruiter.
Kurhaus, o. badhuis, waar tevens gelegenheid is
zich te ontspannen.
kfirkuma, v. geelwortel, Indische saffraan.
Kursaal, m. (D.) badzaal, vereeiiigingsplaats van de
badgasten.
Kurtaxe, v. te betalen abonnementsgelden voor het
verblijf in een badplaats, het bezoeken van de intspanningen, van de muziek enz.
kuur, v. genezing, behandeling van een ziekte; (van
daar :) badkuu r, waterkuu r, genezing door
't gebruiken van baden, door in- of uitwendig gebruik van koud water enz.)
kwadraat, o. vierkant ; het product van een met
zich zelf vermenigvuldigd getal.
kwadrant, o. landmeetkundig of astronomisch werktuig bestemd tot het meten van hoekeu in alle
vlakken, 4e deel van een cirkel; hoek- of hoogte.
meter.
kwaker, m. aanhanger van de door George Fox
gestichte christelijke secte, lid van het gezelschap
der Vrienden.
kwart, o. vierde gedeelte, vierde maat.
kwartaal, o. vierendeeljaars.
kwarteeren, goud en zilver in de verhouding van
1 tot 3 samensmelten, om het dan te scheiden door
de kwart (zie kwarteering).
kwarteering, v. (ook kwart geheeten), scheiding
van het goud van het zilver door salpeterzuur

kubus
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(sterkwater), wanneer de mengverhouding van de
metalen van 1 tot 3 is.
kwartier, o. vierde van een geheel; wapenveld;
schijngestalte (1) van de maan; tijd van de wacht
tot op de aflossing; stadswijk; inlegering, herberging van soldaten, nachtverblijf, overnachting; genade, lijfsbehoud (bv. om kwartier bidden, mu
lijfsgenade smeeken).
kwartiermaker, m. militair of burgerlijk inlegeraar.
kwartiermeester, vt. betaalmeester bij de krijgsmacht.
kwartiln, m. boekformaat, waarbij het vel 4 bladen
(8 bladzijden) heeft; boek in quarto (4").
kwarts, o. zuiver kiezel, gedegen oxyde van silicium,
berg- of rotskristal. [in Suriname en7.)
kwassiehout, o. bitterhout (van den kwassieboom
kwestie, v. vraag, strijdvraag; geschil.
kwibus, m. zot, tat, dwaas. (bus.
kwidam, m. zeker iemand; (ook:) zooveel als kwikyaniseeren, bout duurzaam maken volgens de
methode van den Engelschman J. H. Kyan.
kynologie, v. kennis der honden (rassen).
fnaar achteren.
kynoloog, m. hondenkenner.
kyphose, v. butt, verkromming van den ruggegraat
Ky'rie elêison, Heer, erbarm U (onzer), driemaal
herhaalde aanroep van den priester onder de mis
en als koorzang bij den aanvang van de mis.
kyste, v. ziekelijk gezwel met brijigen of vloeibaren
inhoud.

kwartier

L
L. als Rotneinsch getal = 50.
L. of Lvr. = Livre, pond.
I. a. = lege artis, volgens den regel der kunst.
I. a. = loco allegato of I. c. = loco citato, ter
aangehaalde plaats.
L. S. = loco sigilli, in plaats van zegel; (ook:)
lectOri saltitem, den lezer zij Neil!

L. st.
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L. st. = Livre sterling, pond sterling.
labarum, m. R. K. processievaandel.
ldbdanum, o. zie ladanum.
label, (Eng.) adreskaartje met oog dat met een
touwtje aan de goederen wordt gehangen.
labeur, m. zwaar werk, akkerbouw ; paarden van
labeur, werkpaarden.
[m, f, v, w).
labiale letters, labiales, v. my. lipletters (b, p,
labiel, zwak, vergankelijk; labiel evenwicht, o.
onzeker (d. i. met stabiel) evenwicht.
labium leporinum, o. hazenlip.
laboe, v. (Mal.) soort pompoen.
labor improbus omnia vincit, onverinoeide arbeid komt alles boven.
laborant, m. arbeider, inz. scheikundige ; bereider
van artsenijwaren en chemische producten.
laborare est orare, werken is bidden.
laboratOrium, o. werkplaats inz. schei- of natuurkundige werkplaats.
laboreeren, arbeiden; sukkelen ; aan eene ziekte
laboreeren, daarmede behept zijii, daaraan lijden.
laborious, arbeidzaam, bedrijvig; moeilijk.
labour, (Eng.) arbeid, werk ; labourer, arbeider.
labyrint, o. doolhof; (fig.) verwarde, duistere zaak;
(ook ;) een inwendig deel van het oor.
lac, (Lat.) inelk ; lac sulfuris, zwavelinelk.
lac, (Fr.) meer ; lac Leman, weer van Geneve.
lace, v. (Eng.) kant, boordsel.
laceeren, snoeren, rijgen.
laceratie, v. verscheuring; lacereeren, verscheutacit, o. rijgsnoer, rijgveter. [ren, openrijten.
lache, traag, slap; laf.
lacheeren, los maken, vieren; (fig.) toegeven.
lachete, v. traagheid; lafheid.
lachez - tout, alles los! laatste commando bij het opstijgen van een luchtballon; algeheele verlatenheid.
lacis, o. aderweefsel.
lack of lak, o. denkbeeldige rekenmunt in O.-Indio
= 100,000 ropijen of 120,000 gld.
Lackstiefel, m. (D.) enk. en m y. verlakte schoen(en).
laconiek, lacönisch, kort en bondig, kernspreukig,
pittig.
26
VEERTIENDE DRUK.
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laconisme, o. zinrijke kortheid en bondigheid.
lacrimEe Christi, v.mv. Christus-tranen, fijne wijn, die
aan den voet van den Vesuvius wast.
lacrimindo, lacrimozo, weenend, klagend.
la critique esc ais6e et l'art est difficile, critiek
is gemakkelijk, maar de kunst is moeilijk.
lacs d'amour, my. (Fr.) ineengevlochten linten, letters
lactatie, v. voeding met melk; zooging. Lenz.
lactobutyrometer, m. instrument oin bet botergehalte te meten.
[van melk te bepalen.
lactodensimeter, m. instrument om de dichtlieid
lactoscoop, m. instrument tot melkonderzoek.
lactine, v. gaping, open y ak ; uitlating.
lad, m. (Eng.) knaap; stalknecht.
ladang, v. (Mal.) droog rijstveld, hooge akker.
Iddanum, o. geneeskrachtige welriekemide gomhars.
ladrone, m. (It.) dief, straatroover.
lady, v. voorname Engelsche vrouw, dame; ladylike, damesachtig, voor dames geschikt.
lady - killer, m. (Eng.) hot maker, mooie man, lieveling der dames.
lmdeeren, beschadigen, benadeelen; laesie, v. verwonding, stoornis.
[ten.
Itetfire, in. naam van den 4den Zondag in de vasleetitia, v. vroolijkheid; verlustiging.
leeva manu, met de linkerhand.
'ago, o. weer, landzee.
lagrimando, lagrimOso, weenend, schreiend, jammerend. [sche rijksvergadering of s t o r thin g.
lfigthing, o. wetgevend lichaam van de Noorweeglagtine, v. ondiep strandmeer en moeras, inz. Tangs
de Adriatische zee.
lame, v. wol; lame peignie, kamgaren.
laird, m. Schotsch edelman, landeigenaar.
laisser-aller, o. natuurlijke ongedwongenheid van
gedrag, van schrijfwijze; zekere achteloosheid, die
sommigen personen niet kwalijk staat.
laisser faire, o. de dingen aan haar natuurlijken
loop overlaten.
laisser-passer, o. pas, bewijs van toegang.
laitage, v. melkspijs; laiterie, v. melkhuis, melkin.
richting.

lait
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lait de poule, v. geknipt eiwit en eidooier in warm
water.
lake, (Eng.) meer ; lake-school, (eig. de meerschool)
(Eng.) natuurdichters van de sentimenteele school.
lakei, m. lijfknecht, voetknecht.
ia la, zoozoo, middelmatig ; took :) traag..
lama, m. Tibetaansch priester, opperpriester.
lama of llama, v Peruaansch (kameel)schaap.
Lamaisme, o. vorm van Boeddhisme, welks aanhangers voornamelijk in Thibet leven.
lamb, (Eng.) lam, lamsvleesch.
Iambic, lambiek, m. zwaar Brusselsch bier.
lambrequin, in. (ook : o) lintenbos, heltuversiering.
lambriseering, v. houten beschot als benedenmuurbekleeding, paneelwerk.
lamêlle, v. dun blaadje (metaal).
lamentabel, erbarmelijk, beklagenswaard.
lamentabile, lamentevole, lamentOso, klagend,
lamentatie, v. weeklacht, klaaglied.
fdroevig.
lamenteeren, weeklagen, jammeren, kermen.
lampadaire, v. standaard of lustre voor lampen.
lampas, o. Oost-Indische of Chineesche gebloemde
lampet, o. kan of waterkruik, waschvat. fzijde.
lampiOn, v. lampje, illumineer-lampje of -glaasje;
(ook :) papieren lantaren.
lampisterie, v. lampenhok.
lampyriden, v. m y. glimwormen.
Lancaster-school,v.school waar de leerlingen elkander onderrichten.
lanceeren, werpen; slingeren ; afschieten ; (ook :) in
zwang brengen, op den voorgrond brengen.
lanceerend, schietend, rukkend (van pijn).
lancet, o. laatvlijm, tweesnijdend wondheelersmesje.
lancier, in. lansruiter.
Landauer, m. (D.) vierwielig rijtuig met kap die in
twee helften naar weerszijden neergeslagen kan
worden.
landaulet, v. landauer, met twee plaatsen, die naar
believen open of toe gebruikt kan worden.
land-bill, v. (Eng.) wet op de verdeeling van het land
en de pachterijen inz. in Ierland.
'Andes, v. my. uitgestrekte heiden, in Z. W. Frankrijk.
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land-holder
land-holder, m. (Eng.) grondbezitter.
land-lady, (Eng.) hospita, huisjuffrouw ; waardin.
land-liga, bond tot betere regeling van het grondbezit in Ierland.
land-lord, landheer, grondeigenaar; herbergier.
Land mannschaft, v. (D.) groep, landsvertegenwoor[in Duitsche Staten.
diging.
Landtag, m. (D.) huis van afgevaardigden (2e Kamer)
landtax, grondbelasting.
langage, v. taal ; spraak, wijze van spreken ; langage
des halles, vischwijventaal.
langue de boeuf, v. ossetong.
languêndo, languënte, Ifinguido, z. languissant.
langueur, v. matheid, slapheid, kwijning ; smachtend
languissant, mat, kwijnend, smachtend. [verlangen.
lanoline, v. zalf uit schapenwolvet.
lansier, m. lansruiter.
lanskenêt, o. zeker oud kansspel met kaarten.
lanterhi, o. zeker kaartspel, het lanterluien.
Laodiceer, m. lauw, onverschillig mensch.
Laodiceesch, flauw, lauw, onverschillig.
laparatomie, v. opening van de buikholte.
lapidair-schrift, o. in steen geschreven letters; 1.stijl, stip van grafschriften, gedenkteekenen enz.
(die kort en kernachtig moet zijn).
lapidatie, v. steeniging.
lapis infernalis, m. helsche steen.
lappalien, v. my. vodderijen, prullen, nesten.
lapsus, v. val, font; I. callimi, schrijffout; 1. lingum, spreekfout, het verspreken; I. memorise,
geheugenfout, misslag door vergeten.
larboard, o. (Eng.) bakboord, linkerzijde van 't schip.
lard, (Fr.) spek. [besteken.
lardeeren, bespekken, met spekreepjes opvullen of
lares; lares et penates, huiselijke beschermgoden.
larghetto, eenigszins breed, een tempo tusschen
largo en andante. [voor wissel op een plaats.
larghêzza, v. overvloed, inz. groote geldvoorraad
larghissimo, zeer breed en langzaam.
largo, langzaam ; — assai, — di molto, zeer langzaam ; — ma non troppo, niet al to langzaam.
lariefarie, o. gewau wel, onbeduidende taal.
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latitudinairen

[smeltend.
lariks, m. lorkeboom.
larmoyfint, weenend en jammerend, in tranen weg(Mal.)
witte
mier
met
vleugels.
larong, m.
iirve, v. het insect veKir zijn ontwikkeling, pop ;
(ook:) masker, mom.
laryngitis, v. ontsteking van het strottenhoofd.
laryngoscopie, v. onderzoek met den keelspiegel.
laryngotomie, v. operatieve opening van het strottenhoofd.
larynx, m. strottenh000fd.
lasciate ogni speranza, laat alle hoop achter.
lascief, ontuchtig, hoogst wellustig, geil.
Lask aren, m. m y. Indische matrozen of kanonniers,
in dienst van de Eng. compagnie ; soldaten van
den keizer van Ceylon.
Lassalleaan, m. aanhanger van Lassalle, die verheffing van den arbeider door staatshulp zich ten
lassitude, v. inatheid, loomheid. [doel stelde.
lasso, v. werpstrik waarmede men wilde paarden
vangt in Amerika.
last, not least, het laatst maar niet het minst.
lasting, soort atlasachtige geglansde wollen stof:;
zie everlasting.
latent, verbergen, heimelijk; (ook ;) gebonden ;
latente warmte, v. warinte, die nog niet door
verbranden vrij geworden, maar nog aan de stof
gebonden is, gebonden warmte.
lateraal, ter zijde, zijdelingsch; laterale verwanten, zijverwanten.
Lateraan, o. paleis van den Paus to Rome naast de
Johanneskerk, zetel van de regeering der R. K.
Ike' k.
latereeren, bij rijen samentellen.
laterna magica, v. tooverlantaren. ['t gras.
latet anguis in herba, er scliuilt een adder odder
lathyrus, v. pronkboon, een vlinderbloemige plant.
latifundium, o. groot-grondbezit.
latUnzeil, o. driehoekig zeil, emmerzeil.
latinisme, o. eigenaardige Latijnsche mtdrukking.
latinist, m. kenner van de Latijnsche taal.
latiniteit, v. Latijnsche taal of taalkunde.
latitude, v. geographische breedte.
latitudinairen, m. m y. zedenleeraars, die als 't ware
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een ruim geweten hebben, en het alzoo met recht,
zedelijkheid en godsdienst zoo nauw niet netnen.
latitudinarisme, o. stelsel volgeiis hetwelk ieder
zijn godsdienst kiezen kan.
latoen, o. geel koper, messing.
latomie, v. steengroeve; vrijnietselarij.
ldtomus, m. steenhouwer; vrijmetselaar.
latrine, v. privaat, bestekamer inz. te velde.
latro, m. straatroover; latrocinium, o. straatroof.
lattah, v. (Ja y .) ziekelijke vrouw, die hoogst vatbaar
is voor suggestie.
Latter-day Saints, m y. (Eng.) de Mormonen.
latus, a. zijde, bladzijde, bladzijden-bedrag (in koopImansboeken).
lauddbel, loffelijk, prijzenswaard.
laudanum, o. slaapwekkend, pijnstillend middel;
iemand 1. geven, hem bovenmate prijzen.
laudarl a viro laudato, geprezen worden door
[tijd.
iemand die zelf geprezen is.
lauddtor temporis acti, lofredenaar van den ouden
laudeeren, prijzen, loven. [getijden.
laudes, laudi, v. m y. het tweede van de kerkelijke
laudum, o. uitspraak van een scheidsrechter; (ook :)
gelofte, belofte.
laureaat, m. gelauwerde, bekroond dichter.
laurocerasus, m. laurierkers.
laus Deo, v. God lof ; (ook :) o. schuldrekening, maanlaute, heerlijk, praclitig. [brief.
lava, v. stoff en, die in vurig vloeienden staat nit de
vulkanen worden geworpen en bij afkoeling steenlavabo, v. waschtafel. [hard worden.
lavage, v. wassching; uitspoeling.
lavdtorium, o (Eng.:) lavatory, waschbekken ; gelegenheid om het toilet te maken.
laveeren, wasschen (een teekening); bij tegenwind
zigzagsgewijze opzeilen; (ook :) dralen, behoedzaam voortgaan; geven en nemen; schipperen.
lavement, o. darminspuiting, klisteer.
lavendel, v. welriekend tuingewas, uit wells blocmen men lavendelwater, lavendelolie
en lavendelgeest bereidt.
l'avenir, m. (Fr.) de toelcomst.
lavis, o. gewasschen teekening.
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lavoir, o wasclibekken, -llls.
law, (Eng.) wet; lawyer, tn. (Eng.) rechtsgeleerde,
advocaat.
lawine, v. sneeuwval, sneetm storting van een berg.
lawn, (Eng.) grasvlakte, perk; lawn-grass, pasveld voor het lawn-tennis, o. Eng. raket-baispel
[ongebonden.
in de open lucht.
lax, wijd; los, slap ; niet streng in de zedenleer;
laxans, o. (mv. laxantia), laxatief, o. buikzuiverend
middel. [fasten.
laxeeren, de outlasting bevorderen, afgaan, ontlaxisme, o. zucht om de minst gestrenge zedenleer
toe to passer. [leer.
laxist, m. voorstander van de minst gestrenge zedenlaxiteit, v. slapheid, losheid, nalatigheid.
lsizaret, o. kranken- of ziekenhuis, pesthuis.
lazaristen, m. m y. priesters van de Missie.
lazaröni, m. my. ,traatgepeupel, bedelaars in Napels en op Sicilie.
lazarus, m. melaatsche, besmet met lazarij of la7arus-zeer; arm als Lazarus, straatarm.
lazuur, hemelsblauw, hoogblauw.
lazuur, o. lazuursteen, m. blauwsteen, kopererts
van een schoone, hoogblauwe kleur.
lazzo, v. (mv. lazzi), vernuftige zet, gevat antwoord,
[tieke partij.
kwinlcslag.
leader, m. (Eng.) leider, hoofd; inz. van een polileading article, o.(Eng.) hoof dartikel in een dagblad;
leading articles, mv. gangbare waren; leading
characters, m y. de lioofdrollen in het Engelsche
leaf, (Eng.) m y. leaves, blad. [drama.
league, Engelsche inijl, zie lieue.
leaseholder, ns. (Eug.) pachter.
legon, m. les, oefeningsstuk.
lèctie, v. voorlezing; leeruur, leertaak.
lector, tn. voorlezer; bijleeraar op hoogescholen en
gymnasia; hij die de tweede van de kleine wijdingen in de Kath. kerk heeft.
lector benevole, welwillende lezer.
lectoraat, o. post van lector.
lectOri benevolo, aan den welwillenden lezer.
lectuur, v. het lezen ; de belezenheid ; geschrift, boek.

I ee
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lee, (Eng.) lij, van den wind afgekeerde zijde van
het schip. [lenverbond.
lega, v. verbond, verbintenis, b y. lega palska, Polegaal, wettig, wettelijk.
legaat, m. titel van de gevolmachtigden van de
Roomsche curie; Pauselijk gezant ; bestuurder van
een legatie; — o. erfmaking, schenking bij uitersten wil.
fgeldig in rechten maken.
legaliseeren, wettigen; gerechtelijk bekrachtigen,
legaliteit, v. wettigheid. [de toners.
legfindo, legato, gebonden, zonder pauzen tusschen
legataris, m. een bij testament begiftigde, bijerigenaam. lschap ; gezantschapsgebouw.
legatie, Y. Pauselijk gezantschap ; (ook :) gezantlegator, m. schenker bij uitersten wil.
legatur, men leze, het worde gelezen.
legeeren, nalaten, vermaken ; twee of meer metalen
door smelting met elkander vermengen.
legeering, v. inetaalmenging, allieersel, allooi.
legênde, v. levensbeschrijving van een heilige ; wondervertelsel, overlevering; oinschrift van een munt
of medaille.
legendarium, o. verzameling van heiligen-legeiiden.
leger, legêrement, licht, vluchtig, lichtzinnig.
lêgèrete, v. lichtheid, vluchtigheid, lichtziniiigheid.
leges, v. m y. wetten (zie lex); bepaalde vergoeding
of betaling voor zekere werkzaamheden, kosten.
leggiere, leggiermente, con leggerezza, licht,
zonder nadruk.
leggierissimo, zeer licht, zoo licht mogelijk.
lêgio, o. groote schaar, zeer groote menigte.
legioen, o. Romeinsche legerafdeeling van 3000 tot
3600 man verdeeld in 10 co h o r t e n voetvollc en
3 t u r ma e ruiters. [orde).
legion d'honneur, v. (Fr.) legioen van eer (Fransche
legislatie, v. wetgeving, wetgevende macht.
legislatief, wetgevend.
legislator, m. wetgever.
legislatuur,v. wetgevende macht, wetgevend lichaam.
legist, m. wetkundige, inz. leeraar in 't wereldlijke recht.
legitiem, wettelijk, wettig; echt, in echt geboren.

legitima
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legitima, v. of legitieme portie, v. wettelijk
erfdeel.
legitimatie, v. echtverklaring; volmachtserkenning.
legitimeeren, wettigen, voor echt verklaren.
legitimisten, m. my. aanhangers van de grondstelling, dat de vorstelijke waardigheid, evenals de
andere private rechten, een erfelijk recht is, onafhankelijk van den wil van het y olk; (in Frankrijk :)
aanhangers van de Bourbons.
legitimiteit, v. wettigheid, eerlijke geboorte.
le grand monarque, le grand roi, de groote koning, Lodewijk XIV.
legua, v. Spaansche *nip.
leguaan, m. groote kamhagedis uit Indie.
legume, v. groente.
legumen, (m y. legumina), peulvruchten.
Leistung v. verrichting, werklevering, prestatie.
Leitmotief, Leitmotiv,o. (D.) telkens wederkeerende
muzikale phrase, kenmerkende melodie van een
muziekstuk.
lemma, o. voorloopige stelling, leer- of hulpsteiling.
lendemain, m. volgende dag.
lenitief, verzachtend.
lentAndo, lentfinte, dralend, al langzatner.
lenticulair, lens- of linsvormig.
lento, langzaam ; — di molto, zeer langzaatn.
Leo, de Leeuw (sterrenbeeld van den dierenriem).
leonisch contract, o. leonina societas, overeenkomst waarbij de eene partij groot voordeel heeft
en de andere alleen nadeel en gevaar heeft.
lepidopterologie, v. vlinderkunde.
f gezegd).
lepidum Caput, fijn vernuft, aardige kerel (ironisch
leporide, m. bastaard van een konijn en een haas.
lepra, v. inelaatschheid, leproosheid.
leproos, melaatsch, ruidig.
leprözenhuis, o. huis ter verzorging van inelaatleptogrfiphisch, fijn en klein geschreven. [schen.
le roi regne et ne gouverne pas, de koning regeert maar bestuurt met.
les absents ont toujours tort, de afwezigen hebben altijd ongelijk. [den man.
les affaires font les hommes, de zaken waken

lesbische
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lesbische liefde, v. onnatuurlijke ontucht van vrouwen onderling.
Leschis, m. mv. lichtgewapende Turksche ruiters.
lëse-majeste, v. majesteitschennis. [schip.
lest, m. (Fr.) ballast ; lestage, v. het ballasten van een
lestamente, lesto, flink, los, vlug ; lestêzza, v. vlugheld.
le style c'est I'homme, de stijl is de mensch, d. i.
aan zijn schrijfwijze herkent men den mensch.
letaal, doodelijk ; letaliteit, v. doodelijkheid
l'Etat c'est moi, de staat ben ik (gezegde van
Lodewijk XIV).
[held.
lethargic, v. slaapzucht ; ongevoeligheid; zorgelooslethfirgisch, slaapzuchtig; zorgeloos ; gevoelloos.
Labe, v. (rivier van de) vergetelheid. [Lijfland.
Letten, m. m y. hoofdstam van de bevolking, van
lettre, v. (Eng. letter), brief ; letter ; — d'avis, bericht
of adviesbrief ; — d'affaires, brief over zaken, koopmansbrief; — de change, wissel, wisselbrief;
— de cachet, geheim bevel tot inhechtenisnetning,
waardoor een ieder naar willekeur door de voormalige Bourbons van Frankrijk ingekerkerd of verbannen kon worden ; lettre de voiture, vrachbrief.
leucaemie, v. ziekie van het bloed, bestaande in
een teveel aan witte bloedlichaatnpjes.
leucocyten, v. m y. witte bloedlichaampjes.
leucopathie, v. bleekzucht.
leucorrhoea, v. witte vloed.
Levant, v. het Oosten, Morgenland ; het kustland
van Klein-Aziè of Aziatisch Turkije.
Levantine, v. Oostersche effen zijden stof.
[galeien.
levfintijnsch, levantsch, Oostersch.
levants, 'events, m. m y. soldaten van de Turksche
levee, v. heffing ; lichting ; trek of slag in 't kaartspel; 1. en masse, v. vollcswapening, algemeene
oproeping to wapen, landstorm.
leveeren (een protest), over een wissel gerechtelijk een protest later' opmaken.
lever, o. morgenopwachting bij vorsten.
lever de rideau, o. tooneelstukje in een bedrijf,
dat voor een grooter tooneelstuk wordt gegeven.

leverancier
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leverancier, m. leveraar ; verschaffer.
leverántie, v. levering, aflevering.
leviathan, m. monsterachtig waterdier.
leviet, m. lid van den stain Levi ; priester; priesterhelper ; iemand de levieten lezen, hem scherp
[doorhalen.
leviter, licht, vluchtig.
Leviticus,m. 3de boek van Mozes (bevattende de voorschriften voor de levieten).
levrier, m. hazenwindhond.
lex, v. wet ; (me. leges), wetten, verordeningen.
lexicaal, op de wijze van een woordenboek.
lexicograaf, m. woordenboekschrijver.
lexicon, o. woordenboek.
lex non scripta, v.ongeschreven wet, gewoonterecht.
lex scripta, v. de geschreven wet.
,
lex taliOnis, v. de wet van de wedervergelding.
l'hombre, zeker kaartspel, omber.
[kopermunt.
Li, o. Chineesche afstandsmaat (442 M.); Chineesche
liaison, v. verbintenis, inz. van minnenden.
lidnen, v. me. slingerplanten van de keerkringslanden.
Hard, m. (Fr.) penning, oordje. [reit.
lids, v. brievensnoer, bundel aaneengeregen papieliasseeren, papieren aan een snoer of veter rijgen.
libâtie, v. drank- of plengoffer van de Ouden ; (tegenwoordig :) drinkgelag.
libel, o. klaagschri f I, sineekschrift, schotschrift, smaadschrift ; — v. waterjuffer, glazenmaker.
libellist, libelschrtiver, m. schotschrijver, schimpschriftmaker.
liberaal, onbevooroordeeld, edel van denlc- en hartdelswijs ; vrijzinnig ; (ook :) vrijgevig.
liberalisme, o. onbevooroordeeldheid, vrijzinnigheid
in godsdienst en staatkunde.
liberalistisch, minachtend gebruikt voor liberaal.
liberaliteit, v. onbevooroordeelde denk- en handelliberarne- nte, vrij. [wijs; milddadigheid.
liberatie, v. bevrijding, verlossing.
libereeren, ontlieffen, ontlasten, bevrijden.
liberteit, liberte, v. vrijheid; libertë, egalite, fraternitê, vrijheid, gelijkheid en braederschap.
libertin, m. lichtmis ; wildzang ; vrijgeest.
[leven.
libertineeren, doordraaien, uitspatten, liederlijk

liberty
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liberty, (Eng.) vrijheid ; (ook:) fabrieksnaam voor
een bijzonder genre van Engelsche kleedingstukken en meubels.
liberum arbitrium, vrije wil.
libitum, (ad, naar), believen, welgevallen, goedvinden. [Hem).
libra, v. de weegschaal (sterrenbeeld van den dierenlibrai re, m. boekverkooper; libraire-editeur, boeklibrairie, v. boekwinkel.
Ihandelaar-uitgever.
libratie, v. waggeling, slingerende beweging van
een hemellichaam om zijn as.
Libre, vrij; libre arbitre, m. (Fr.) vrije wil; libre
echange, m. vrijhandel; 1. penseur, vrijdenker.
libretto, o. boekje, inz. operatekst.
librettist, m. vervaardiger van libretto's, schrijver
van operateksten.
libry, v. boekverzameling, stadsboekerij. [held.
licentia poetica, 1. poet girum, v. dichterlijke vrijlicentiaat, m. toegelatene, bevoegde, iemand, die
de bevoegdheid heeft verworven om doctor te worden en zijn wetenschap (inz. theologie of rechtsgeleerdheid) uit te oefenen en te onderwijzen ; verg.
baccalaureus.
licentie, v. verlof, volmacht, vrijheid ; bewijs van
vergunning, patent; (ook ;) ongebondenheid, uitspatting.
licentieeren, de vergunning of bevoegdheid geven ;
ontslaan, afdanken, uit den dienst zenden.
licet, het is geoorloofd.
lichen, m. boommos, korstmos; huiduitslag.
licitfint, m. de meestbiedende.
v. opbod, verkoop aan den meestbiedende.
liciteeren, veilen, bij opbod verkoopen of verhuren.
licitum, o. veroorloofde zaak.
lictor, m. pijIbundeldrager (in 't oude Rome).
liebenswiirdig, (D.) beminnelijk, vriendelijk.
Liebfraumilch, v. (D.) fijne Rijnwijnsoort.
lieeren, verbinden, vereenigen.
Lieferant, m. (D.) leverancier, leveraar.
lien mobilis, wandelende nier.
lieta, vroolijk, lustig.
lieu d'aisance, v. bestekamer.

lieue
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lieue, v. Fransche mijl, circa 41 kilometer.
lieutenant, m. luitenant, plaatsbekleeder, officier,
die in rang op den kapitein volgt.
lifeboat, (Eng.) reddingboot.
life-preserver, (Eng.) stok met looden knop, ploerlift, v. hijschtoestel, stijghokje. ftendooder.
liga, v. verbond.
ligament, o. band, verband, zwachtel, windsel; (bij
lettergieters:) koppelletter (ii, fi, fl, ffi, ffi).
ligato, muz. gebonden, vereenigd.
ligatuur, v. verbinding of rekking van de noten
van de eene mat in de andere; verband, laatverband ; het verbinden of verbandleggen; onderbinding van een ader of een uitwas; de daartoe
dienende draad; band van een boek; koppelletter
(z. ligament).
ligperen, verbinden, vermengen, vereenigen.
ligne, v. lijn, linie; twaalfde deel van een voet.
ligniet, m. en o. bruinkool, op steenkool gelijkende
brandstof.
LigoriLinen, Lfgoristen, m. m y. (of Redemptorfsten), op de Jezuiten gelijkende orete, door Alfonso
de Ligorio in 1732 in Italie gesticht en ook in
andere landen verspreid.
ligroine, v. vluchtige olie uit petroleum.
ligue, v. verbond ; eedgenootschap, samenspanning..
liguist, Hest, m. verbondene, eedgenoot.
ligtister, m. heester met zwarte bessen, die vaak tot
heggen wordt gebruikt, mondhout, keelkruid.
lilas, lila, Licht blauwpaars ; (zelfst. naatnw.) v. sering.
li1(1)a, v. (Ind.) inlandsch schrootkanon.
Lilliput, o. fabelachtig land, wellcs bewoners(Lilliputters), zoo groot als een vinger zijn.
limande, v. soort scliol.
limatie, v. het vijlen, vijling.
limatuur, v. vijlsel, vijlstof.
limbus, m. zoom, rand, strook ; afgezonderde plaats
bij de hel voor ongedoopt gestorven kinderen (naar
de meening van enkele R. K. godgeleerden).
limerick, (Eng.) vijfregelig versje, met eigenaardigen
cadans waarvan de regels 1, 2 en 5 onderling en
ook de regels 3 en 4 onderling rijmen. De laatste
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3 regels vermelden op grappige wijze iets, dat uit
de beide eerste niet te verwacliten was.
limiet, v. grens, scheidpaal ; hoogste bod, waartoe
men gemachtigd is; grens van krediet.
limitfitie, v. beperking, begrenzing.
limitatief, beperkend.
limited, (Eng.) beperkt ; gewoonlijIc verkort voor :
limited liability, met beperkte verantwoordelijkheid (van de aandeelhouders). [schrijven.
limiteeren, begrenzen, nauwkeurig bepalen, voorlimonfide, v. vruchtensap (eig. citroensap) met suiker; limonade a la glace, ijs-Iimonade ; I. gazeuse, schuimende limonade.
limousine, v. automobiel in den vorm van een
coupe, dock met de zijwanden geheel van glas.
linament, o. smeersel.
Linea, v. lijn.
lineair, lijnvormig.
lineamênten, o. m y. gelaatstrekken, handlijnen.
lingam, m. mannelijk lid als zinnebeeld van de schepping der wereld in den oud-Indischen godsdienst.
lingerie, v. linnengoed; linnenhandel.
lingot, m. staaf, baar (van metaal).
linguales, v. m y. tongletters.
linguist, m. taalkenner, taalgeleerde.
linguistiek, v. taalgeleerdheid.
liniaal, v. lat met rechte zijden o. a. dienende om
rechte lijnen te trekken.
lfnie, v. streep, lijn; evenachtslijn ; in slagorde staande
troepen; staand leger; geslachtreeks.
linieeren, lijnen trekken.
linieschip, o. grootste soort oorlogsschip.
linietroepen, geregelde troepen (niet tot de garde
behoorende).
liniment, 0. vloeibare zalf of smeermiddel.
linoleum, o. kurktapijt uit waterdicht zeildoek,
waarop een massa bestaande uit gepulveriseerde
kurk en gekookte lijnolie is aangebracht.
lion, m. leeuw, overdreven Modeheertje, gemaakt
toongever.
lionne, v. gevierde vrouw nit de groote wereld.
liplap, m. in Indie: halfbloed, kleurling.
limiet

lipoom
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lipoom, o. vetgezwel; lipomatOse, v. vetzucht.
liqufitie, v. vloeibaarmaking, smelting.
liquescentie, v. het vloeibaar worden.
liquet, het blijkt, het is duidelijk of klaar.
liquidatie, v. vereffening, afrekening.
liquide, vloeibaar, fielder ; bewezen, uitgemaalct.
liquideeren, klaar maken, bewijzen ; in orde brengen ; afbetalen, vereffenen, in geld omzetten.
liquiditeit, v. vloeibaarheid ; klaarheid.
liquor, m. drupvormige vloeistof, inz. wijngeest.
lira, lire, v. Italiaansche taunt van 100 centisimi =
lis, v. strijd, twist, proces ; betwiste zaak. 11 franc.
lisereeren, met snoeren bezetten.
_
lisiêre, v. lijst ; zelfkant, leiband ; zoom, rand.
liste, v. lijst.
l'istesso tempo, in de muziek : hetzelfde tempo (wel
andere maat maar dezelfde b&weging).
litanie, v. smeekgebed of gezang in de R. K. kerk ;
(fig.) langwijlige klacht.
lite pendente, hangende het geschil.
liter, m. kan of kop, 1 WA'.; bevat juist 1 K.G. zuiver
literaal, letterlijk. [water.
literair, letterkundig.
litera scripta manet, de geschreven letter blijft.
literfitor, m. (Fr. littêrateur), letterkundige.
literatuur, v. gezamenlijke schriftelijke voortbrengselen van den geest ; letterkunde.
literomanie, v. overdreven schrijfzucht. [wapenrok.
litewka, v. korte Poolsche soldatenoverjas, Duitsche
lithiasis, v. steenziekte (nier-, gal-, blaassteenen).
lithochromie, v. steendruk in kleur-en.
lithoglief, v. gesneden (kostbare) steen.
lithoglyphiek, v. steensnijkunst.
lithograaf, m. steendrukker.
lithographie, v. steenschrijfkunst, steendrukkunst.
lithographeeren, op steen schrijven of teekenen;
steendrukken. [steendrukkunst voortgebracht.
lithogriphisch, de steendrukkunst betreffend, door
lithotomie, v. steensnijding, operatie van den steen.
lithotomist, m. steensnijder, steenoperateur.
lithotripsie, v. verbrijzeling van een blaassteen.
lithotritie, v. fijnwrijven van den steen in de blaas.

litigieus
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localiteit
litigieus, betwistbaar; pleitziek. fhangend is.
litispendëntie, v. tijd, gedurelide weaken een proces
litoraal, litorale, littoraal, o. kustland, inz. het
Oostenrijksche kustland langs de Adriatische zee,
het gebied van Triest.
litotes, v. verkleining, redekunstige figuur, die schijnbaar verkleint om de zaak des te meer te doen
uitkomen b y. niet kwaad, voor : uitstekend.
my. twee bij elkaar behoorende
tits jumeaux,
ledikanten elk voor den persoon.
littera, enz., zie litera enz.
little, (Eng.) klein; weinig.
littirg, m. kerkdienaar.
liturgle, v. kerkgebruik, kerkenorde ; kerkformulier.
littirgisch, naar kerkgebruik, volgens het kerk voorschrift.
livide, loodkleurig, blauwachtig; wangunstig.
livraisan, v. (Fr.) levering, aflevering.
livre, m. bceic ; a livre ouvert, met open boek ; in
de muziek : van 't blad d.i. voor de vuist.
livre, o. Fransche rekenmunt = de franc ; als Engelsche (livre sterling, L. st.) = 12 gl.
livrei, v. dienstkleeding, kennelijke bediendendracht.
livrêt, o. boekje, aanteekenboekje, zakboekje.
llama, v. Peruaansch kameelschaap.
llanero, m. veehoeder uit de llano's.
Ilanos, m. my. uitgestrekte Zuid-Amerikaansche
grasvlakten, incest zonder boomen en heuvels.
lloyd, m. zeevaartmaatschappij ; koffiehuis van Lloyd;
vergaderplaats van de scheeps- en assurantie-makelaars van de Londensche beurs; ook in Oostenrijk is zulk een instelling, en wel te Triest; lloyd's
lUst, v. nieuwsblad voor handel en scheepvaart te
Londen .
[lenient.
lobby, v. (Eng.) voorkamer, koffiekamer van het parlocaal, plaatselijk, tot een plaats behoorend.
locaal, o. begrensde ruimte, zaal, groote kamer.
locaalspoorweg, m. spoorweg voor buurtverkeer.
localisatie, v. plaatsaanwijzing; beperking tot een
plaats. fgrenzen beperken.
localiseeren, plaatselijk maken, binnen bepaalde
localiteit, v. plaatsgesteldheid; plaatsruimte, plaats.

locanda
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locanda, v. to huur staande kamer ; logement in Italie.
locataire, m. huurder, pachter.

loch, o. (in Schotland :) meer. f vrou wen.
lochien, v. m y. bloederige afscheiding bij kraam•
lock-out, tn. (Eng.) uitsluiting door de werkgevers,
stopzetten van 't vverk in fabrieken enz. door de
ondernemers.
loco, op de ptaats; loco dolenti, de pijnlijlce plaats;
loco allegato of loco citãto, ter aangehaalde
plaats.
locomobiel, plaatsveranderend, vrijbeweeglijk ; —v.
verplaatsbare stootutnachine.
locomOtie, v. plaatsverandering, voortbeweging.
locomotief, v. stoommagen, treintrekker.
loco sigilli (L. S.), in plaats van zegel.
locus communes in.(mv. loci communes), gemeenplaats, dikwijls gebruikte uitdrukking, alledaagsch
gezegde.
loctitie, v. uitdrukking, alledaagsch gezegde.
Loden, m. (D.) sterke, waterdichte wollen stof in
Beieren en Oostenrijk gemaakt ; (ook :) daarvan
vet vaardigde regenjas.
loderein, o. verbastering van l'eau de la reine
lodger, tn. (Eng.) huurder, kainerbewoner. (zie eau).
loep, v. zie loup.
loerah, m. dorpshoofd op Java. [ploert.
loeres, m. onnoozele, of wie zich als zoodanig houdt,
logarithmen, v. m y. verhoudingsgetallen, kunstgetallen ter verkorting van de vermenigvuldigingen,
deelingen, tnachtsverheffingen en worteltrekkingen.
loge, v. cel, lcijkvertrekje, schouwburgcel ; vergaderzaal van vriimetselaars ; (ook :) gezamenlijke leden
van zulk een loge ; loge grille- e, v. loge met traliewerk ervoor.
loge, m. !ogee, v. hij of zij, die ten huize van een
ander als gast, verblijft houdt.
logeabel, bewoonbaar, wel ter bewoning ingericht.
logeeren, huisvesten, wonen ; als gast zijn verblijf
houden. [reizigers.
lOgement, o. woning, herberg, nachtverblijf voor
loggia, v. overdekte gang rondoni de bovenverdieping, galerij.
YKERTIENDE DRUK
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logica, v. denlcbeeld, denkkunst, redeneerkunst.
logies, o. huizing, nachtverblijf, inatrozenverblijf op
schepen.
legisch, redeneerkunstig, op redeneerkunde gegrond.
logogrIef, v. woordraadsel, letterraadsel. [gen.
logos, m. woord, rede ; overlevering ; denkvermoloi, v. wet.
loisir, o. vrije, ledige tijd ; a loisir, op zijn gemak,
zonder haast.
Loke, Loki, m. god van de verwoesting bij de oude
Noorsche volken. [raampje.
loket, o. afdeeling van een kastje, vakje, hokje ;
lokêtkas, v. kas met vakken.
Lombard, lOmmerd, m. bank van leening, pandhuis.
lombok, v. (Ind.) Spaansche peper.
longaniem, lankmoedig.
longanimiteit, v. lankmoedigheid.
longboat, (Eng.) groote scheepsboot.
longe, v. leireep, lange lijn voor de paardendressuur.
longitude, v. lengte, geographische lengte.
longitudinaal, de lengte betreftend ; in de lengterichting.
looping the loop, (Eng.) kunststuk, waarbij iemand
met groote snelheid op een rijwiel of in een auto
eene baan doorloopt, die bestaat uit eene vertikaal
staande spiraalwinding, zoodat hij een gedeelte
met het hoofd omlaag aflegt.
loquaciteit, v. praatzucht, snapachtigheid.
lord, m. titel van hooge edellieden in Engeland,
zitting- en stemhebbende in het Hoogerhuis.
lord-lieutenant, m. titel van den stadhouder of
onderkoning van Ierland.
lord-mayor, m. eerste burgemeester van Louden.
lordship, m. aanspreektitel of waardigheid van een
lord of hoog staatsbeambte.
lordOse, v. verkrommig van het onderste gedeelte
van de ruggegraat naar voren, ingevallen lendenen.
lorkte, v. fijne boeleerster, dame van de demi-monde.
lorgneeren, begluren ; door oogglazen bekijken.
lorgnet, o. tuurglas, knijpbril, tooneellcijker.
lorgnon, o. oogglas voor 66n oog, monocle.
lorrie, v. werkwagentje op spoorbanen, dat met
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voetbeweging, met as-hefboomen of door duwen
wordt voortbewogen.Ivormig.
losange, v. ruit, scheeflioekig vierkant; en I., ruitlotion, v. wassching (inz. Naar-).
lotto(spel), o. nommer- of getallenloterij, kienspel.
lotus, m. waterlelie, zinnebeeld der heiligheid in
Oud-Egypte.
loutinge, v. lof, lofspraak, loftuiting.
louis d'or, m. Fransche goudmunt, de nieuwe =
9 gld 62. ct.; de dubbele (na 1786) = 22 gld. 80 ct.
loup, loupe, v. handvergrootglas.
loupgarou, m. weerwolf.
loutre, v. (Fr.) otter; otterbont.
Louvre, o. voormalig koninklijk paleis to Parijs.
love, (Eng.) liefde; m. lovelace door zijn beminlijkheid voor het vrouwelijk geslacht zeer gevaarlijk
man; lovely, lief, aardig.
lowland, (Eng.) laagland.
lowry, v. werkwagentje op spoorwegen, lorrie z. d. w.
loxodrootn, o. lijn van den schuinschen koers van
een schip.
loyaal, rechtmatig, echt, getrouw, rond en eerlijk.
loyaliteit, loyauteit, v. getrouwheid, verknochtheid;
rechtscliapenheid, gehoorzaamheid aan de wet.
lubriciteit, v. grove ziiinelijkheid.
lubriek, geil, zeer wellustig, ontuchtig.
lucernam olet, het riekt naar de lamp, geeft blijk
van veel geleerdheid. [ver.
lucerne, luzerne, v. Fransche klaver, zaalrupskla•
luciditeit, v. helderheid, klaarheid van geest.
lucidus ordo, een orde zoo klaar als de dag.
Lucifer, m. lichtaanbrenger, morgenster, vorst van
de duisternis; (ook :) wrijfvuurhoutje.
lucratief, winstbelovend, winstgevend.
Iticrum, o. winst ; lucri causa, uit winstbejag.
factor et emergo, ik worstel en kom boven, ik
ontworstel mij aan de baren (devies van Zeeland,
uit schimp veranderd in luctor et ementor, ik
worstel en bezwijk).
lucubriltie, v. nachtwerk, nachtstudie. Ibraken.
lucubreeren, des nachts werken of studeeren, nachtLucullisch, weelderig, overdadig (als Lucullus).
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lucus a non lucendo, het woord lucus is afgeleid van non lucere, duister zijn d. i. deze woordafleiding is ongerijmd.
luddieten, m. mv. vernielers van de machines (zoo
genoemd naar hun aanvoerder Luddi in Engeland).
ludificitie, v. bespotting, fopperij.
ludimagister, m. schoolineesfer.
lues, v. syphilis, toort slepende besmettelijke ziekte.
lug, (Eng.) verbindingsstuk van een rijwielraam.
luggage, (Eng.) bagage.
luguber, treurig, somber, jammerlijk, naar.
lumbaal, tot de lendenen behoorende.
lumbago, v. spit, spierrheumatiek in de lendenstreek.
lumen mtindi, licht van de wereld, wereldverlichter, groot verstand.
lumiëres, v. m y. kennis, kundiglieden.
lumineus, lichtend, helder, klaar, duidelijk.
Luna, v. de maan, Diana als godin van de maan.
lunair, lunarisch, de maan betreffende.
lunambulist, m. maanzieke, nachtwandelaar.
lunarium, o. toestel om de beweging van de maan
oin de aarde voor to stellen.
lunatiek, maanziek ; eigenzinnig, grillig.
lunch, luncheon, o. (Eng.) tweede (warm) ontbijt
tegen den middag, noenmaal.
lunchroom, v. restauratie, waar men een eenvoudig twaalfuurtje gebruikt. iglas.
lunch-tongue, v. verduurzaamde tong in blik of
lune de miel, v. (Fr) wittf.:.,roodsweken.
lunette, v. oogglas, bril; ooglap van de paarden;
schans, die van achteren open is.
!Lingo, lang.
lunifOrm, halvemaanvormig.
l'union fait la force, eendracht maakt macht.
luOgo, op de plaats.
lupanarium, o. huis van ontucht, bordeel.
lupine, v. gele vlinderbloemige plant als veevoeder
en meststof bij de heideontginning gebezigd.
lupus, m. wolf ; wegvretende, chronische huidziekte.
lupus in fabula, als men van den duivel spreekt,
is hij niet ver ineer of (ziet men zijn staart, zijn
'wrens, rammelen zijn pooten).
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lusingfindo, (muz.) vleiend, langzaam en slepend.
luster, lustre, m. glans, pracht; kroonkandelaar;
(ook :) v. zeer glanzige, luchtige stof voor heerenjashistrum, o. tijdruimte van 5 jaren.
!sem
lusus nature, een speling van de natuur.
luteeren, met kleefdeeg bestrijken en luchtdicht
maker'.
luttuliso, klagend, droevig.
ltitum, o. kleefdeeg.
lux, v. licht; lux perpetua, het eeuwige Licht, de altijd brandende lamp in de kerk.
luxatie, v. verrekking, verstuiking.
Itixe, v. luxus, m. weelde, overdaad, prachtliefde;
overvloed.
luxeeren, verrekken.
luxueus, weelderig, prachtig.
luxurious, weelderig, overdadig; ontuchtig.
lyceum, o. geleerde school, gymnasium ; lycee, m. _
(in FranIcrijk:) staatsgymnasium.
lycopOdium, o. wolfsklauw (een mossoort); semen
lycopodii, poeder van wolfsklauw, heksenmeel.
lyddiet, o. hevig werkende springstof.
lymphadenitis, v. lymphklier-ontsteking.
lymphangitis, v. lymphvat-ontstelcing.
lymphe, v. waterachtige stof, weefselvocht, vloeistof,
die alle weefsels van het menschelijk lichaam drenkt.
lymphklieren, v. m y. organen die de lymphe hitreeren.
lymphoblast, m. vaste cel der lymphklieren.
lynch-law, lynch-wet, v. volkswraak zonder vorin
van proces, eigenmachtig optreden van het yolk
in N.-Amerilca mu zonder rechterlijk onderzoelc
misdadigers to straffen.
lynx, m. los (scherpziend verscheurend dier); lynxoogen, o. my. sclierpziende oogen
lyra, v. Tier, lyrisch, tot de Tier behoorende; lyrisch
dichter, m. lierdichter, gevoeldichter; lyrische
poezie, v. dichtsoort, welker inhoud de gewaarwordingen en hartstochtelijke gemoedstoestanden
van den dichter uitdrukt (hymne, dithyrambe, ode,
eantate enz.).
lysis, v. geleidelijke vermindering van de !worts.
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lyssa, v. dolheid, hondsdolheid op menschen overgebracht.

M
M. als Romeinsch getal 1000.
M' (voor Schotsche namen) = Mac, zoon van ...
M. A. L. = Magister artium liberalium, meester
van de vrije kunsten.
masc. = masculinum, mannelijk.
m. c = mio cent°, mijne rekening.
m. d. = mano destra, rechterhand.
M. D. = Medicine Doctor, doctor in de medicijnen.
Mgr. = Monseigneur (z. aid.)
Mile = Mademoiselle, Mejuffrouw.
MM. = Messieurs, Mijne heeren.
m. m. = mutatis mutandis (z. aid.).
Mme = Madame, Mevrouw; Mdes = Mesdames.
M. P. = member of parliament lid van het Eng.
parlement. [dig.
M. pp., mpp. of m. pr. = manu propria, eigenhanMr. = Monsieur, Master, Mijnheer; Meester; als
academische graad, b y . Mr. in de rechten.
Mrs. = Messieurs, Mijne Heeren ; (ook :) Mistress,
Mevrouw.
MS. = manuscript; MSS. = manuscripten.
maarschalk, m. eig. paardenknecht ; oppertoeziener
van den hof- en krijgsstaat ; stafdrager, opziener bij
openbare plechtigheden, inzonderheid een vorstelijke
hofmeester ; veldmaarschalk, m. opperveldheer.
Mac, m. zoon (voor Schotsche namen) afgekort M'.
macabre; danse macabre, v. doodendans, voorstelling van den zoogenaamden doodendans inz.
aan kerkhofsmuren.
macadamiseeren, (een weg) met klein gestooten
granietkiezel of kalksteen bedekken (volgens de
methode van den Atnerikaan Mac. Adam).
macaroni, v. (It. maccheroni, mv.), meelpijpen,
deegdraden (geliefde volksspijs in Italie).
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macaronische verzen, o. m y. koddige verssoort,
waarbij men de woorden van de eene taal naar de
regels van de andere (inz. de Latijnschej verbuigt
b y . het bekende : non °nines stint kokki, lOngos
qui dragere messos, 't zijn alien Been koks, die lange
!Hessen dragen). fsluwe arglistige staatkunde.
macchiavellisme, o. staatsleer van Macchiavelli ;
macedoine, v. tut velerlei groenten of vrucliten
samengestelde spijs; (fig.) letterkundig allerlei.
macerAtie, v. weeking, inbijting; (ook :) uitmergeling, afmatting, lichaamskwelling.
macereeren, laten weeken ; (ook :) afmatten, kwellen.
macfarlane, m. (Eng.) lichte overjas met hap mu
's zomers over een heerenrok te dragen.
mache, gekauwd, geweekt, zie papier,
machicoulis, m.' werpgat, gat in den vloer van een
balkonvormig uitsteeksel van een kasteel, waardoor
men belegeraars allerlei projectielen op het hoofd
wierp.
machinaal, werktuiglijk ; onnadenkend, volgens
[plannen.
sleur.
machinfitie, v. lcuiperij, weefsel van sluw berekende
machine, v. kunstwerktuig; (fig.) kunstgreep, list.
machineeren, iets kwaads bedenken, sluwe plannen
op het getouw zetten, kuiperijen makes.
machinerie, v. inrichting van machines, wericing,
ineenvatting barer deelen.
machinist, in. bestuurder eener machine.
macis, v. foelie, muskaatbloesem. [t a b a k.
mackariboe, m. de beste soort van kanaste rmackintosh, v. waterdichte overjas of mantel; (ook:)
waterdichte verbandstof.
magOn, m. metselaar ; vrijmetselaar.
maconnerie, v. vrijmetselarij.
maconniek, de vrijmetselarij betreffend.
macrobiotiek, v. kunst on' het leven te verlengen,
gezondheidsleer.
macrocosmos, m. de wereld in het groot.
macrologie, v. wijdloopig, gesnap, woordenkraam.
macroscopisch, met het bloote oog zichtbaar.
macte animo! houd (goeden) cooed !
macuba, v. fijne soort van snuiftabak.
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macula, v. vlek ; m. corneae, vlek op het hoornvlies
maculatuur, v. misdrulc. Evan het oog.
Madame, v. Mevrouw. Mademoiselle, v. Mejuffouw.
madapolam, v. fijne soort batist veel voor ondergoed gebruikt.
made in Germany, in Duitschland gemaakt.
Madonna, v. (eig. mijn vrouw) de heilige Maagd,
Onze-Lieve-Vrouw.
madras, o. stof uit zijde en katoen, doek van Madras.
madrigaal, o. klein zinrijk lyrisch gedicht.
meander, m. kromming, bocht.
mveandrisch, kronkelend, slingerend (als de vermaarde stroom Mwander). I wetenschap.
Maecenas, m. vriend en beschermer van kunst en
Mmenides, m. bijnaam van Homerus (naar Mmonie,
landschap in Lydie, dat men voor zijn vaderland
houdt).
[met waardiglieid.
maesta, v. tnajesteit ; maestOso, plechtig verheven,
maestro, m. meester, componist ; muzielcmeester;
m. di capella, kapelmeester.
mafficking, (Eng.) uitgelaten feestviering op straat
(naar de feesten wegens het ontzet van Mafeking
in den Z. Afrikaanschen oorlog).
[Sicilie.
mafia of maffia, v. geheim (roovers-)verbond op
ma foi! op mijn eer ! waarachtig ! voorwaar !
Magdalena, v. berouwhebbende lichtzinnige vrouw,
boetvaardige zondares.
maggi, o. in tabletvorm verduurzaamde soep (naar
den uitvinder Maggi een Zwitser).
maggiordomo, m. opperholineester, hofmaarschalk.
maggiore, grooter, sterker.
Maghzen, o. ministerraad in Marokko.
magfe, v. tooverkunst, tooverij.
magier, m. Oostersch geleerde, inz. sterrenkundige.
mitgisch, tooverkrachtig, betooverend.
magister, m. meester, leermeester, inz. magister
artium liberalium (M. L. A.), meester van de
vrije kunsten, verg. baccalaureus.
magister dixit, de meester heeft het gezegd.
magistraal, meesterachtig, meesterlijk ; hoofdzakeIijk.
magistraat, m. overheidsambt ; stadsregeering.
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magistratuur, v. overheidsambt, waardigheid vain
regeeringslid ; openbaar gezag.
[en Polen.
magnaat, m. rijksgroote; oud-adellijke in Hongarije
magna charta, v. z. charta magna.
magnaniem, grootmoedig, verlieven.
magnanimiteit, v. grootmoedig,heid, zielegrootheid.
magnas inter opes inops, arm te niidden vatt
groote rijkdommen. Iiiciiamen aantrekt).
magneet, m. ijzersteen, zeilsteen (die ijzerhoudende
magneetnaald, v. 'net den magneet bestreken naald,
die vrij draaiend, haar punt naar de noordpoof
richt.
[neesmiddel,
magnesia, v. bitteraarde, een wit poedervormig gemagnesium, o. een zilverwit metaal, als element iit
de magnesia aanwezig-. [gaafd.
magnkisch, aantrekkend, met magneetkracht bemagnetiseeren, magnetische kracht mededeelen ;
door wrijven of handbeweging met aanraking geheime krachten in het menschelijk lichaam opweicken en daardoor ziekten genezen.
magnetiseur, in. hij, die door het (dierlijk) magnetisme genezing zoekt te bewerken.
magnetisme, o. inagnetische kracht en de toepassing daarvan.
[Kerk.
magnificat, o. naam van Maria's lofzang in de R. K.
magnificentie, v. pracht, heerlijicheid.
magnifiek, prachtig, luisterrijk, kostbaar.
magniloquentie, v. grootspraak, hoogdravendheid.
magni nominis umbra, de schaduw van een.
grooten naani.
magot, in. grappig Chineesch poppetje ; spaarvarkentje ; verborgen schat.
Magyaren, m. m y. oorspronkelijice naam van de
Hongaren.
mahagOnie- of mahOniehout, o. fijn, bruirtrood,
zeer hard hout van den mahagonieboom op de
West-Indische eilanden en in Zuid-Amerika.
maharadja, m. Voor-Indische vorstentitel.
Mfihdi, m. de door de muzelmannen verwachte
mahlzeit, (D.) eet sinakelijk. [profeet.
Mahrfitten, m. my. Indisch yolk op het schiereiland
bezuiden den Ganges.

maidan

426

majoraat

maidan, m. renbaan, inz. die to Constantinopel.
maidenspeech, v. eerste rede, debuut, b y. van een
parlementslid.
mail, v. valies ; rijdende post, brievenpost, inz. de
post, die de brieven naar en uit Oost- en WestIndie overvoert.
mail-coach, v. groot rijtuig voor buitenpartijen
met veel vrije zitplaatsen buitenop, dat met een
vierspan van den bok met lange leidsels gemend
wordt.
main, v. hand ; a deux mains, voor twee handen;
quatre mains, voor vier handen ; main droite,
rechter-, main gauche, linkerhand ; main morte,
doode hand ; onvervreemdbare grondeigendom.
mainteneeren, handhaven, in stand houden; kameren, een bijzit houden ; je maintiendrai, ik zal
rnaintien, o. houding ; handhaving.
lhandhaven.
maire, m. gemeentehoofd, burgemeester. [huis.
mairie, v. ambt, waardigheid van maire ; gemeenteImes, v. Turksche tarwe.
maison, v. (Fr.) huis; — de campagne, buitenplaats,
landhuis ; — de commerce, handelshuis — de
correction, tuchthuis ,• — de plaisance, lusthof ;
— de sante, ziekenhuis, inz. krankzinnigengesticht ; — de vine, stadhuis, raadhuis.
maitre, m. meester, heer, gebieder ; baas; maitre
d'armes, schernuneester ; — d'hôtel, hohneester.
maitresse, v. meesteres, vrouw van het huis ; bijzit.
maitriseeren, den meester spelen, beheerschen.
maizena, v. fijn maismeel.
majesteit, v. waardigheid, hoogheid, heerlijkheid,
Wel van de gekroonde hoofden en hunne gemalinnen.
majestueus, heerlijk, koninklijk, prachtig, verheven.
majeur, v. dur- of groote terts, fijne toonladder.
majolica, o. Italiaansch vaatwerk uit leemklei vet*.
aardigd met witte glazuur en kunstvaardig beschilderd. [rang hoofer dan kapitein.
majoor, m. bataljons-commandant, hoofdoff icier een
major, grootere; oudste van twee broeders (senior).
majoraat, o. voorrecht van den oudste van een familie; (ook :) bezitting die aan den oudste van een
familie toekomt.
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major domus, m. opperhofmeester, hofmaarschallc.
majorenniteit, v. meerderjarigheid, mondigheid.
majoriteit, v. meerderheid (van stemmen).
maki, m. halfaap, vosaap van Madagaskar.
malachiet, o. een fraai geaderd smaragdgroen gesteente, dat zich goed laat polijsten.
malade, ziek ; maladie, v. ziekte; — du pays, beimmaladresse, v. onhandigheid, lompheid. [wee.
mala fide, arglistig, te kwader trouw.
malaise, v. onbehaaglijke toestand, gedrukte sternusing, slapte in zaken.
mal-h-propOs, ten ontijde, ongelegen.
malaria, v. tusschenpoozende koorts, veroorzaalct
door een bloedparasiet (haetnatozoOn), die door
muskieten uit het bloed wordt gezogen bij den een
en in het bloed gebracht bij anderen.
mal a son aise, wet op zijn gemak. [olie).
malaxeeren, week, lenig waken (bv. harde stof fen in
Malbroek, zie Marlborough.
malcontent, ontevreden ; --en, m. me. misnoegrden.
male, slecht.
maledictie, v. vloelc, verwensching ; (ook :) achterfklap.
Malefizkerl, m. (D.) schobbejalc, schelm.
malentendti, o. misverstand, misvatting.
malfacon, v. misstand, wat leelijk staat.
malgrk, ongaarne, onvrijwillig, ondanks, in weerwil
[van.
malheur, o. ongeluk, rampspoect.
malheureux, ongelukkig ; — m. ongelukkige.
malhonnEt, on beleefd, onbetamelijk ; slecht.
malice, v. boosheid, arglistigheid ; schalksche streek.
malicious, boosaardig, verraderlijk ; moed ming,.
maligniteit, v kwaadaardigheid inz. van gezwellen.
malignus morbus, kwaadaardige ziekte.
malls avibus, onder slechte voorteekenen.
mane, v. valies ; post, brievenpost.
malleabel, hamerbaar, smeedbaar.
mallote, v. steenklaver.
mal' occhio (jettatura), booze blik, gewaande
gave van sommige menschen (jettatore) om door
hun kwaad oog anderen ongeluk aan te brengen.
malprOpre, onzindelijk, morsig.
Malteser, m. inwoner van het eiiand Maitha ; Mal-
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tezerorde, v. katholieke tak van de oude Johan-

niter orde (zie Johanniter).
malthusianisme, o. leer dat de aanwas van de bevolking moet beperkt worden ; streven om weinig
kinderen to krijgen.
maltraiteeren, mishandelen. [alleen.
malum malo proximum, een ongeluk ]court zelden
malveillance, v. kwaadwilligheid,kwalijkgezindheid.
malveillant, kwalijkgezind.
malversatie, v. ontrouwe waarneming van een post.
malverseeren, zijn post niet eerlijk waarnenien,
gelden onderslaan of verdonkeremanen.
malzextrfict, o. moutextract, soort gezoudheidsbier.
mamma, v. vrouwenborst.
mammalia, o. me. zoogdieren.
Mam(m)eltik, m. uit christen-ouders geboren, in
den Mohammedaanschen godsdienst opgebrachte
slaaf, en lijfwachter van den Egyptischen sultan ;
afvallige, geloofsverzaker, renegaa t.
Mam(me)zel, v. samentrekking van Mademoiselle,
Mejuffrouw.
fdommen.
mammon, m, geldgod, aardsche goederen en rijkmámmouth, m. voorwereldlijke reuzenolifant met
lang bruin haar.
manager, m. (Eng.) bestourder, !eider inz. van tooneelgezelschappen of sportwedstrijden ; regisseur.
mancando, (muz.) allengs afnetnende in toon. [ter).
manchester, o. katoenfluweel (naar de stad Manchesmanchesterschool of -partij, v. vrijhandelspat tij.
manchetten, v. m y. handlubben; manchetten hebben, bang zijn.
mancipatie, v. overgaaf van een zaak als eigendom.
manco, o. gebrek, tekort bij koopwaren.
mandaat, o. bevel, last, volmacht, lastbrief.
mandarijn, m. hoog staatsbeambte in China ; soort
Heine sinaasappel nit Malta.
[voerder.
mandataris, m, lasthebber, gevolmachtigd, zaakmandat impêratif, o. bindende opdracht, waardoor
de afgevaardigde voor elk bijzonder geval bij zijn
votum gebonden is.
mandator, mandant, m. lastgever, volmachtgever.
mandau, v. kort Dajaksch koppensnellerszwaard.
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mandement, o. meer vermanende dan gebiedende
bepaling of beschikking; herderlijke brief van eel'
[water te overgieten.
bisschop.
mandien, baden op Indische wijze door zich met
mandoer of mandoor, m. opzicliter of meesterknecht in N. Indict.
mandoline, v. kleine Wit !net vier snaren.
manducatie, v. het kauwen of eten.
manege, v. rijschool, rijbaan ; listige handelwijze.
manes, in. mv. zielen der afgestorvenen, schimmen
der overledenen.
mangaan, o. bruinsteen-metaal (zeer bros en tnoeilijk te smelten metaal).
mangga, mango, v. sappige Indische vrucht met
oranje vleesch.
manggis(tan), v. fijne Indische vrucht met dikke
harde schil en sneeuwwitte vleezige paten.
maniabel, handelbaar, lenig; (fig.) gezeglijk.
maniak, in. met een manie behept pet soon, iemand
die op êett punt niet toerekenbaar is.
manibus pedibusque, met handen en voeten, met
hand en Land.
Manichaeer, m. ketter in de eerste christenkerk;
(ook wel ironisch voor;) een anstuimig matter.
manicure,m. en v. verzorg(st)er der handen en nagels.
manie, v. zucht, overdreven neiging; mania, v.
verstandsverbijstering.
manifest, o. openlijlce bekendmaking, verklaring
van een vorst of een staat over een staatsaangelegenheid, staatsschrijven; (ook:) verdedigingsgeschrift.
manifestatie, v. bekendmaking; opening of blootlegging van een voornemen, openbare vertooning
om opzien te baden, indruk te maken.
manifestant, m. betooger.
manifesteeren,openbaren,bekend maken, kond doen.
Manilla, v. tabak van 't Philippijnsche eiland Manilla.
manille, v. tweede troef in het omberspel, quadril.
lespel en soortgelijke kaartspelen.
mani6k, m. broodwortel, cassave.
manipel, in. armband van den priester in de Mis.
manipulkie, v. kunstmatige behandeling of aan-
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wending van de noodige handgrepen; betasting.
manipuleeren, behandelen, betasten, bestrijken.
manis, (Mal.) zoet ; zacht.
mankeeren, feilen, te kort komen, in gebreke blijyen, nalaten ; zijn betalingen staken, failliet zijn.
mankement, o. gebrek, nalatigheid, fout.
mannequin, m.. ledepop; onzelfstandig mensch.
mannequinage, v. beeldhouwwerk aan gebouwen.
mano, hand; m. destra of dritta, rechterhand, m.
sinistra, linkerhand.
manoeuvre, v. handeling, handgreep; kunstinatige
besturing van een schip, van krijgsvolk; veldoefening; slinksche weg, list of laag.
manceuvreeren, vloot- of veldoefeningen houden;
maatregelen nemen.
man of war, (Eng.) oorlogsschip.
manograaf, m. toestel, dat door de beweging van
een lichtvlek op een matglas de spanning der gassen in een motor aangeeft.
manometer, manoscoop, m. werktuig om de dichtheid van lucht of de spanning van stoom te
meten.
manor, (Eng.) manoir, (Fr.) riddergoed, landgoed.
mansarde, v. gebroken dak ; dakkamertje.
mansion-house, (Eng.) ambtelijke wooing van den
lord-mayor te Londen.
man spricht Deutsch, men spreekt Duitsch.
mantille, v. vrouweii n ianteltje.
manuaal, o. handboek, dagboek ; toetsenrij; (ook :)
handgebaar, handbeweging.
manu armlita, gewapenderliand.
manudtictie, v. handleiding, aanwijzing.
manufacairen, v. me. hand-, kunstvoortbrengsels,
inz. van zijde, katoen, linnen, wol ; manufacturier, m. wie zulke voorwerpen maakt, verkoopt.
manufactuur, v. werkplaats, waac hand- of kunstvoortbrengselen in menigte vervaardigd worden.
manu militari, met de militaire maclit.
manumissie, v. vrijlating van een slaaf of lijfeigene.
manu prOpria, met eigen hand (geschreven).
manuscript, (M. S.) o. handschrift, geschreven
boek.
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manus manum lavat, de eene hand wascht de
andere.
Maoris, my. inboorlingen van Nieuw-Zeeland.
mappe, v. omslag ; teeken- of brieventasch.
mappeeren, landkaarten teekenen.
mappemonde, v. wereldkaart ; (iron.) groote, voile
vrouwenborsten.
maquereau, m. (lett.) inakreel ; (fig.) pooier, souteneur, man, die leeft op kosten eener vrouw van
lichte zeden.
maquignon, m. paardenkooper ; maquignonnage,
v. paardenhandel, paardenkoopersstreken.
maraboet, tn. mohammedaansch vroom kluizenaar.
maraboe-vederen, v. rnv, schoone, donsachtige veeren van den maraboe of indischen ooievaar.
marasmus, o. achteruitgang, verzwakking.
marasquin, maraskino, m. fijne brandewijn, getrokken op fijngestooten pitten van zure kersen.
maraudeur, m. soldaat-strooper, achterhlijver, die
van plundering leeft. [werken uit marmer_
marbles, mv. (Eng.) marmeren voorwerpen, kunstmarcAndo, marcfito, met nadruk, uitkomend, gemarkeerd.
marchAnd, m. koopman ; handelaar; — de modes,.
manufacturier, modehandelaar ; — tailleur, kleermaker die tevens stoffen verkoopt ; marchande
de modes, v. modeliandelaarster.
marchandeeren, handel drijven; dingen; ook dralen.
marchfindise, v. koopwaar.
marche, m. markt ; marktprijs ; koop. Imarscli..
marche funebre, of marcia funebre, v. doodenmarchèse, v. (It.) markgraaf of = het Fransche
marquis, m. markies.
mfircipein, v. en o. (gewoonlijk marsepein), stiikerbroodje ; gebak uit amandelen en sulker.
marconigram, o. draadloos telegram.
marconi-telegraphic, v. draadlooze telegraphic.
marcotteeren, den stain van heesters dicht order
de bladeren met vruchtbare aarde in aanraking
brengen en aldaar wortelvorming in de hand werken. Als de nieuwe wortels ontwikkeld zijn wordt
de stain eronder met de oude wortels weggesneden.
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mardi gras, m. vastenavonddinsdag.
marechal,m. maarschalk; m. de logis, wachtmeester.
inarechaussee, v. op militaire leest geschoeide
rijkspolitie tevens legerpolitie ; (ook :) m. een daartoe belioorend persoon.
marëe, v. zeevisch; getijde van het water; basse
m. en haute m., eb en vloed.
maremmen, v. my. ongezonde en nioerassige kustlanden in Italie.
mareograaf, m. toestel tot zelf werkende aanteekening van de waterstanden aan de kust.
margarine, v. kunstboter uit vetstof fen.
margaritas ante porcos, paarlen voor de zwijnen.
niarge, v. rand (van een boek, oorhonde enz.); (ook :)
speling, speelruimte.
inarginale aanmerkingen, v. my. randaanmerkingen. [randen ; op den rand aanteekenen.
inargineeren, met een witten rand voorzien, °in.
marifige, o. liuwelijk ; heer en vrouw (in 't kaartspel); m. de raison, m. de convenance, huwelijk uit berekening van voordeel ; m.-d'amour,
huwelijk uit liefde.
,Marianne, v. spotnaam voor de Fransche republiek.
marinade, v. gekruide pekelsaus tot inmaking van
spijzen ; de daarin gelegde spijs zelve.
marineeren, in marinade inleggen of inmaken.
marinisme, o. gekanstelde schrijfwijze van den Ital.
dichter Marini (gest. 1625).
[spel.
marionetten, v. m y. draad- of ledepoppen ;
nuannelijk, wat den man (echtgenoot) toemaritiem, tot de zee behoorende.
[komt.
mark, v. merkteeken ; grens; gewichtseenheid voor
goud, zilver en edelgesteenten ; Duitsche rijksmunt
markeeren, zie marqueeren. 1---= 60 cts.
market, (Eng.) markt.
market'enter, m., marketentster, v. zoetelaar,
zoetelaarster (die aan de soldaten ververschingen
verkoopt). [passer.
markeur (marqueur), m. teller bij 't biljart ; opmarkies (marquis), m. markiezin (marquise), v.
in Frankrijk en Engeland de titel van den tweeclen
adellijken rang.
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marlborough, Fransch volksliedje op den grooten
Engelschen veldheer van dien naam ; de marschwijs van dat tied (doorgaans samengetrokken tot
Malbroek).
midi, o. licht, gaasachtig weefsel, halfzijden stof.
marmelfide, v. gesuilcerd verdikt vruclitensap, ooftmarãde, v. plundering, strooppartij.
Imes.
marodeeren, heituelijk plunderend rondzwerven.
marodeur, m. achterblijver, landlooper, plunderaar.
marokijn, o. gekleurd bolcke- of geiteleder.
Maronieten, m.mv.christensecte aan den Libanon.
marOt, v. narrenstok, zotskolf ; stokpaardje.
marquant, in 't oog vallend, uitstekend.
marque, v. merk, heriimeringsteeken; speelmerk.
marqueeren, merken, stempelen; op- of aanschrijven.
marqueterie, v. ingelegd werk van gekleurd hout.
marquise, v. markiezin; (ook ;) linnen zonnescherm ;
linnen overdekking voor den ingang eener tent,
linnen of glazen luifel voor een deur.
marrons, m y. (Fr.) tamme kastanjes, groote, ronde
haarkrullen als vrouwentooi. foorlog ; het ijzer.
Mars, m. krijgsgod; een der planeten; (fig.) de
marsch! voorwaarts ! voort ! weg !
marschland, o. laag gelegen moerassig en vet land.
marschroute, v. reisweg, richting van den tocht.
marseillaise, v. Fransch patriotisch lied van 1792.
marsepein, v. en o. amandelbrood, amandelpers.
martellando, martellato,geharnerd, d.i. met groote
kracht aangeslagen (op de piano), met de punt van
den strijkstok kort afgestooten (viool).
martiaal, krijgshaftig, strijdbaar.
Martinsche zwachtel, m. elastieke zwachtel.
martingale, v. bijzetteugel.
martyrologie, v. geschiedenis der martelaren.
martyrologium, o. martelaarsboek.
(Marx.
Marxisme, o. sociaal-democratie volgens de leer van
Marxist, m. consequent sociaal-democraat die om
geen enkele reden van de grondbeginselen der leer
van Marx afwijkt,staat tegenover revisionist z.a.
Maryland, o. bekende tabalcssoort uit den gelijknamigen staat der Vereenigde Staten.
marziale, krijgshaftig.
VEERTIENDE DRUM.
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mas, m. adenijke titel op Java.
mascar6n, m. groteske kop aan fonteinen, deuren enz.
mascotte, v. gelulcaanbrengend voorwerp of persoon.
masculinum, mannelijk ; masculinum, o. mannelijk geslacht der naamwoorden ; masculini generis, van het mannelijk geslacht.
maskeeren, bedekken, verbergen, het uitzicht benemen; (fig.) bewimpelen, bemantelen, verbloemen.
masker (Fr. masque), o. mom, momaangezicht; vermomd persoon ; voorwendsel, uitvlucht.
maskerfide, v. gemaskerd bal, stoet van vermomden.
mfiskeren, een masker voordoen, vermommen, verkleeden.
masochist, m. iemand, die zich nit wellust laat
mason, m. (Eng.) metselaar. [ranselen of pijni gen.
massa, v. hoop, menigte ; stofklomp ; het geheel, alies
bijeengenomen ; (ook :) gezamenlijke boedel van
iemand, die failliet of baiikroet is (massa concurrens); (in de negertaal :) meester.
massacre, v. gruwelmoord, nedersabeling, bloedbad.
massacreeren, nederhouwen, afinaken een bloedbad aanrichten.
massage, v. de lichaamsspieren wrijven, drukken,
kneden enz.; wie dit masseeren verricht heet
masseur.
massematten, v. my. Joodsche winst ; bet schacheren.
massief, (van gebouwen :) sterk, vast, uit muurwerk
bestaande ; (van metalen :) dicht, vol, niet hol ;
(van menschen :) grof, stevig, onbehouwen.
master, m. (Eng.) beer ; meester ; bestuurder, opzichter ; eigenaar, kapitein van een koopvaardijschip ; leermeester ; (ook :) als beleefdheidstitel ;
mijnheer, (afgekort mr.); jongeheer (z. messieurs).
masticatie, v. het kauwen. 'mend.
mastik, m. zekere gom; stopverf, krijt met olie vermastitis, v. ontsteking van de borsten.
mastodon, m. soort reuzenolifant der voorwereld.
mastupratie, niasturbatie, v. zelfbevlekking.
masfirka, mazurka, v. Poolsche nationale dans in
de 3/4 of 3/8 mast.
matador, m. doodslager, stierendooder in Spanje ;
uitstekend man, eerste baas ; een der hoogste
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troeven in lkaartspel, steen met 7 oogen of dubbelblank bij het Russisch domino.
mataglap, (Mal.) dol van razernij.
mata hari, (Mal.) oog van den dag, zon.
matamOre, m. pocher, snoever ; klaplooper.
match, v. (Eng.) wedstrijd.
mat de cocagne, m. (Fr.) paal of mast voor het
mastklimmen bij volksfeesten.
matelot, v. strooien matrozenhoedje.
matelote, m. matrozenkost, spijs van tot ragout
gekookte visch met zout, peper, uien, wijn enz.
mater, v. moeder, moederkerk; moeder-overste van
een klooster; (ook ;) moerschroef ; — dolorosa,
moeder der smarten (van den gekruisigde); - familias, huismoeder.
materialen, het materiaal, materieel, de ruwe
stof tot eenig werk, bouwstoffen ; bestanddeelen.
materialisatie, v. (spiritistisch:) verstoffelijking van
een geest.
materialisme, o. leer, dat stof alles overheerscht
en dat geest zonder stof niet denkbaar is.
materialist, m. aanhanger van 't materialistne; (in
Duitschland ook ;) handelaar in kruiderijen,specerijen
materialiteit, v. stoffelijlcheid, eigenschap der stof.
materia medica, v. kennis der geneesmiddelen.
materiam superabat opus, het werk overtrof de
stof. [ziektestof.
materie, v. stof, grondstof ; onderwerp ; (ook :) etter,
materieel, lichamelijk, stoffelijk ; wezenlijk, zakelijk
(zie ook onder materialen).
materniteit, v. moederschap.
maternum, o. moederlijk erfdeel.
mathematicus, m. wisktmstenaar, meetkundige.
mathematiek, v. wiskunde, nauwkeurige wetenschappen.
jmaakt.
mathematisch, wiskunstig, overtuigend, uitgemathësis, v.
mathematiek.
matieres premieres, v. my. grondstoffen.
matinee, v. morgentijd, voormiddag, voormiddagbijeenkomst; m. musicale, v. muziekpartij in den
voormiddag.
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matines, v. mv. (bij R. K.) vroegmetten. [staan.
matineus, vroeg opstaand, gewoon aan vroeg opmatres, v. kleinkinderschoolhoudster ; bijzit, liefje
(maitresse).
matriarchaat, o. stelsel, waarbij de vrouw het
hoofd des huisgezins en stamhoudster is. (In soulmige streken van Sumatra heerschend).
matriculaire bijdragen, v. m y. bijdragen welke
iedere Duitsche Staat Haar vermogen moet geven
aan de algemeene rijksscliatkist.
matrijs, v. metaahnoeder, koperen vorm, door het
inslaan van den stempel ontstaan.
matrimónium, o. edit, huwelijk; huwelijksleven.
matrOne, v. Romeinsche dame, deftige bedaagde
matte, v. koperhoudend erts. [vrouw.
matteeren, mat dof maken, wit koken.
maturiteit, v. rijpheid, volwassenheid.
matuschka, v. (Russ.) moedertje,
mausoleum, o. praalgraf, eeretombe.
maussade, morsig, slordig; inz. knorrig, gemelijk.
mauvaise honte, v. valsche schaamte, overmatige
beschrootndheid.
mauvais goat, m. slechte smaak. [maker.
mauvais plaisant, m. flame of ongepaste grappenmauvais sujet, o. lichtmis, doorbrenger.
mauve, malverood, paarsachtig lichtrood, lichtpurper.
May ors, m. de krijgsgod Mars.
maxillair, tot de kaalc behoorende.
maxim, v. (Eng.) soort mitrailleur z. d. w.
maximaal, een maximum uittnakende, b.v. maximaal-dosis, v. hoogste gift van een geneesmiddel
per keer of per dag.
maxime, v. grondstelling, grondregel ; leerspreulc;
bepaalde meening. [de hoogste prijs.
maximum, o. (mv. maxima) het hoogste, grootste;
mayonnaise, v. saus van eierdooier 'net olie en
azijn.
mayor, m. (Eng.) burgemeester (zie lord-mayor).
mazagran, m. koude koftie met setters- of suikerwater en wat likeur of cognac (in een glas voorgediend).
mazette, v. slecht paard, knot; slechte speler,kruk.
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mazurka, v. zie masurka.
mea culpa, tnijn schuld, door mijn toedoen.
mea gratin, om mijnentwil.
mea maxima culpa, door mijne zeer groote schuld.
meander, mefindrisch, zie mminder, 'meanmeat, (Eng.) y leesch. [drisch.
mechänica, v. bewegingsleer; werktuigkunde.
mechanicus, m. werktuigkundige; handwerksman.
mechaniek,v. inrichting,samenstelling der machines.
mechanisch, werktuigkundig; handwerkmatig ; zonder nadenken (b y. lets verrichteri).
mechanisme, o. inwendige samenstelling van een
werktuig, drijfwerk; bewerktuiging.
mechanotherapie, v. geneeswijze door heilgymnasm6chant, boos, slecht.
[tiek, massage enz.
mecompte, v. misrekening, vergissing. fgeborene.
meconium,o. kindspek, eerste outlasting, van een pasmedaille, v. gedenkpenning ; eerepemung.
medailleur, M. stempelsnijder.
medaillOn, o. groote gedenkpenning; rood of ovaal
lijstje aan een ketting oin den hals gedragen om
er portretten, naamcijfers enz. in to plaatsen.
medesimo tempo, m. modo, in het vorige of
zelf cl e tempo.
mediaanoniddelgroot, middelmatig (inz. van papier).
mediaan, v. drnklettersoort tusschen augustijn en
dessendiaan ; dubbele m. lettersoort tusschen
dubbele augustijii en dubbele dessendiaan.
mediair, middelst, in 't midden zijnde.
medianotte, medianoche, v. middernachtelijk feest
(na de vasten).
[toon en quint.
mediante, v. middeltoon (dus terts) tusschen ,grondmediateur, m. tusschenpersoon, bemiddelaar ;
scheidsman.
mediatie, in. bemiddeling, tusschenkomst ; voormediatief, beiniddelend. [spraak.
mediatiseeren, middelbaar maken, een souvereinen
vorst in een middelbaren of afhankelijken veranderen, diens land bij een ander iulijven.
mediaterisch, bemiddelend, door bemiddeling vermedicament, o. artsenij, geneesmiddel. [zoenend.
medicatie, v. het voorschrijven van geneesmiddelen.
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medice, cura te ipsum, medicijnmeester, genees
u zelf. Ikunde, geneeskunde.
medictJn, v. geneesmiddel; medicUnen, me. artsenij.
medicinaal, geneeskundig; geneeskrachtig; tot de
artsenijen behoorende; m. -gewicht, o. apothe.
kersgewicht.
medicines doctor, medicus, m. geneesheer.
medicina forensis, gerechtelijke geneeskunde.
medicineeren, artsenij innemen.
mediis tranquillus in undis, rustig in 't midden
der golven.
medio, in medio, in 't midden; medio Juni, in 't
midden van luni, half Juni.
mediocratie, v. heerschappij der middelmatigheid.
mediocre, middelmatig.
mediocriteit, v. middelmatigheid, juiste midden,
middelweg. Iligst.
medio tutissimus ibis, de middelweg gaat het vei.
mêdisance, v. kwaftdsprekendheid, achterklap.
medisch, tot de geneeskunde behoorend.
meditfitie, v. overpeinzing, bespiegeling.
mediteeren, bepeinzen, wikken en wegen; stille
gebeden of vrome bespiegelingen houden.
mediterraan, middellandsch.
medium, o. middel; middelstof; hulpmiddel; per.
soon (gew. vrouwspersoon), die beweert (door
somnambulisme, als bemiddelaarster op te treden
tusschen haar medemenschen en de geesten der
afgestorvenen, om alzoo een gedachtenwisseling te
houden, zie spiritist. I behoorende .
medulla, o. merg; medullair, tot het ruggemerg
Medfisahoofd, o. hoofd van Medusa (eene der drie
Gorgonen z. afd.); (fig.) afgrijselijk, schrikbarend
voorwerp.
meeting, v. (Eng.) openlijke vergadering, bijeen.
komst; meeting-house, vergaderhuis, bedehuis
van een godsdienstig genootschap.
mega, als voorvoegsel bet. een millioenvoud van
het volgwoord, b.v. megavolt, 1 millioen volt.
megafoon, m. geluidversterker, instrument door
Edison uitgevonden, waardoor zwakke geluiden
op grooten afstand hoorbaar worden.
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Migera, v. naam van eene der 3 Furien, helsche
furie; (fig.) boosaardig wijf.
mehalla, v. Marokkaansche leger.
mehari, v. famine dromedaris, rijdier in de Sahara.
meharist, M. kameelruiter.
me insciente, buiten mijn weten.
me judice, naar mijne meening, mij dunkt.
melancholia, v. zwaarmoedigheid, droefgeestigheict.
melancholiek of melanch6lisch, zwartgallig,
zwaarmoedig.
melancholicus, m. zwaarmoedig mensch.
mélange, o. mengsel; mengelwerk.
melaniet, o. zwarte granaat, ijzer-granaat.
melfisse, v. suilcersap, suikerstroop die bij suikerbereiding achterblijft.
melati, v. Indische jasmijn. fwoordenstrijd.
melee, v. strijdgewoel, handgemeen (ook;) heftige
mêleeren, mengen, vermengen.
meliniet, o. springstof uit steenkool en salpeterzuur.
meliortitie, v. verbetering ; melioreeren, verbetemelioribus annis, in betere tijden. fren.
melis, v. suikerbrood; (melissuiker) halffijne
broodsuiker, (minder dan raffinade).
melisse, v. bijenlcruid, honingbloem, citroenkruid.
melodic, v. zangwijs, toongang; welluidendheid.
melodious, melodisch, welluidend, zoetklinkend,
zangerig.
melodrama, o. tooneelspel, bij intervallen begeleid
door III uziek, dock waarbij de woorden enkel
gesproken worden; (titans volksdrama, waarbij
heftig op het getnoed wordt gewerkt.
melomaan, m. hartstochtelijk muziekvriend.
melomanie, v. overdreven zucht voor de toonkunst.
melon, v. gezang, lied.
melotypie, v. notendruk door middel van letters.
Melp6mene, v. muze van het treurspel.
membranen, o. my. teedere huiden, vliezen.
membrum honorarium, o. eerelid.
memento! gedenk! — m6ri, gedenk to sterven;
memento, o. herinnering, gedachtenisteeken.
memme, v. (Jiddisch) moeder; lafaard.
meMoires, v. m y. gedenkschriften.
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memorabel
memorfibel, gedenkwaardig.
memorabilia, o. mr. gedenkwaardige zaken.
memorandum, o. herinneringsboek, gedenkboek.
memoriaal, o. herinneringsg,eschrift ; verzoekschri ft,
ingeleverd stuk ; aanteeken- of herinneringsboek
der kooplieden (waaruit de posten van 't journaal
[herinnering aanteekenen.
worden opgemaakt).
memoreeren, herinneren, kortelijk herhalen, ter
mem6rie, v. (Fr. mêmoire), nadenken; geheugen,
herinneringsvermogen ; herinnerings- of gedenkschrift ; schriftelijke ontvouwing, openlegging.
memoriseeren, van buiten leeeen.
menage, v. huishouding ; spaarzaamheid, huishoudelijkheid; gemeenschap van disch en wooing; (ook:)
soldatenspijs.
menage-ketel, m. spijsketel der soldaten.
menageeren, ontzien, 'net verschooning behandelen.
menagemênt, o. verschooning, voorzichtige behandeling.
menagêre, v. huishoudster, huismoeder.
menagerie, v. diergaarde ; (ook :) wilde beestenspel.
menageus, huishoudelijk, spaarzaam; met omzichmendiciteit, v. bedelstand, bedelstaf.
ftigheid.
menëchmen, m. mv. volmaakt op elkaar gelijkende
tweelingbroeders, evenbeelden.
men6e, v. heimelijke list, sluwe kunstgreep, kwade
praktijken .
(troubadours.
menestreel, m. dienaar en begeleider der vroegere
mene tekel of vollediger mene mene tekel
upharsin, gij zijt geteld, gewogen en to licht bevonden (onheilspellende woorden volgens Daniel 5).
mënie, v. rood loodoxyde, als verfstof gebruikt,
loodvermiljoen, loodcinnaber.
meningitis, v. ontsteking van het hersenvlies.
meningitis cerebrospinalis, v. besmettelijke nekkramp, hersenvliesruggemergsontsteking.
meniscus, m. maanglas, maan (glas dat op de eerie
zijde bol en op de andere hol geslepen is).
mennoniet, (pop.) menist, m doopsgezinde ; menistenbruiloft, v. (iron.) miming van een sekreetput ; menistenstreek, v. fijne, vrome list ; menisten-waarheid, v. halve waarheid.
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meno, minder.
mensa, v. tafel; — Domini, de tafel des Heeren.
mensa et taro, van tafel en bed.
mens divinior, goddelijke inblazing.
mense medio, in het midden der maand.
minsis, v. maand; ejtisdem m. van dezelfde maand.
mens sana in corpore sano, een gezonde ziel in
een gezond lichaam.
menstrufitie, v. maandelijksche zuivering der vrouwen, maandstonden (menstrua, menses).
menstrueeren, de maandstonden krijgen of hebben..
mensurabiliteit, v. meetbaarheid.
mensuratie, v. meting.
mensuur, v. maat ; tijdmaat ; de afgemeten afstandl
tusschen de beide strijdenden (bij een tweegeveclit).
mentaal, in den geest, in de gedchte, innerlijk.
mentaliteit, v. geestesgesteldheid, wijze van denken.
mente captus, stompzinnig, krankzinnig.
menthe, v. (Fr.) count (plant) ; pepermuntlikeur;
menthe glacee, pepermuntlikeur 'net fijn gestooten
mêntie, v. vermelding ; gewag. [ijs.
mention honorable, v. (Fr.) eervolle vermelding.
mentionneeren, vermelden, gedenken, aanvoeren.
mentor, m. leidsman en raadgever; bejaard en wijs
opvoeder van een jong mensch.
menu, o. spijslijst, spijskaart, volgorde der gerechten.
menue cl6pense, v. kleine uitgave.
menuet, v. langzame, afgemeten, statige dans.
menu peuple, m. (Fr.) de mindere man, het gemeene yolk.
menus-plaisirs, m. m y. (Fr.) zakgeld.
meo periculo, op mijn eigen gevaar.
meo voto, naar mijn wensch, mijnserachtens, als
bet op mij aankomt.
Mephist6(pheles), m. de booze vijand, duivel, satan.
mephitis, v. stiklucht, door koolzuur enz. verontreinigde lucht.
mephitisch, stinkend, verstikkend, stiklucht bevat
mepris, m. verachting.
meprise, v. tnisvatting, dwalingonisverstand, abuis.
mercantiel, mercantieel, den handel betreffend ,
mercantiel stelsel, o. economische leer volgens
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welke handel en nijverheid in de eerste plaats
moeten warden bevorderd en dat de rijkdom van
een yolk bestaat in de grootst mogelijke hoeveelheid goud en zilver.
mercenair, loon-, baatzuchtig, ei2;enbatig; veil.
mercenair, in. huurling, loonbediende, daglooner.
mercerie, v. kramerij.
merchant, (Eng.) koopman.
merci, dank! heb dank ! dank je!
mercuriale, v. marktbericht.
mercurialiá, mercuriale middelen, o. mv. kwikmiddelen, artsenijen !net kwik.
mercurialisme, o. lcwilcvergiftiging.
Merctirius, Mercuur, m. de koopgod, tevens god
der dieven en bode der goden; een der planeten;
kwik.
meridiaan, m middagcirkel ; hoogste graad, top.
meridionaal, zuidelijk.
meringue, v. met schuim gevuld suikergebak.
merinos, o. m y. Spaansche schapen met zeer fijne
wol; (oak:) o. gekeperde stof van kamwol.
merite, v. verdienste; de merites eener zaak, het
gewicht, de waarde daarvan.
merum jus, uitdrukleelijk recht; mero Are, naar
merveille, v. wonder, wotiderwerk. [zuiver recht.
merveilleus, wonderbaarlijk; onvergelijkelijk.
merveilleuse, v. vrouwelijke dracht uit den tijd der
Fr. revolutie (nabootsing van het Grieksch costuum
met grooten wijduitstaanden rok).
mesalliance, v. ongelijk huwelijk, wanverbintenis.
mesallieeren, (zich) een ongelijk huwelijk aangaan,
beneden zijn stand trouwen.
mesavontuur, o. slecht avontuur, ongeluk.
mesdjid, v. Mohammedaansch bedehuis, moskee.
mesmerisme, o. dierlijk magnetisme.
mesquinerie, v. vrekkigheid, bekrompenheid.
mess, (Eng.) gemeenschappelijke tafel, inz.officiers.
tafel.
messa (di) voce, (Fr. mise de voix), het lang.
zaam aanzwellen of afnemen van een toon bij het
zingers.
[schapper.
message, m.(Fr.) boodschap ; messager, bode, booth
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messagerie, v. bijzondere inrichting tot vervoer

van reizigers en goederen, inz. in Frankrijk en
Belgic ; bureau of kantoor van zoodanigen dienst.
Messalina, v. schaamtelooze, wulpsche vorstin of
messenger, In. (Eng.) bode. [vrouw.

messenger-boy, tn. (Eng.)loopjongen, boodschaplooper van een hotel of club.
Messiade, v. Klopstock's heldendicht op den Messias.
Messias, m. gezalfde, verwachte Verlosser.
messidor, m. oogstmaand, de lode Fr.-republikeinsche maand (19 Juni-18 Juli).
messieurs, m. (mv. van 't Fr. monsieur, ook
Engelsch en dan bij afkorting geschreven messrs),
[koper en 30 deelen zink.
Mijne Heeren.
messing, o. geel lcoper, bestaande uit 70 deelen
mestiezen, m. mv. afstanunelingen van Europeanen
en Indianen (Atnerikaiten), kleurlingen.
mesto, mestoso, treurig, weemoedig.
mesurfibel, ineetbaar.
mestire, v. maat ; maatregel, voorzorg.
meta, v. helft.
metacarpus, tn. middelhand.
metacentrum, 0. punt waar het vlak van symtnetrie van een schip door de resultante van de door
het water uitgeoefende opwaartsche drukkingen
wordt gesneden, zwaaipunt.
metachronisme, o. font in de tijdrelcening.
metacritiek, v. beoordeeling van een beoordeeling.
metalliek, metaalachtig.
metallieken, v. mv. staatsscliuldbrieven, die op metaal, op zilver luiden, die in zilver en niet in papier
aflosbaar zijn.
metdilisatie, v. metaalvorming, het ontstaan der ert[sen.
mettillisch, metaal of erts bevattende.
metallochemie, v. scheikunde der ertsen.
metalloiden, o. m y. op metaal gelijkende stoffen.
metallotechniek, v. ijzerbouwkunst.
metallotherapie, v. genezing van nerveuse verlamming door oplegging van metalen platen.
metallurgic, v. wetenschap der metaalsmelterijen ;
bereiding der metalen uit de ertsen; On 't alg. :)
mijn- of bergwerktuigkunde.
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metamorph6se, v. gedaanteverwisseling.
metamorphoseeren, van gedaante (doen) veranderen, herscheppeii.
metaphoor, v. gelijkenis, beeld, figuurlijke nitdrukking. (lick.
metaphOrisch, zinnebeeldig, overdrachtelijk, fi ourmetaphrfise, v.verklarende overzetting,onischrijving.
metaphysiek, metaphysica, v. bovennatuurkund e,
leer van het bovenzinnelijke. [staatsleer.
metapolitiek, v. wetenschap der zuiver wijsgeerige
metastasis, v. verplaatsing eener ziektestof van het
eene lichaamsdeel naar het andere.
metatarsus, v. middelvoet.
metathesis, v. omzettin,g, verplaatsing inz. verzetting
[van letters.
metempsychose, v. zielsverhuizing.
meteoor, m. luchtversc
hijnsel; luchtteeken.
meteorisme, o. buikzwelling, ophooping van gas in
het darmkanaal.
meteor(ol)iet, m. vallende luchtsteen. [kunde.
meteorologie, v. leer der luchtverschijnselen, weermeteoroloog, m. weerbeschouwer, waarnemer of
kenner der luchtverschijnselen.
meteoroscoop, m. werktuig om de lengten en breedten van de plaatsen op aarde to bepalen ; (ook :)
weerwijzer.
meter, m. (Fr. metre), grondslag van 't metrieke
stelsel der maten en gewichten (= een tienmillioenste deel van 't noordelijke meridiaan-quadrant
van den aardbol, de (nieuwe) el in bijna alle beschaafde landen.
metheide, v. wijze of manier, handelwijze ; leerwijze.
methodiek, v. voordrachtsleer, ontwikkeling of voorstelling der leerwijze ; (ook :) methodologie, v.
genoemd.
methodisch, planmatig, geregeld, ordelijk.
Methodisten, m. my. dwepende christen-secte in
Engeland.
[werd; zeer oud man.
Methusalem, m. Bijbelsch persoon, die 969 jaar oud
methylalcohol, m. lioutgeest, houtalcohol.
meticuleus, vreesachtig, schroomvallig.
metier, o. handwerk, hanteering, vak ; weefstoel, getouw.
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metonymie, v. overnoeming, b y. g r ij z e hare n
voor ouderdom (eene redekunstige tiguur).
metre, m. zie meter.
metriek, v. leer, kennis van den versbouw ; of wel
van de maatsoorten (in de muziek).
metriek, metrisch, wat tot den meter behoort ;
(ook 0 in verzen, in gebonden stiji.
metritis, v. baarinoederontsteking.
metro, afk. van metropolitain, z. a.
metronoom, m. maat- of tijdnieter (in de muziek).
metropOol, metropolis, v. eig. inoederstad ; hoofdstad, zetel van een aartsbisschop ; wereldstad.
metropolitaan, metropoliet, m. aartsbisschop, die
andere bisschoppen onder zijn gezag heeft.
inetropolitaansch, aartsbisschoppelijk.
metropolitain,m. onderaardsche spoorweg te Parijs.
metroscoop, m. baarinoederspiegel.
tnetrotomie, v. lceizersnede (onnatuurlijke verlosmetrum, o. maat, versmaat. [sing).
metteur en pages, in. opmaker (in drukkerijen), zetter die de stukken in kolommen en vormen schikt.
Mettray, landbouw- en strafkolonie voor verwaarloosde knapen.
meum et ttium, het milli en dijn.
meurtriere, v. schietgat.
meute, v. koppel jachthonden.
mezza, mezzo, half ; mezza voce, met gedempte
mezzo tinto, v. halve of lichte schaduwing. [stem.
miasma, o. smetstof, in de lucht verspreide ziektestof.
mica, o. glimmer, een op glas gelijkend vuurvast
mineraal. [schellak gemaakt.
micaniet, o. isoleerstof (v. electriciteit) uit mica en
microben, v. my. diertjes, die alleen met sterk vergrootglas zichtbaar zijn, splijtzwanunen.
(mensal.
microcephalie, v. kleinhoofdigheid.
microcosmos, m. de wereld in 't klein; (fig.) de
geluidversterker
(bij
telefonen).
microfoon, m.
micrometer, tn. werktuig om kleine voorwerpett
of afstanden te meten.
micron, o. het duizendste gedeelte van 1 niM.
microOrganismen, o. my. de kleinst levende wezens.
microscoop, m. vergrootglas.
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microscopisch, alleen door vergrootglazen zichtbaar. [zeer kleine schiinmelplant.
microsporie, v. haarziekte veroorzaalct door een
Midas, m. rijke domkop, dom beoordeelaar ; Mid asooren, lange ooren, ezelsooren.
midshipman, m. (Eng ) adelborst of jongste zeeofficier op de Engelsche vloot (mv. midshipmen).
mignon, m. gunsteling, lieveling.
mignOnne, v. drukletter van 7 punten.
migraine, v. denzijdige hoofdpijn, schele hoofdpijn.
migratie, v. verhuizi g van volken, landverliuizing,
mihi constat, het staat voor mij vast. [uittocht.
mijter, m. (Lat. mitra), bisschopsmuts ; mijterstad,
v. bisschopszetel, inz. Utrecht.
Mikado, m. titel van den keizer van japan.
mikmak, m. iuoeilijkheid, kink in den kabel ; twist.
mildew, (Eng.) nieeldauw, schimmelpaddenstoel, een
ziekte van den wijnstok.
miles gloriOsus, pocher, praalhans, houwdegen.
miliair, ter grootte van een koi rel.
miliaria, v. blaasjesuitslag.
milicien, m. soldaat-loteling, niilitie-soldaat.
milieu, o. midden ; omgeving, kring, waarin iets gebeurt of waarin men leeft.
militair, wat op het krijgswezen betrekking heeft ;
militaire academie, v. school voor vorming van
officieren.
militairement, op soldatenwijs ; (fig.) stipt, ordelijk.
militairisme, o. het op den voorgrond stellen en bevoorrechteu van het militaire, soldatenheerschappij.
militairist, m. aanhanger van het militairisme.
militant, strijdvaardig, roerig.
militie, v. krijgswezen ; landmacht, inz. de manschappen der jaarlijksche lichtingen door 't lot.
milk, (Eng.) melk.
mill, (Eng.) motel].
mille, duizend.
millefOlium, o. duizendblad, achilleskruid (zeer
heilzaam, in 't wild groeiend kruid).
millenium, o. duizend jaar; duizendjarig rijk.
milleporen, in. my. puntkoralen (voortbrengsel der
milliade, v. reeks van 1000 jaar.
Ipoliepen).

milliard

447

minerval

milliard, o. duizend millioen.
millidsse, v. duizend milliarden.
milligram, o. duizendste van een gram.
milliliter, m. duizendste van een liter.
millimeter, m. streep, duizendste van een meter.
millionnair, m. bezitter van een millioen of weer
(gulden).
Milo, eiland van den Griekschen arcliipel, waar het
beeld Venus van Milo (tlians in het Louvre te Parijs)
is gevonden. Ilijke.
milord, m. aanspreektitel voor hoog Engelsch adelmilreis, v. of mille reis, Portugeesclie rekenmunt -,--1000 reis of realen (z. reaal) = 2 gl. 85 ct.
mimen, m. en v. mv. gebarenspelers ; gebaren.
mimicry, v. (Eng.) eigenschap van verschillentiedieren oil zich in kleur en vorm aan hunne omgeving aan te passen en daardoor weinig waarneembaar te zijn.
mimicus, m. meester in 't gebarenmaken.
mimiek, v. gebarenlcunst, gebarenleer ; gebarenspel.
mimisch, tot de gebarenkunst behoorende.
mimoloog, m. navolger, nabootser, naaper, naprater.
mimosa, v. zinkruid ; kruidje-roer-mij-niet; soort
acacia met kleine gele op klaver gelijkende bloemminaret, v. moskee-toren.
[hoofdjes.
minauderie, v. gemaakte behaagzucht, nufferij; gemaakte manieren.
mine, v. gelaat, gelaatsuitdrukking ; onderaardsche
gang, mijn, bergwerk ; kruitiiiijn; heimelijke aanslag.
mineraal, o. delfstof, bergstof, erts, levenloos (onbewerktuigd) natuurvoortbrengsel; (bijv. nw.) ertshoudend ; delfstoffelijk; minerale wateren, o. my.
wateren, waariii een of andere delfstof is opgelost.
mineralogie, v. delfstofkunde, leer van de cubewerktuigde natuurlichamen.
mineraloog, m. delfstofkundige, erts of steenkenner
mineeren, onciermijnen; kruitmijnen aanieggen.
Minerva, v. godin der wijsheid, ook van den oorlog
(Pallas).
minerval, o. leergeld, schoolgeld; inz. op de Latijnsche scholen, honorarium.
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mines maken, aanstalten maken, den schijn van
iets aannemen ; gezichten trekken.
inineur, in. inijnwerker, bergwerker, ertsgra ver;
geniesoldaat ; mineur of minOre, kleine tertstoonladder.
miniatuur, v. portret of schilderstuk in 't klein ; (in
't algemeen :) iets in het klein.
miniem, zeer klein, gering; laag, gemeen.
minimaal, een minimum uitmakende.
minima de malis, kies van de kwaden het minste.
.Minimen, m. my. (Lat. minimi), minste of geringste
broeders, een zeer strenge monniken-orde, in de
15de eeuw door Franciscus van Paula gesticht,
daarom ook Pauliner of Paulanermonnik e n en (in Nape's) P a o l o t t i geheeten.
minimum, o. (my. minima) het kleinste, minste,
laagst bedrag, laagste prijs.
minister, m. hoogste staatanibtenaar, hoofd van een
der afdeelingen of departementen van het staatsbestuur ; m.-resident, m. gezant van minder rang.
zaakgelastigde van een staat of vorst.
ininisterie, o. dienst; staatsbeheer ; bijzondere afdeeling of departement van bestuur order een
minister ; gezamenlijke geestelijlcheid; openbaar
m. (0. M.), openbare aanklager of eischer bij een
rechtbaulc.
ministerieel, al w at van een minister of van het
^ inisterie uitgaat; (ook :) het ministerie toegedaan.
ministreeren, den kerkdienst verrichten of helpen
verrichten.
minor, m. jongere; minderterm van een sluitrede.
minoraat, o. erfopvolgingsrecht der jongeren.
minorenniteit, v. minderjarigheid, onmondigheid.
.Minorieten, m. my. Minderbroeders = Franciskanen (z. ald).
minoriteit, v. minderheid ; stemmenminderheid.
Minos, m. wijs rechter uit de oudlieid.
Minotaurus, m. fabelmonster, half mensch half stier.
.minstreel, m. zie menestreel; zanger, speelman.
lteeken : —.
minuit, m. (Fr.) middernacht.
minus, min ; etn-minus,een tekort ; (ook :) een miniminuscuul, buiteugewoon klein.
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minuteeren, ontwerpen, ten papiere brengen, een
niinnut (klad) opstellen. Igeestig, haarfijn.
minutieus, tot in bijzonderheden afdalende, kleinminuut, v. 60ste deel van een our, van een graad.
minuut, minute, v. eerste schriftelijke opstel, klad ;
het origineel van een openbare acte, van een con[tract, enz.
mio conte (m. C.), mijn rekening.
rni-parti, in tweeen verdeeld.
mirabelle, v. Heine roodbruine of geelroode ronde
pruim.
mirabile dictu, wonderlijlc om te vertellen.
mirabile visu, een wonder orn te zien.
miraculeus, wonderbaar, wonderdadig.
miradsch, m. hemelvaartfeest van Mohammed.
Ilijks.
mirage, m. (Fr.) luchtspiegeling.
mirdkel, o. wonder, wonderwerk, iets wonderbaarmire, v. vizier (aan geweren); richtteeken (aan verremirliton, m. rieten fluitje.
[kijkers).
mirre, v. zie myrrhe.
Mirza, m. Tartaarsche vorst, Perzische prins.
mis, v. R. K. Avondmaalviering, wijding van de hostie;
(ook :) jaarmarkt, inz. te Leipzig, te Frankfort a.M.
en te Brunswijk
misanthroop, m. menschenhater, ong,ezellig mensch.
misanthropie,v. menschenhaatonenschenschuwheid.
misanthropisch, menschenschuw, terugstootend.
miscellania, v. m y. gemengde opstellen, mengelinmiscibel, mengbaar. [gen, allerlei.
mise, v. inzet, inleg bij spel, loterij enz.; — en
pages, het opmaken van drukwerk ; — en scene,
inrichting voor het tooneel, toebereidsels voor de
opvoering; wijze van opvoering.
miserdbel, ellendig, armzalig, jammerlijk.
misere, v. ellende, nood ; het spel, waarbij men opzettelijk geen enkelen slag tracht te haler.
miserere, o. (Lat. : erbarm u) aanhef van den
57sten psalm als boetezang in de R. K. kerk ; (ook :)
daritijiclit, darmkronkel, besloten koliek ; bet drekbraken.
[nade.
misericOrde, v. goedertierenheid, ontferming, gemisericOrdias Domini, tweede Zondag na Paschen
(begin van psalm S9).
VEERTIE A DE CRUX.
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miskrediet, o. lcwade naam, gedaald vertrouwen.
misogaam, m. huwelijkshater.
misogallo, m. Franschenhater.
misogynie, v. vrouwenhaat.
miss, v. (Eng.) mejuffrouw.
missaal, o. misboek op het altaar ; groote druklettersoort tusschen dubbele canon en groote canon of
missa pro defunctis, v. zieliiiis. [sabot].
missa solemnis, v. plechtige Iris.
missie, v. zending, bekeeringsgenootschap ; katholieke bevolking in een niet kerkelijk geregelden
staat ; tijd van boete in een parochie ; (ook ;) opdracht, last.
missig(h)it, v. Mohamedaansche moskee op Sumatra.
missing link, (Eng. lett. ontbrekende schakel), de
door sommige geleerden gezochte (voorwereldlijke)
overgangsvorm tusschen den mensch en de apen.
missionaris, m. zendeling, heidenbekeerder.
missive, v. zendbrief, brief, dienstbrief.
mistletoe, v. (Eng.) marentak, een heestertje met
goudgele of witte bessen als parasiet groeiende op
verschillende boomsoorten ; kerstplant heilig bij de
oude Germanen.
mistral, m. noordwestenwind in Z.-Frankrijk.
Mistress (Mrs.), v. mevrouw, meesteres, gebiedster.
mitaine, v. handschoen met duim, waar de overige
vingers uitsteken.
mitella, v. draagband voor den arm.
mitigAtie, v. verzachting, verlichting.
mitra, v. bisschopsmuts ; met de m. bekleeden,
tot bisschop verheffen.
mitraille, v. kleine ijzerwaren ; gekapt ijzer of lood,
schroot.
mitrailleeren, met schroot schieten ; doodschieten.
mitrailleur, m., mitrailleuse, v. machinegeweer,
waarin door den gasdruk der afgeschoten patronen
het mechanisme voor het afgeven van de volgende
schoten in werking wordt gebracht en waardoor
ongeveer 400 schoten per miiiuut worden afgegeven.
mitteeren, zenden, afzenden ; wegzenden, afscheid
geven.
mixed-pickles, o. m y. (Eng.) met azijn, peper enz.
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ingemaakte groene vruchten en plantspijzen ; gemengd zuur.
mixtum comp6situm, o. mengsel, mengelmoes.
mixtuur, v. mengsel, artsenijmengsel; (ook :) orgelregister, van veel kleine pijpen op eels clavis of toets.
mnemomiek, mnemotechniek, v. herinneringsof geheugenkunst.
Mnemosyne, v. godin der herinnering, moeder der
[9 muzen.
mob, (Eng.) het grauw, gemeen.
mobiel, beweeglijk ; marsch- of tochtvaardig.
mobilair, o. beweeglijke have, gezamenlijk roerend
goed, meubelen.
mobile perpetuum, zich onophoudelijk bewegend
drijf- of uurwerk (veel gezocht maar tot dusver
onmogelijk gebleken zonder bijkomende beweging
Ivan buiten).
mobilia, v. my. roerende goederen.
mobilisatie, v. het op voet van oorlog brengen.
mobiliseeren, mobiel maken, in strijdvaardigen
staat brengen. [stendigheid.
mobiliteit, v. beweeglijkheid ; vluchtigheid, onbemockturtlesoup, v. (Eng.) Onechte schildpadsoep.
modaliteit, v. voorstellingswijze; wijze van zijn of
van gesteldheid.
modereeren, boetseeren, navormen, in 't klein voormodeleur, 171. vormer. [stellen ; een model maken.
moderaat, gematigd ; billijk. [Spanje.
moderados, tn.mv. gematigden, politieke partij in
moderamen, o. besturing ; leiding; het bestuur.
moderantisme, o. matigingsstelsel, gematigd regeeringsstelsel, grondstellingen en gezindheden van
matiging en zachtzinnigheid in staatszaken.
moderatie, v. gematigdheid, bezadigdheid.
moderateur, moderator, tn. leider, bestuurder,
matiger der beweging (aan machines), zie ook
regulateur. [der olie bij de pit regelt.
moderateur-lamp, v. lamp, die zelve den aanvoer
moderato, gematigd, matrg.
modereeren, matigen, verzachten ; beperken.
modern, hedendaagsch, nieuwerwetsch.
moderniseeren, naar den nieuwen smaak of stip
[inrichten.
modest, zedig, eerbaar, bescheiden.
modestie, v. zedigheid, eerbaarheid, schaamte.
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modiek, gering; (ook ;) matig in prijs, goedkoop.
modificAtie, v. wijziging, verandering, beperking.

modificeeren, wijzigen, beperken, verzachten.
modieus, naar de nieuwste mode.
mOdisch, naar de mode, naar 't gebruik van den dag.
modiste, v. modemaakster, modehandelaarster.
modo meo, naar mijn beheven.
mOdul, modulus, m. maat, maatstaf, gietvorm; muntmodulatie, v. stembuiging, toonleiding. [mast.
modus, tn. wijze, manier ; veranderlijke vorm van
ket werkwoord ; — acquirendi, de wijze waarop
men iets krijgt, verkrijgsmiddeien ; — procedendi,
handetwijze ; — vivendi, voorloopige sehikking,
zonder verband voor het vervolg, niaar die het mogelijk maakt, dat beide partijen elkander verdragen.
modus omnibus in rebus optimus, alles met mate.
moejik, m. (Russ.) boer. [of provincie.
moekim, m. onderafdeeling van een Atjehsche sagi
moesson, m. heerschende wind gedurende een der
beide jaargetijden in Ned.-Indie ; (ook :) een,jaargetijde zelt. [stikkend gas.
mofette, v. uitdamping van koolzuur of ander verMeigol of Mogul, m. titel der voormalige Mongoolsche beheerschers van Hindostan.
mohair, o. wol van de angora-geit, en daarvan vervaardigd weefsel.
Mohicanen, m. m y. uitgestorven Indianenstam ; de
laatste der Mohicanen, de laatste van zijn ge[zijdestof.
slacht, van zijn soort enz.
moire, moor, o. soort van gewaterde of gevlamde
moire, gewaterd, met gevlamd voorkomen.
moitie, v. heltt ; wederheift, gade, echtgenoot; (ook :)
tafelbuur, mededanser ; dischgenoot ; m. maken,
winst en verlies met iemand deelen.
mok(k)a-koffie, v. geurige Arabische koffie.
moleculaire kracht, v. de aan moleculen eigen
kracht om elkaar aan te trekken en of te stooten.
molectilen, v. my. kleinste deeltjes, waarin eene stof
verdeeld kan worden zonder hare scheikundige
samenstelling te veranderen; zij bestaan uit atomen, z. ald.
molest, o. schade door moedwil ; overlast.
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molestatie, v. overlast, ongelegenheid,
molesteeren, bezwaren, overlast aandoen, kwellen.
M011a,m. (in Turkije;) opperrechter van een stad of
van een geheel district, wetverklaarder.
molifisken,
mu. weekdieren.
molo, in. (Ital.) dam, havendam, hoofd.
Moloch, in. afgod der Moabieten en Arnmonieten,
wien zij menschen, inz. kinderen offerden.
molos, m. jachthond.
molto, veel, sterk, zeer.
moltein, o. zachte, dikke woilen stof.
moment, o. oogenblik, tijdpunt; beweeggrond;
hoofdomstandigheid, hoofdpunt.
moment-photographie, v. beeld van een oogenblikkelijke handeling of toestand.
[kortstondig.
momentaneel, oogenblikkelijk, ras voorbijgaand,
momenteel, voor het oogenblik; een oogenblik bemomisch, spottend.
[treffende.
Momus, m. god der satire; spotter, hekelaar.
monachisme, o. monnikendom, monnikerij.
mOnachus, m. monnilc.
monfiden, v. mv. eenheden, ondeelbare stofbestanddeelen ; (oolc:) puntdiertjes (infusiediertjes).
monandria, v. mv. planten met een ineeldraad.
monarch, m. alleenheerscher, zelfheerscher, vorst.
monarchaal, alleenheerschend; de monarchie toegedaan.
monarchie, v. alleenheerschappij, regeeringsvorm,
waarbij de opperste macht aan een enkelen persoon is toevertrouwd. Zij is o n b e p e r k t, als de
wetgevende, rechterlijke en uitvoerende macht, in
harden van den monarch vereenigd zijn; of b eperkt (constitutioneel), als de monarchde
oppermacht !net de volksvertegenwoordiging deelt.
monasterium, o. lclooster, kloosterkerk.
mon bijou, mijn juweel.
mondaine, v. wereldsche, veel uitgaande vrouw.
mondaniteit, v. wereldschgezindheid, ijdelheid.
monde, v. wereld, menschen.
mon Dieu, mijn God! goede hemel!
moneeren, herinneren, vermanen, waarschuwen.
monetair, op de munt betrekking hebbende.
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monetisatie, v. het in omloopbrengen (van papier)
als geld.
money, (Eng.) geld; money-maker, m. (Eng.) geldmaker, hij die de kunst verstaat geld te verdienen.
monisme, o. eenheidsleer, die stof en geest beschouwt
als van denzelfden oorsprong.
moniteur, m. herinneraar, vermaner ; schoolhelper
in Frankrijk en Belgie ; het officieele dagblad in
Frankrijk. [schuwing.
monitie, v. herinnering, vermaning ; wenk, waarmonitor, m. herinneraar, vermaner ; leerling die met
het onderricht van een zeker getal medescholieren
belast is ; (oolc:) soort pantserschip voor de kustmonjet, m. (Mal.) aap. [verdediging.
monkey, (Eng.) aap ; som van 500 pond sterling als
inzet bij weddenscliappen.
monnaie, v. 'mint, geld.
monocle, v. lorgnon, kijkglas voor een oog.
monochromie, v. eenkleurigheid.
monocraat, m. alleenheerscher.
monocratie, v. alleenheerschappij.
monodrama, o. = melodrama (zie ald.)
monogamie, v. enkelvoudige echt (met eerie vrouw).
monogram, o. ineengevlochten aanvangletters van
een naam ; eenvoudige teekeniug bij de °mien.
monographie, v. verhandeling over een enkel of
bijzonder voorwerp.
[bv. zulk een zuil.
monoliet, m. kunstvoorwerp uit een blok of steen,
monoloog, m. alleenspraak, zelfgesprek.
monomaan, m. lijder aan een id é e f i x e (zie aid.)
monomanie, v. soort waanzinnigheid, die zich slechts
aan een enkel voorwerp houdt en daaruit voedsel
put, vaststaand waandenkbeeld. [daardmunt.
monometalisme, o. stelsel met een metaal als stanmonometalist, m. voorstander van het monometalisme. Izweefvlake
monoplaan, m. eendekker, vliegmachine met e'en
monoplegie, v. verlamming, van een enkel lichaamsdeel of van eene enlcele spiergroep.
tnonopOlie, o. alleenhandel, uitsluitend recht om een
bedrijf of handel in den Staat alleen te drijven.
monopoliseeren, tot den alleenhandel beperken ;
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den alleenhandel of een monopolie to drijven.
monorail-spoorweg, m. spoorweg !net slechts een
rail (of spoorstaaf).
monosylldbe, v. eenlettergrepig woord.
monotheisme, o. geloof aan een God.
monotonie, v. eentonigheid, eenvormigheid.
monotoon, eentonig, vervelend.
mon plaisir, mijn genoegen.
mon repos, tnijn rust.
Monroe-leer, v. stelsel dat Been Europeesche tnogendheid vasten voet in Amerika mag krijgen en
dat elke Europeesche invloed geweerd inoet worden (afkomstig van president Monroe en zijn bood[berg, hoogste top der Alpen.
schap in 1823).
mons, mont, monte, m. berg, Mont-Blanc, witte
monseigneur, m. doorluchtige heer, hoogedele, titel
van hooge geestelijken en prinsen.
monsieur, m. Mijnheer.
monstráns, m. prachtige zonvormige hostievaas.
monstrueus,monstreus, gedrochtelijk, wanschapen.
monstrum, monster, o. misgeboorte, gedrocht,
wanschepsel, al het onnatuurlijke en zeldzame in
zijn soort ; monstrum horrkndum, afgrijselijk
[drochtelijkheid.
monster.
monstruositeit, v. misvorming, wanstaltigheid, gemontage, v. het ineenzetten (monteeren) van eene
machi ne.
montagnfird, m. bergbewoner; lid der bergpartij
in de Fr. nationale conventie (1792).
montagnes-russes, v. m y. kunstmatige glijbaan
die een op- en neergolvend verloop heeft, rutschbaan.
montfinen, m. m y. bergbewoners, berglieden.
montint, o. bedrag, beloop (b y. van een rekening).
mont de pieti, m. lombard, bank van leening.
monteeren, stijgen; opwekken, bezielen ; kleeden
(soldaten); bemannen (een schip); van een opgetuigd paard voorzien (een ruiter); de deelen van
een machine ineenzetten; zetten, in een kas vatten
(edelgesteenten); bijzetten (de verflcuip).
monteering, montuur, v. militaire dienstkleeding.
monteur, m. werkman,*die de deelen van een machine ineenzet, of inonteert.
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monte-jus, m. (Fr.) toestel in fabrieken om sappen,
°lien enz. to laten stijgen.
montgolfiêre, v. luchtballon met verwarmde lucht
(naar de uitvinders de gebroeders Montgolfier).
monthly, (Eng..) maandelijks. [rend goed uitleent.
montist, in. rentenier, die zijn geld alleen op onroemontuur, v. zie monteering, (oolc:) dier, dat men
berijdt, rijdier ; al wat tot invuiling, opmaking, toerusting van een voorwerp dient.
monument, o. gedenkteeken, gedenlauil.
moon, (Eng.) maan ; new —, nieuwe maan; full —,
voile maan; half —, halve maan.
moonlighter, m. bedrijver van agrarische inisdaden
tijdens den nacht (in Ierland).
moquant, bespottend, hoonend, schertsend.
moquerie, v. spotternij.
moquette, v. mokfluweel, soort grof fluweel, dienende tot ineubelbekleeding.
mOra, o. zeker Italiaansch raadspel met de vingers.
mOra, v. vertoef, verwijl, vertraging; in — zijn,
nalatig, in gebreke, achterstallig zijn (zie ook
periculum).
moraal, v. zedenleer, uiteriijke zedelijkheid.
moraine, v. gletscherwal, gletscherdam ; rotsblokken,
puin enz. aan den rand van gletschers.
moral insanity, (Eng.) moreele waanzin, op overgeerfde storing des geestes berustende wilszwakte.
moralisatie, v. zedekundige les en het inprenten
daarvan.
moraliseeren, zedelijk maken ; zedekundige beschouwingen of lessen ten beste geven, den zedemeester spelen.
moralist, m. zedeleeraar, schri;ver over de zeden.
moraliteit, v. zedelijkheid, het zedelijk goede.
morindo, vertragend, verwijiend.
Moravische broeders, m. m y. Hernhutters.
morbeus, ziekelijk, door ziekte voortgebracht.
morbidesse, morbidezza, v. weekheid, teederheid
(van gesciiiiderd vleesch).
morbiditeit, v. ziekelijke toestand, het ziektecijfer.
morbleu, verduiveld ! droiiimels!
morbus, tn. ziekte.
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morceleeren, verbrokkelen.
mordaciteit, v. bijtvermogen ; bijtende scherpte.
mordant, bijtend, seller!), schamper; — o. bijtmiddel..
mordore, hoogrood, bruinrood.
more consuito, of more sOlito, naar gewoonte,
naar de gebruikeliike wijze.
moreel, v. innerlijk gevoel van zedelijke of natnurlijke kracht of waarde.
mOre majorum, naar oud of voorvaderlijk gebruik.
moraido, wegstervend.
mires, vanv. zeden, gebruiken ; iemand — leeren,
hem te recht zetten, tot zijn plicht brengen.
mOre sub, op zijn eigen wijze.
morgandtisch huwelijk, o. huwelijk van een vorstelijk of hoogadellijk persoon met iemand van
lagere geboorte waarbij deze laatste een z. g. morganatica, v. morgengave, ontvangt terwijI de kinderett
alleen den naam en het vermogen der moeder
erven.
morgue, v. (in Parijs) plaats van tentoonstelling van,
onbekende lijken ; (oolc:) hoogmoedig, verwaand
gezicht, trotsche ernst.
[denstoel..
morille, v. morielje, soort (rimpelige) eetbare padmorituri te salutant, zij die gaan sterven groeten u t
morlaix, in. dicht, sterk huislinnen (van de stad M o rla ix in N. Frankrijk).
Mormanen, in. nzv. door Joel Smith gestichte godsdienstsecte in Amerika.
fine
mormoranda, mormor6vole, mormorOso, 'lairm o rning, (Eng.) morgen, ochtend.
morocOmium, morodOchium, o. kranlczinnigengemorositeit, 0. gemelijklieid, kwade huhu.
Istieht.
Morpheus, in. god van den slaap, de slaap.
morphine, v. opiumzuur (sterk vergif), pijnstillenci
middel, tevens slaapmiddel.
morphinisme, o. door herhaalde onderhuidsche inspuitingen met morphine veroorzaakt zwaar zenuwlijden, dat tot waanzin leidt ; morphinist, in.
iemand die misbruik maakt van morphine.
morphographie, v. vormbeschrijving, beschrijving
der natuuriichamen volgens,hun gedaanten.
morphologic, v. leer van den vorm.
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mors, v. dood; morsdood, ontwijfelbaar dood.
Morse - schrift, o. telegrafisch schrift bestaande

uit
punten en strepen, uitgevonden door den Amerikaan Morse.
mors omnia aequat, de dood maakt alles gelijk.
mors optata recedit, de dood wijkt terug als men
hens wenscht.
snort, m. doode; (in 't omberspel:) de vierde, voor
't oogenblik stilzittende speler.
mortadel, v. Italiaansche metworst (deels varkensvleesch, deels rundvleesch).
inortaliteit, v. sterfelijkheid ; sterftecijfer.
morte - saison, v. de slappe tijd in zaken.
mortgage, (Eng). onderpand, hypotheek.
auortier, m. groote vijzel; zeer kort kanon, dat de
projectielen met sterk gekromde banen uitschiet ten
erode de doelen van boven to treffen.
mortal/int, krenkend, beschamend, vernederend.
mortificatie, v. dooding, het afsterven, tuchtiging;
beschaming.
snortificeeren, dooden ; lcastijden, het lichaam kwellen; krenken, Teed doen (bv. door een weigering,
berisping, enz.); murw, malsch maken (het vleesch).
meirtufis, dood. mOrtuiis, m. een doode.
snorue, v. (Fr.) kabeljauw, stokvisch.
tnos, m. gebruik, herkomst, gewoonte, zede, z. mores.
snosasaurus, m. Maashagedis, voorwereldlijke reuzenkrolcodil o.a. bij Maastricht als fossiel (z. d. w.)
opgegraven.
moscovfide, v. ruwe, ongeraffineerde suiker.
snoscovisch gebak, o. luchtig eiergebak.
moskee, v. Mohammedaansche tempel, bedehuis.
moskiet, mosquito, m. bijtvlieg, steekmug in Indie
Ienz.
Moskoviet, m. inwoner van Moskou, Rus.
MOsiem, m. (mv. Moslemin), aanhanger van Mohammed, rechtgeloovige Mohammedaan.
mosso, bewogen, beweeglijk.
motet, o. veelsiemmig kerkgezang.
Int5tie, v. beweging; voordracht, voorslag, inz. in de
kamers der volksvertegenwoordiging.
tnotief, o. beweeggrond, prikkel, spoorslag.
tnotiveeren, met redenen omkieeden, staven.
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motor, m. beweger; inz. de beweegkracht eener
machine; motorboot, motorfiets, motorwagen, boot, bets enz. met voortbewegingsmachine.
motto, o. zinspreuk, kernspreulc als opschrift.
mditu prOprio, uit eigen beweging of aandrift.
mouchard, m. kondschapper, verkiikker, politiespion.
mouche, v. vlieg ; moesje, schoonheidspieistertje ;
mooches volantes, my. beweeglijke vlekken voor
de oogen, een oogziekte. [spikkelen.
moucheteeren, met zwarte vlekken besprenkelen,
mouilleeren, bevochtigen.
mouillette, v. geroosterd reepje brood.
mount, mountain, (Eng.) berg.
mousse, In. schuim ; scheepsjongen, kajuitwachter.
mousseeren, schuimen, opbruisen.
mousseline, v. en o. dun, fijn neteldoek.
mousseux, schuimend (bv. als champagne-wijn).
mousson, ni. = moesson (z. ald).
moustache, v. knevel, snorrebaard.
motitarde, v. mosterd.
mouvement, o. beweging; (oolc:) treinenloop.
moveeren, bewegen, in beweging zetten.
movimento, v. beweging, tijdmaat.
moyen-age, In. (Fr.) middeleeuwen.
mOyens, o. niv. middelen, vermogen. [werk.
mozaiek, o. ingelegd werk, steen- of glasschilderMozaisme, o. de mozaische of joodsche godsdienst.
mozalst, m. maker van mozaik of ingelegd werk.
much ado about nothing, veel drukte om niets.
mucus, In. slijm, snot; slijmig geneesmiddel; mucesa, v. slijmvlies.
muezzin, m. uitroeper der biduren van de minarets.
mufti, m. rechtspreker; Turksch opperpriester en
muid, o. Fransch vat van bijna 274 liter. trechter.
mulct, m., mulattin, v. kleurling(e) uit negers en
blanken geboren.
mule-Jenny, v. (Eng.) muildier-jenny (z.Jenni),thei
genoemd, omdat ze uit de verbinding van twee
andere machines (de Jenny- en de watermachine)
bestaat en dus als 't ware een basterd, gelijk het
muildier is.
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Mullah, in. titel van rechters in Turkije en Arable.
multa, velerlei.
multa paucis, veel in weinig (woorden).
Multatuli, ilc heb veel gedragen, pseudoniem van
Domes Dekker.
multiform, van allerlei vorm.
multiplaan, in. veeldekker, vliegmachine (zweefvlieger) met meer dan twee zweefvlakken.
multiple, multiplex, veelvoudig.
multiplette, v. rijwiel voor meer dan twee personen.
multiplicAtie, v. vermenigvuldiging; vermeerdemultipliceeren, vermenigvuldigen. [ring.
multipliciteit, v. menigvuldigheid, veelvuldigheid,
menmgte.
multi sunt vocati, pauci vero electi, velen zijn
geroepen maar weinigen uitverkoren.
multum, veel.
multum in parvo, veel in 't kleine.
multum, non multa, veel, niet velerlei.
mtimmie, v. gebalsenid en gedroogd lijk.
mutnmificeeren, als een mummie indrogen.
mtindus vult decipi (ergo decipiatur) de wereld
wil bedrogen worden (derhalve worde zij bedrogen).
[treffend.
municipaal, de gemeente- of de stadsregeeriimg bemunicipaliteit, v. gemeenteraad, gemeentebestuur;
raadhuis ; grondgebied onder 't gezag van een gemeenteraad.
municipium, o. Romeinsche vrijstad.
munificêntie, v. milddadigheid, mildheid.
munitie, v. krijgsvoorraad, schietbehoefte.
mtinster, in. stichtkerk, domkerk.
muraille, v. muur ; en muraille, in lange, dunne,
gesloten gelederen.
murmureeren, morren, ontevreden zijn en klagen.
muscadin, m. saletjonker, modegek, fat.
musculair, de spieren (in uskele n) betreffend,
daaraan eigen.
musculeus, gespierd, sterk van spieren, vleezig.
musette, v. tasch, ransel voor onbereden officieren.
museum, o. muzentempel, kunstkabinet.
musica, musique, v. muziek.
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musiceeren, goede muziek maker!.
music-hall, k Eng.) soort cafe-chantant.
mfisicus, m. toonkunstenaar.
musis sacrum, aan de Muzen gewijd.
musket, o. vuurroer (voormalig soldatengeweer).
musketier, m. geweerdrager, voetsoldaat.
muskiet, nz. Indische steekmug.
mustang, m. Ainerikaansch wild (verwilderd) paard.
mustie, v. dochter van een blanke bij een mulattin.
mutábel, veranderlijk, onbestendig.
mutabiliteit, v. veranderlijkheid, onbestendiglieid.
mutatie, v. verandering ; wisselen van de stem.
mutdtis mutfindis, (afgekort m. m.), met de 'too(lige veranderingen.
mutat° nOmine, met veranderden naatn.
mutilátie, v. verminking; mutileeren, verminken.
mutineeren, aan 't muiten slaan, oproerig worden.
mutisme, o. vrijwillige stomheid, stitzwijgen.
mutton-chops, Inv. (Eng.) gerooste lamsribbetjes.
mutua confidentia, mutua fides, wederzijdsch vertrouwen.
mutualisme, o. samenleving van dieren, die ook
buiten elkaar kunnen b y. neushoorn en ossenpikker,
Inter en bladluis, vgl. symbiose.
mutualiteit, v. wederzijdschheid, wederkeerigheid.
mutueel, wederzijdsch, over en weer.
Mtizelman, m. rechtgeloovige volgeling van Mohammed. [wetenschappen.
Muzen, v. my. zanggodinnen; schoone kunsten en
mtizenzoon, m. student, academie-burger.
muzief-goud, o. schildersgoud, valsch schelpgoud.
muzief-werk, o. = mozaTek, z. aid.
muzief zilver, o. valsch zilver, wit tin met bismuth en
muzikaal, toonkunstig; welklinkend. [kwik.
myalgie, v. spierpijn.
mycologie, v. leer, kennis der paddestoelen of mainmyelitis, v. ruggetnergsontsteking. [men.
Mylady, (Eng.) titel der vrouwen van lords en
baronets, Mevrouw.
mylord, eeretitel van den hoogen adel in Engeland.
myographie, v. spierbeschrijving.
myopfe, v. kortzichtigheid, bijziendheid.

myosotis
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myosOtis, v. vergeet-mij-nietje.

myriAde, v. tienduizendtal; ontelbare menigte.
myriagrfim, o. 10,000 gram of 10 kilo.
myrialiter, m. 10,000 liters of 100 hectoliters.
myriamiter, m. 10,000 meter of 10 kilometer.
myriast6re, v. 10,000 kubieke meters.
myrrhe, v. bitter, welriekend, geneeskrachtig gotnhars van een Oostersch struikgewas.
mystêrie, o. geheimenis, verborgenheid; geheimleer ;
(ook :) middeleeuwsch kerkelijk tooneelstuk.
mysterious, geheimzinnig, raadselachtig.
mysticisme, o. geloof in een verborgen gemeenscliap
tusschen God en den mensch; stelsel van geheimzinnige schriftuurverklaring; neiging tot het wondergeloof of de geheime wetenschap.
mystiek, geheimzinnig, verborgen, duister.
mystiek, v. bovennatuurlijke kracht, geheimziniiige
inwerking van God.
mystificaitie, v. misleiding der lichtgeloovigen, fopperij; wetenschap door ingeving.
mystificeeren, op slimme manier beetnemen.
mythe, v. volksoverlevering, sage, verdichting.
mythisch, verdicht, fabelachtig.
mythologie, v. godenleer, fabelleer. [betreffende.
mytholOgIsch, de godenleer of de labelgeschiedenis

N
No. = ntimero, nommen
N. B. = nOta bene, let wel; (ook :) noorderbreedte.
N. C. = nostro conto, op onze rekening.
N. N. = nOmen nescio,ik weet den naam niet;
(ook a notetur nomen, men vulle den naam in.
N. S. = naschrift ; (of wel :) nieuwe stij1; (in 't Fransch
ook:) Notre Seigneur, onze Heer (Jezus).
N. T. = nOvum testamentum, nieuw testament.
Nto = netto, zuiver.
nabob, m. (weleer:) stadhouder, bevelvoerder in
O.-Indio; (ook :) in Indio rijk geworden en prach.
tig levend man.

nacaraat
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nacaraat, helderrood, in 't oranjegeel vallende.
nacre, o. paarlemoer ; nacre, paarlemoerachtig.
nadir, o. voetpunt, laagste punt aan den hemel (tegenover het zenith (z. aid.).
naevus, m. (m y. naevi) nioedervlek.
nagana, v. de parasiet der tsetse-ziekte.
nalef, ong,ekuitsteld, trouwhartig, argeloos, onschulnaissance, v. geboorte, alkomst.[dig.
nalveteit, v. natuurlijlce openhartigheid, beminnelijke
eenvoud en onschuld, ongedwongen aardigheid.
naja, v. brilslang.
najfide, v. water- of riviernimf.
[ten verrichten.
namaz, o. gebed der Turken, dat zij 5maal daags moenandue, m. Z.-Amerikaansche struisvogel.
nankinet, o. op nanking gelijkendeonaar fijner stof.
Wanking, o. Chineesche geelachtige katoenen stof.
naphtha, v. bergbalsem, vloeibare witte, brandbare
en sterk riekende aardolie.
naphthaline, v. in steenkolenteer voorlcomende koolwaterstof ; middel tegen mot enz. f 9,60.
napoleon (d'or),m. Fransche goudmunt 20 francs
Napoleoniden, m. m y. nakomelingen of oolc zijverwanten van Napoleon.
napolitaine, v. in Rheims vervaardigde wdllen stof
voor mantels en omslagdoeken. [Women jongeling.
Narcissus, m. beeldschoon, met zich zelven logenarcOse, v. verdooving ; narcoticum (m y . —ica),
narcotisch middel, o. slaapwekkend, bedwelmend
middel. [bereide balsem.
nardus, v. Oostersche welriekende plant; daaruit
nargileh, v. Turksche waterpijp, tabakspijp, waarbij
de rook door middel van een Lange slang door het
narratie, v. vertelling, verhaal.
[water gaat.
nasaal, den neus betretfend ; —geluid, o. neusgeluid;
nasale letter, v. neusletter.
nascittirus, m. het kind in den moederschoot, het
nog ongeboren kind.
nassi, v. (Mal.) gekookte rijst.
nassi goreng, v. (Mal.) in kokosolie gebakken rijst
met fijn vleesch, uien, Spaansche peper en eieren.
nassi tim, v. (Mal.) rijst gekookt met kip en gedroogd
vleesch zonder eenige kruiderij, Ind. ziekenkost.

nataal
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nataal, de geboorte betreffend of daartoe behoorend.
natatie, v. het zwemmen.
natie, v. yolk, de inwoners van een land, in zooverre
zij oorsprong en taal gemeen hebben.
-natief, aangeboren ; geboortig, afkomstig.
nationaal, wat een natie eigen is, daartoe behoort.
-nationaliseeren, in een natie als lid opnetnen ; tot een
voorwerp der gansche natie of nationaal oaken.
-nationaliteit, v. volkseigenaardigheld, -lcarakter.
natives, m. mv. inboorlingen ; (in Noord-Amerika :)
politieke partij, die voorrechten boven de genaturaliseerde burgers verlangt.
nativiteit, v. het geboorte-uur;• het lot, dat naar het
aloude bijgeloof, den mensch volgens den stand
der sterren bij zijn geboorte reeds to wachten staat
en hem voorspeld wordt (zie horoskoop).
NatOlie, o. Klein-Azle.
natrium, o. soort zilverwit metaal.
matron, o. vuurvast nnueraal loogzout.
nattira, v. natuur. [teres der kunst.
-natura artis magistra, de natuur is de leermeesnaturfilia non sunt tiirpia, natuurlijke dingen zijn
niet schandelijk. [heden der natuur.
naturallen, v. m y. natuurvoortbrengsels, zeldzaamnaturaliseeren, zooveel als nationaliseeren;(ook:)
aan een vreemde luchtstreek gewennen (planten);
in een taal opnemen (vreemde woorden).
naturalisme, o. natuurgodsdienst, die alles toeschrijft
aan de natuur als eerste beginsel, in tegenstelling
met een geopenbaarden godsdienst ; (in kunst en
literatuur 0 richting die trouwe nabootsing der natour als icjeaal stelt.
naturalist, m. natuurbelijder, verwerper der openbaring '- natuurmensch, niet kunstmatig gevormd
mensch; voorstander der nabootsing van de natuur
in lcunst en litteratuur. [leer van Darwin.
natural selection, (Eng.) natuurkeuze volgens de
naturam expellers furca, tamen usque recurret,
de natuur gaat boven de leer. [sprongen.
natura non facit saltus, de natuur maakt geen
naturel, o en m. natuurlijke aanleg; inboorling ; (in
de muziek ;) herstellingsteeken ; — v. pruik.

naumachie
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naumachie, v. scheepsstrijd, zeeslag, inz. spiegelgevecht te water.
nauscoop, m. scheepsverrekijker. fseeus, walglijk.
nausea, v. zeeziekte ; misselijkheid, braking; naunautiek, v. scheepswezen, scheepvaartkunst.
nautisch, tot het zeewezen behoorend, dat betreffend. fhoort.
navaal, wat tot het zeewezen, de scheepvaart benavaiorama, o. soort van diorama dat een zeestuk
navigdbel, bevaarbaar, zeilbaar.
[vertoont.
navigatie, v. scheepvaart; (ook :) stuurmanskunst.
navigatie-acte, v. Engelsche scheepsvaartwet, in 1650
onder Cromwell uitgevaardig, d en in 1850 opgeheven.
navigator, in. zeeman, schipper, varensgezel.
navrant, grievend, hartverscheurend.
navy, (Eng.) vloot, zeewezen, zeemacht.
Nazareer, m. man van Nazareth, Jezus Christus.
ne, née, geboren.
nebuleus, nevelig, inistig; (fig.) verward; gemelijk.
ne cedas malls, wijk net voor het ongeluk.
necessaire, noodig, noodzakelijk.
necessaire, v. reiskistje, reistasch.
necessitas ante rationem est of necessitas won
hfibet 16gem, nood breekt wet.
necessiteeren, noodzaken, in de noodzakelijkheid
brengen, noodzakelijk maken.
necessiteit, v. noodzakelijkheid.
nec plus ultra, (letterlijk : met verder); het hoogste,
dat te bereiken is.
necrologie, v. doodenbeschrijving, levensgeschiedenis van een overledene. [storvene.
necroloog, m. levensbeschrijver van een pas genecromantic, v. kunst mn met behulp van de opgeroepen geesten van afgestorvenen de toekomst te
voorspellen.
necropolis, v. doodenstad, begraafplaats.
necrosis, v. beenderversterf.
nectar, m. godendrank; uitstekend lekkere drank.
necton, o. organismen, die zich vrij bewegen in de
zee en in zoet water v. gl. benthos en plankton.
nefas, o. onrecht ; per n., onrechtmatig, door wederrechtelijke middelen.
VEERTIENDE DRU K.
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ne fronti crede, verlaat u niet op den schijn.
negatie, v. ontkenning, loochening.
negatief, ontkennend ; tegengesteld.
negatief, o. omgekeerd beeld op glas, waarvan
de photo's afgedrukt worden.
negatur, het wordt ontkend, geloochend.
negeeren, ontkenuen, Ioochenen; doen alsof men
iemand niet kent, opzettelijk over het hoofd zien.
neglectie, v. verwaarloozing verzuim.
neglige, o. huiskleedij, ochtendkleed.
negligeeren, veronachtzamen, niet achten.
negligentie, v. nalatigheid, onachtzaamheid, verzulin, slordigheid.
negotittbel, verhandelbaar, omzetbaar.
negotiant, m. groothandelaar.
negotiatie, v. handelsbedrijf; verhandeling van een
nog niet vervallen wissel; (in staatszaken:) onderhandeling, bemiddelaarswerk ; het sluiten van een
leening.
negOtle, v. handel, koopmanschap, handelsverkeer.
negotieeren, onderhandelen; handel drijven; tot
stand brengen, bewerken.
negrito, m. Austraal-neger, negerachtige inboorling
van Australia en Polynesia. [handel.
negrophaag, in. voorstander van den neger-sIavennegrophilus, m. negervriend, hij, die de vrijheid
der negerslaven wenscht.
Negus, m. titel van den Keizer van Abessinie; gekruide wijn, drank bestaande uit wijn, water, suiker, citroen en noteinuskaat (in Engeland).
ne Jupiter, quidem omnibus placet, zelfs Jupiter maakt het niet alien naar den zin.
Nemesis, v. godin der wrekende gerechtigheid;
verdelging.
nemine contradicente, met algemeene toestemming. fv66r zijn dood.
nemo ante mortem beatus, niemand is gelukkig
nemo mortalium omnibus horis sapit, niemand
is ten alien tijde wijs.
nemorosen, v. m y. boschplanten.
nenia, v. treurzang.
neo, voorvoegsel, dat „nieuw" beteekent.

neologisme
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neologisme, o. nieuw gevormd of in nieuwen zin
gebezigd woord.
neoloog, m. invoerder, voorstander van nieuwigheden in de taal of haar beteekenis.
neophiet, m. nieuweling, nieuwbekeerde.
nephalisme, m. geheel-onthouding van alcoho'.
nephralgie, v. Hier- of lendenpijn.
nephritis, v. nierontsteking
nepotisme, o. begunstiging en verrijking van bloedverwanten door hooggeplaatste persouen, met
achterstelling, van derden.
neptunisten, m. m y. aanhangers van het neptunisme, d. i. de tneening, dat de aarde haar tegenwoordige gedaante door de werking van het water
heeft verkregen (vgl. vulkanisten).
Nepttinus, m. god der zee ; (ook ;) de verst van de
zon verwijderde onder de titans bekende planeten.
ne quid nimis, niets to veel, alles met mate.
Nereus, m. ondergod der zee, vader van 50 dochters, de Nereiden, v. my. zeenimfen, (ook;) zeer
kleine lichtende zeewormpjes.
Nernstlamp, v. soort electrische gloeilamp.
Nëro,m. dwingeland, wreedaard (naar den Romeinschen keizer Nero).
nerveus, zenuwachtig; gespierd; de zenuwen betreffende.
nervositeit, v. zenuwzwakte, zenuwachtigheid.
nervus, m. zenuw.
jgrond.
nervus probaindi, m. bewijsgrond, hoofdbewijsnervus rerum, m. de ziel van alle zaken, het geld.
nescio, ik weet niet ; nescio vos, ik ken u niet.
nescis quid vesper (serus) vehat, gij weet niet,
wat de (late) avond zal brengen. De toekomst ligt
in 't duister.
Nessuskleed, o. iets dat hevige pijn of smart veroorzaakt en waaraan men zich niet kan onttrekken.
Nestor, m. schrander, eerwaardig grijsaard; oudste
en nieest ervarene onder zijn gelijken.
ne stator supra (of ultra) crepidam, schoenmaher, houdt u bij uw leest.
netsuke, v. (Jap.) kunstig bewerkte, doorboorde ivory', houten of metalen sluitknoop van een zijden
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koord, dat dient om tabakszakjes en andere voorwerpen aan den lijfgordel te bevestigen.
netto, zuiver, zonder verderen aftrek, na aftrek van
al wat mag worden afgetrokken.
neuf, nieuw.
[kracht.
neuralgie, v. zenuwpijn.
neurasthenie, v. zenuwzwakte; gebrek aan wilsneurologie, v. leer van de zenuwen.
neuropathisch, zenuwziek, zenuwzwak.
neuro-pathologie, v. leer der zenuwziekten.
neurose, v. zenuwziekte.
neuter, onzijdig; neutrum, o. onzijdig geslacht,
(der naamwoorden); neutrius generis, van 't
onzijdig geslacht.
neutraal, onzijdig, partijloos, onverschillig.
neutralisfitie, v. onzijdigmaking, veronzijdiging.
neutraliseeren, onzijdig maken; de verbinding van
het eene voorwerp met het andere verhinderen.
neutraliteit, v. onzijdigheid, onpartijdigheid.
nevado m. sneeuwberg in Z.-Amerika.
ne varietur, opdat mets veranderd worde.
neveu, m. neef, broeders- of zusterszoon.
nevrose, v. ziekelijke storing van het zenuwstelsel,
neurose.
New-Foundlander, m. groote langharige hond.
Nëwgate, groote strafgevangenis te Londen.
nexus, m. samenhang, verband.
niAbel, ontkenbaar, loochenbaar.
niaiserie, v. onnoozelheid, domtne streek.
Nibelungenlied, o. Ouddurtsch heldendicht.
Itige stof.
nicotiAna, v. tabak ; de tabaksplant.
nicotine, v. uit tabak getrokken eigenaardige vergtfniece, v. nicht, broeders- of zusters docliter.
nielleeren, in metaal graveeren en de groeven met
zwartsel vullen. [staande.
niello, v. (It.) metaaldecoratie uit zwarte figures beni fallor, als ik mij niet vergis.
nigger-song, (Eng.) Amerikaansch negerliedje.
night, (Eng.) nacht, avond.
nigromfintie, v. zwarte kunst, tooverij; schatgraverij.
nigro notanda lapillo, met een zwarte kool aan te
teekenen.

nihil
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nihil, nil, niets ; nihil (fit) sine causa, niets
geschiedt zonder oorzaak. ilijks is mij vreemd.
nihil humani a me alienum puto, niets menschenihilisme, o. beweging in Rusland, die al het bestaande wil vernietigen om een nieuwe maatschappij to stichten.
nihilist, m. nietsgeloovende ; nieteling, onbruikbaar
lid der maatschappij, Russisch anarchist.
nihil probat etc. zie qui nimium etc. Vaal.
nikkel, o. grauwachtig zilverwit, sterlc blinkend inenikker, m. de duivel; (in N.-Duitschland ook :) beul.
[wonderen.
nil, zie nihil.
nil admirtiri, niets bewonderen, zich over niets vernil desperandum, wanhoop nooit.
nil medium est, er is gees middeiweg, of niemauci
houdt den middenweg.
nil nOvi sub stile, niets nieuws onder de zon.
nimbus, tn. stralenkroon, lichtkrans om het hoofd
der heiligen; glans, luister, die eeii groot heer
oingeeft.
nimf, v. half- of onder-godin (in de mythologie);
(ook :) lichtzinnig, veil meisje.
n'importe, het doet er niet toe.
Nimrod, nz. jager ; geweldig jager (naar den nakomeling van Chain; Genesis 10 vers 8 en 9).
ninsing, ninsi-wortel, m. beroemde geneeskrachtige
wortel (in China en Japan).
Nirwdna, v. in het Boeddhisme; zalig zelfvergeten
door verzinking in het niet.
nitraat, o. salpeterzuur, zout.
nitrogenium, o. stikstof.
nitroglycerine, v. uit glycerine met zwavel- en salpeterzuur samengestelde ontplofbare vloeistof.
nitrum, o. salpeter.
nitrus argenti, o. zilvernitraat, helsche steen.
nitschewo, (Russ.) niets, het is niets.
niveau, o. waterpas; waterspiegel; hoogte wasrop
eeii vocht staat ; nivelleer-werking.
nivelleeren, waterpas maken; met het waterpas afmeten; gelijk maken. [der (21 Dec. tot 19 Jan.)
nivese, v. sneeuwmaand in den Fr..republ. kalenNixe, v. boosaardige watergeest.

Nizam
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Nizam, nz. titel van den vorst in 't zuidelijk gedeelte
van Voor-Indie, in Golconda (de Nizam van Dekan).
njaai, njahi, v. (Mal.) inlandsche huishoudster, bijzit van een blanke.
njo, m. (Mal.) jongenheer; (ook:1 afkorting voor
njonja, v. (Mal.) mevrouw. [sinjo d. i. halfbloed.
nobel, edel; edelmoedig; voortreffelijk, voornaam,
[adellijk.
nObili, m. my. adellijken.
nobiliteit, v. edelheid, beroemdheid; adel, ridder[schap.
nobility, v. de hooge adel in Engeland.
noblesse, v. adeldom, adelstand, ridderschap ; —
de robe, door hofdiensten of magistraatsamblen
[tingen op.
verkregen adel.
noblesse oblige, adel verplicht, d. i. legt verplichnObody, (Eng.) niemand, onbeduidend persoon.
noctambulisme, o. noctambulatie, v. het slaapof naclitwandelen.
noctambulus, m. slaapwandelaar.
nocturne, v. nachtmuziek, nachtserenade.
noedels, v. my. soort van Duitsch deegreepjes uit
meet en eieren bereid, die op vermicelli gelijken.
noir, zwart; het zwarte; noir animal, beenzwart.
n6lens vOlens, goed- of kwaadschiks, met of
tegen zin.
n6li me tfingere, raak mij niet aan; kruidje-roer(mij-niet.
nom, m. (Fr.) naam.
fvolken.
noma, v. waterkanker.
nomaden, m. my. herdersvolken, rondzwervende
nomadisch, rondtrekkend, zonder vast verblijf.
nomadiseeren, zwervend rondtrekken.
nom de geurre, m. valsclie (aangenomen) naam;
nom de plume, naam die iemand als schrijver
aanneenit.
nomenclatuur, v. naamlijst, naamregister ; wetenschappelijke regels gevolgd bij het geven van benamingen.
nomen est Omen, de naam is een voorteeken.
nomen et 6men, de naam en de aanduiding ervan
tegelijk (bv. een bakker, die Bakker heet).
nomen nescio, den naam weet ik niet.
nominaal, den naam betreffend ; naar den naam;
in naam ; nominale waarde, v. waarde van

non omnis
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staatspapier of geld, zooals dat bij de uitgifte door
een staat is bepaald.
nomina sunt odiosa, namen zijn hatelijIc d. i. men
moet gees namen noemen (bv. bij algemeene straffbenoembaren.
predikaties).
nominatie, v. benoeming, benoemingsrecht, lijst van
nominativus, nominatief, m. eerste naamval.
n6minator, in. benoeiner; noeiner eener break.
nomineeren, benoemen.
nona, v. slaapziekte.
nonacceptatie,v. niet-aanneming, weigering der aanneming van een wissel.
non-actief, niet in werkelijken dienst.
nonactiviteit, v. toestand van een officier, die niet
in werkelijken dienst is en verminderde soldij trelit.
non avenu, niet geschied.
non bis in idem, niet tweemaal voor dezelfde zaak.
nonchalance, v. nalatiglieid, achtelooslieid.
nonchalant, nalatig, achteloos.
non-combattant,m.niet vechtend militair, b y. ziekenoppasser, treinsoldaat enz.
non compos mentis, niet wet bij zinnen.
nonconformisten, m. m y. zie dissenters.
non constat, dat blijkt niet.
non decet, dat is niet gepast.
non-ens, o. onding, onbestaanbaar iets.
non-interventie, v. de niet-tusschenkomst, het onzijdig-blijven.
nonius, m. graadverdeeler, mathematisch werktuig
om de grade!' (of lengten) in zeer kleine deelen to
kunnen aflezen of meten.
non licet omnibus adire Corinthum, het is niet
iedereen gegeven naar Corinthe to gaan.
non liquet, dat is niet duidelijk, niet Naar.
non multa, sed multum, niet velerlei, maar veel.
nonna, v. (Mal.) vrouwelijke half bloed, kleurlinge;
(ook :) jong meisje.
non olet, (geld) stinkt niet.
non omne licitum honestum, al wat vrijstaat
staat daarom nog niet mooi. fallen alles doen.
non omnia possumus omnes, wij kunnen niet
non omnis moriar, ik zal niet geheel sterven.

nonpareille
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nonpareille, zonder vergelijking, weergaloos;
— v. zeer kleine drukletter van 6 punten.
non (of nee) plus ultra, eig. niet verder ; het onovertreffelijke; het toppunt, de kroon, de grens.
non pOssumus, wij kunnen niet; eene onmogelijkheid, eene weigering, waarop men niet kan tel ugnOnsens, m. onzin, dom gesnap. [komen.
non scholae, sed vitea discimus (of discêndum)
est, men leert niet voor de school, maar voor
het L even.
non tali auxilio, zulke hulp heb (ilt) niet noodig.
non troppo, niet te zeer; non tanto, niet te v eel.
non-usus, m. niet gebruikmaking van een recht.
ntinvaleur, m. onwaarde, onzekere acliterstand, oninvorderbare schuld, oninbare post ; persoon, die
geen nuttig werk verricht, niet meetelt.
noon, (Eng.) middag.
nOrimond, v. Japansche staatsie-draagstoel.
norm, norma, v. regel, voorschrift, richtsnoer.
normaal, voorschriftmatig, naar den regel, tot richtsnoer; normale werkdag, m. wettelijk vastgestelde dagelijksche werktijd ; normale spoorwijdte, v. gewone breedte van den spoorweg
[voor onderwijzers(essen).
(1,435 M.)
normaalschool, v. modelschool, opleidingsschool
normaliseeren, geregeld maken, regelen.
normaliteit, v. regelmatige, behoorlijke gesteldheid.
Nornen, v. me. schikgodinnen.
nortonpomp, v. welpomp, met diep in den grond
gedreven op ellcaar geschroefde ijzeren buizen.
[taal.
nosce te ipsum, ken u zelven.
nosodochium, nosokömium, o. zielcenhuis, hospinosokomos, ziekenverpleging.
nosologie, v. leer der ziekten; nosophobie, v.
nostalgic, nostomanie, v. heimwee. [ziektevrees.
nostalgisch, het heimwee betreffend of daaruit
voorkomend.
nOta, v. noot, teeken, aanmerking; kleine rekening.
notdbel, merkwaardig, aanzienlijk, voornaam.
notfibelen, m. m y . of notabiliteiten, v. m y. aanzienlijkste, voornaamste burgers.
nota bene (N. B.), let wel, Beef acht!
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notariaat, o. bet ambt van notaris.
notarieel, het notarisschap betreffend ; door eery
notaris opgemaakt, zie notaris.
notaris, m. aangesteld en beeedigd persoon, die zekere gerechtelijke handelingen (testamenten, volmachten, protester enz.) voltrekt en daarvan een
notaridele acte, v. of geloofwaardige oorkonde
opmaakt.
notfitie, v. het aanteekenen; het noten-schrijven.
noteeren, opteekenen, boeken ; aanmerken.
neitie, v. verstandsbegrip, denkbeeld.
notificatie, v. bekendmakino,-,• kennisneming.
notificeeren, kond doen, melden, kennis nemen.
notitie, v. kennis; aanteekening, opgaaf, naricht;
notitie van lets nemen, zich lets aantrekken, het
zijner opmerking waardig keuren.
notörisch, notoir, openbaar, wereldkundig.
notoriteit, v. openbaarheid, wereldkundigheid.
Notre-Dime, v. Onze-Lieve-Vrouw, Maria ; grootekathedrale Iced( to Parijs.
nottOrno, notttirno, o. nachtmuziek, nachtgezang.
nOtulen, v. my. aanteekeningen; schriftelijk verslag
van het in een vergadering behandelde.
nougat, m. (Fr.) suikergebak met amandelen, nogg.
nourrice, v. min; nourrisson, m. zuigeling.
nourri clans le serail, opgevoed in het serail;
ergens door en door niede bekend (zijn).
nous avons change tout cela, wij hebben dat alles
nous verrons, wij zullen zien. Iveranderd.
nouveautes, v. ow. nieuwigheden, mode-voorwerpen.
nouvelle, novelle, v. nieuwigheid ; nieuwe veror-dening of wet ter aanvulling en wijziging van een,
andere; klein romantisch verhaal.
nova, o. mv. noviteiten, v. m y. nieuwigheden.
novale tienden, o. nw. tienden van nieuw ontgonnen gronden.
novateur, m. vinder, invoerder van nieuwigheden.
novellist, m. schrijver van novellen.
novene, v. negendaagsche gebedsoefening bij de
katholieken. Pearling.
novice, m. en v. nieuweling (inz. in kloosters); proefnoviciaat, o. proefjaar, proeftijd; nieuwelingschap.
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noviteit, v. nieuwheid, het niettwe, jets nieuws en

novitius, m. groen, baar.
[vreemds.
novum, o. lets nieuws, omstandigheid die tot vernieuwde behandeling van een rechtszaak aanleiding geeft. [naam maakt.
flOvus h6mo, m. een nieuw man, d. i. iemand die pas
Nowoje Wremja, o. de Nieuwe tijd (een Russische
nu, (Fr.) naakt.
[courant).
nuance, v. schaduwing, kleurmenging, onmerkbare
ineenstnelting, schakeering, tint.
nuanceeren, schaduwen, schakeeren.
nubiliteit, v. naaktheid, ontblootheid.
nuditeit, v. naaktheid, ontblootheid.
[voorbij.
nulla dies sine Linea, geen dag ga ongebruikt
nulla ratiOne, op geenerlei wijze.
[uitzondering.
nulla rêgula sine exceptione, geen regel zonder
nullificaltie, v. vernietiging, opheffing.
nullificeeren, te niet doen, opheffen, voor nul en
nietig verklaren; geringschatten.
null; secundus, hij doet voor niemand onder.
nulliteit, v. nietigheid, ongeldigheid.
numerair, naar 't getal; —e waarde, v. omloopswaarde (waarvoor een count overal ontvangen en
nitgegeven wordt).
numerair, o. het bare, in omloop zijnde geld.
numereeren, met cijfers teekenen, nommeren ; teHen.
Ntimeri, o. naam van Mozes' vierde boek, dat de
volkstelling der IsraElieten bevat.
numeriek, door getallen uit te drukken; —e waarde,
v. getalwaarde, waarde volgens getallen.
numeroteeren, benommeren, met cijfers teekenen.
numeroteur, m. nummertoestel.
numismatiek, v. munt- of penningkunde.
nunc aut nunquam, nu of nooit. [worden.
nunc est bibêndum, nu dient er gedronlcen te
nunciatie, v. aanzegging, aankondiging; aankiacht.
nunciatuur, v. gezantschap van den Paus.
ntincius, nfintius, m. gezant van den Paus.
nuptiaal, wat den bruiloftsdag, het huwelijk aangaat.
nur die Lumpe sind bescheiden, siechts lummels
zijn bescheiden.
nurse, v. (Eng.) kindermeid; verpleegster, min.
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ntit, (Eng.) noot; nut tree, noteboom.
nutfitie, v. neiging, knikking, wankeling.
nutrftie, v. voeding.
nutritief, voedend, voedzaam.
nux vamica, v. braaknoot. j't mingenot.
nymphomanie, v. vrouwelijke ontembare zucht naar
nystagmus, m. oogbolstuipen.

0
0' (voor Iersche namen zooveel als M a c in Schotland, Fitz in Eugeland) zoon van (bv. O'Connel,
O'Meara enz.).
0. A. D. G. = omnia ad Dei gloriam, alles ter eere
Ob. = obiit, hij (zij) is overleden. [Gods.
O. M. = openbaar Ministerie (zie Ministerie).
O. P. N. = ora pro nobis, bid voor ons.
0. S. = oude stijl.
0. T. -= Oude Testament.
o/0 = per cent, ten honderd. [woestijn.
ofise, v. vruchtbare streek to midden der zandobat, v. (Mal.) geneesmiddel.
obduceeren, lijken openen en bezichtigen.
obdtictie, v. gerechtelijke lijkschouwing.
obduraitie, v. verharding, verstoktheid.
obedieeren, gehoorzamen.
obedientie, v. gehoorzaatnheid ; dienstplicht, vooral
in kloosters; (ook :) kloosterlijke geleibrief voor
reizende ordesgeestelijken.
obelisk, m. spitszuil, gedenkzuil.
ober, oberkellner, m. eerste kellner.
obesitas, obesiteit, v. dikte en vetheid van het
lichaaam.
obiit, (hij of zij) is gestorven, overleden.
obiter dictum, in 't voorbijgaan gezegd. [wing.
object, o. voorwerp, zaak of persoon der beschouobjecteeren, objlcieeren, tegenwerpingen maken.
objêctie, v. tegenwerping, bedenking, tegenspraak.
objectief, voorwerpelijk, buiten zich waargenoiuen;
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zakelijk, cmbevooroordeeld ; objectief (glas), o.
voorwerpglas, het naar 't voorwerp gericlite glas
in een kijker.
objectiviteit, v. voorwerpelijkheid; uiterlijkheid,
gesteldheid eener buiten ons liggende zaak, on(hostie.
vooringenomenhetd.
oblaat, v. gewijd avondmaalsbrood ; ouwel, gewijde
oblie, v. soort van opgerolde dunne wafel, prauw el.
obligaat, o. hoofdstemming, in een volstemmige muziek tot de hoofdstem behoorende en die steeds
begeleidende.
obligatie, v. verplichting, gehoudenheid ; schuld be[gelaten word en.
kentenis, schuldbrief.
obligato, oblige, verplicht d. i. niet kunnende wegobligatoir, obligatOrisch, verplichtend.
oblige, verplicht ! bedankt ! ik dank u !
obligefint, dienstwillig, verplichtend, beleefd.
obligeeren, verplichten, dienst bewijzen; noodzaken.
obligo, o. verplichting, welke de eene koopman aan
den anderen heeft door voorschot of wisselgiro.
(neid.
oblique, schuin, scheef ; indirect.
obliquiteit, v. scheefheid, scheeve richting, arglistigoblitereeren, uitwisschen, uitdelg,en (letters).
oblong, langwerpig ; oblOngum, o. langwerpig
vi erkant, rechthoek.
obolus, obool, m. Oud-Grieksche pasmunt, penning.
obovaal, omgekeerd eivormig.
obréptie, v. verwerving door list of misleiding.
obsceen, obscoen, oneerbaar, wulpsch, ontuchtig.
obsceniteit, v. ontuchtigheid, wulpsche, onkuische
gesprekken. [dom per.
obscurant, m duisterling, vijand der verlichting,
obscurantisme, o. verduisteringszucht, streven om
door alle mogelijke tniddelen het zelfdenken en
den voortgang der verlichting te stuiten, het yolk
in onwetendheid te houden. [getelheid.
obscuriteit, v. duisterheid ; onverstaanbaarheid; verobscuur, donker; onbekend, onopgemerkt ; verdacht.
obsecreeren, bezweren, smeeken, dringend verzoeken.
obsedeeren, met beden bestormen, lastig vallen.
obsequieus, overdreven hoffelijk, overgedienstig.
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obsequium, amicos, véritas odium ;writ, toegeeflijkheid baart vrienden, maar de waarheid
wekt haat.
observfibel, opmerkenswaardig, merkwaardig.
Observanten, tn. mv. zij die den regel der orde
streng opvolgen, Franciskanen van den ouden,
strengen ordesregel.
[regel.
observantie, v. gebruik, doorgaande regel; klooster.
observAtie, v. inachtneming; waarneming ; bespieding.
observatorium,o.sterrenwacht; waarnemingsstation.
observeeren, gadeslaan, bespieden, waarnemen.
obsëssie, v. kwelleude gedachte, die men zich niet
tut het hoofd kan zetten. [ging..
obsignfitie, v. verzegeling, bezegeling, bekrachttobsoleet, verouderd, in onbruik geraakt; versleten.
obsta- kel, o. hindernis, tegenstand, belemmering.
obsta principiis, weersta de beginselen, d. i. wacht
u voor den eersten kwaden stap.
obsteeren, tegenstaan, hinderlijk zijn.
obstetrisch, verloskundtg.
obstinaat, hardnekkig, onverzettelijk; volhardend.
obstinfitie, v. hardnekkigheid, koppigheid.
obstipAtie, v. hardlijvigheid, verstopping.
obstrtictie, v. verhindering; hardlijvigheid; belemmering van den geregelden gang van den wetgevenden arbeid in een parlement.
obstructionisme, o. het streven om door allerlei
kunstgrepen het totstandkomen eener zaak to y enhinderen.
obstructionist, m. lid eener vergadering, die med.
willig afdoening van zaken tegenhoudt.
obstrueeren, belemmeren; verstoppen, hardlijvig
maken.
obteneeren, obteneeren, verkrijgen, bekomen; de
overhand behouden, winnen. [verhemelte.
obturator, tn. sluitplaat voor een opening in het
obtuus, stomp, bot, zwakhoofdig. [nemen.
obvieeren, voorkomen, maatregelen (tegen iets)
occarina, v. ltaliaansche aarden fluit met 10 toongaten, biaasinstrument voor kinderen.
[heid.
occfisie, v. gelegenlieid, geschikte tijd, tijdsgelegen-
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occasio facit furem, de gelegeiiheid maakt den dief.
occasion, m. koopje, gelegenheidskoopje.
occasioneel, bij occasie, to gelegener tijd.
occident, o. het westen, avondland.
occidentaal, westelijk.
occiput, o. achterhoofd.
occliisie, v. afsluiting.
occult, verborgen, geheim, heimelijk.
occultisme, o. leer van het verborgene.
occupatoir, met in bezitneming gepaard gaande.
occupeeren, innemen, bezetten ; bezigliouden.
occurreeren, plaats grijpen, voorvallen.
occurrentie, v. voorval.
oceaan, m. wereldzee ; (fig.) groote menigte.
Oceania, o. de tot Australia be'noorende eilandenwereld.
(der Zuidzee behoorend.
oceanisch, tot de wereldzee of tot de eilandenwereld
oceanographie, v. beschrijving van den Oceaan.
ochlocraat, m. aanvoerder of beheerscher van 't gepeupel. [democratie).
ochlocratie, v. gepeupel-heerschappij (ontaarding der
octaaf, v. en o. 8ste toon van den aangenomen grondtool: ; omvang van 8 toners; achtdaagsche godsdienstige gebruiken ter viering van een hoofdfeest,
inz. de achtste dag daarvan.
octaeder, o. regelmatig lichaam, ingesloten door acht
gelijkzijdige driehoeken. [werktuig.
octant, v. 8ste cirkel, hoogtemeter, astronomisch
octavo, o. boekformaat van 8 bladen of 16 bladz.
per vel.
octet, o. stuk voor acht stemmen of instrumenten.
octobristen, m. m y. gematigd constitutioneele partij
in Rusland.
[per vel.
octodecimo, boekformaat van 18 bladen of 36 bladz.
octogonaal, octogonisch, achthoekig.
octogoon, m. achthoek.
octrooi, o. uitsluitend recht tot het drijven van
zekeren handel; tot Jiet vervaardigen, in- of uitvoeren van zekere waren; (ook :) stads- of gemeentebelasting op eetwaren.
octrooieeren, een octrooi verleenen; geoctrooieerde constitutie, v. staatsregeling of grondwet, die
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als geschenk van den monarch' uit vorstelijke
machtsvolkomenheid verleend wordt.
oculair, het oog betreffend ; oog..., oogen...; oculair
o. (glas), oogglas, het naar 't oog gerichte glas
in een kijker ; oculaire inspectie, v. oogenschouw,
bezichtiging.
oculeeren, griffelen, in 't schild elite)] of oogen.
oculi, m.derde Zondag van de Vasten.
oculist, m. oogarts, ocq,,meester.
oculos habent et non videbunt, zij hebben oogel7
en zullen niet nen.
oculus, m. oog ; knop (van een plant).
odalisken, beter odaliken, v. m y. slxvinnen der
vrouwen in den harem, Circassische of Georgische
schoonen.
odd fellows, tnv. (Eng.) rare snake'', een in 1780,
gesticht op de vrijmetselaarsorde gelijkend philanthropisch genootschap.
ode, v. hooglied, verheven lierdicht. tin Zweden,
odelsthing, o. de tweede kamer (van het storthing)
odéon, odium, o. zang- en leeszaal ; muziek- en
concertzaal (bij de Ouden); (ook :) lierdichtverzameling. [zij Inij maar vreezen.
oderint, dum metu gint, zij mogen mij haten als
odeur, v. geur, reuk ; odeurs, m y. welriekendezaken,
adieus, hatelijk, onuitstaanbaar, ergerlijk.
odiOsa, o. m y. hatelijke dingen, stuitende zaken.
(MI proffinum vtilgus, ik haat het oningewijde
gemeen ; weg met dat domme grauw, het onbeschofte janhagel
fonder godgeleerden,
odium, o. haat, vijandschap; — theolOgium, haat
odol, o. soort sinetstofwerend tandwater.
odometer, m. toestel om de lengte van een te voet
afgelegden weg te bepalen.
odontalgie, v. tandpijn, kiespijn.
odoraat, o. het welriekeude, geur; odorant, welriekend, geurig.
Odyssee, v. Homerus' beroemd heldendicht over
de omzwervingen van Ulysses.
ceconomie, v. enz., zie economie.
cecumenisch, algemeen, de geheele aarde betreffend.
cedeem, o. waterophooping onder de huid, waterzucht.
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Oedipus, m. gelukkig of bedreven oplosser van raadsels, scherpzinnig, helderziend man.
.oeil de boeuf, o. rond dakvenster.
oeillfide, v. Ionic, zijwaartsche blik.
,oekase, v. bevelschrift van den Russischen Tsaar.
•oelama, m. Atjehsch priester, Mahomedaansch
schriftgeleerde.
imnologie, v. leer van den wijn en de druivencultuur.
cenometer, m. gistingsmeter bij de wijnbereiding.
,cesophagisme, o. kramp van den slokdarm.
,cesophagoscopie, v. inwendige bezichtiging van
den slokdarm door middel van ingebrachte kleine
electrische lampjes met spiegel.
.oesophagus, m. slokdarm.
,oeufs brouillês, m. m y. geklutste eieren; oeufs
poches, eiei en die van de schaal ontdaan in hula
geheel in kokend water zijn geworpen ; oeufs sur
le plat, spiegeleieren.
oeuvres, Y. mv. werken ; — completes, volledige
werken; — inklites, onuitgegeven werken; —
posthumes, nagelaten werken.
.offendeeren, beleedigen, kwetsen, aantasten.
ooffênsie, v. aanval; beleediging.
.offensief, aanvallend; aantastenderwijze; .— o
v. offer.
Pal.
coffêrte, v. aanbieding, voorslag.
.offertOrium,o. offergeld; offerblok; gebed vOOr de
opheffing der gewijde hostie onder de Mis; (ook :)
het gezang bij deze ceremonie.
office, o. handels- of expeditie-kantoor, bureau; o.
de publicite, advertentie-bureau.
•3fficiánt,m.dienaar, dienstdoende persoon, inz. priester die de Mis opdraagt; officianten, my. ondergeschikte ambtenaren; mislezende priesters.
•officie, o. ambt, post, dienst, bediening; heilig
officie, de H. Mis; (ook:) = inquisitie.
.officieel, van ambtswege; geloofwaardig, echt ; een
officieel dagblad, verschijnt van regeeringswege
en wordt als haar orgaan beschouwd.
officious, gedienstig, hulpvaardig, wellevend; niet
of ficieel, maar toch fangs een omweg van de regeering afkomstig.
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officinaal, officineel, in de apotheek voorhanden ;
geneeskrachtig, heelend ; officiniilia, o. me. apotheofficio (ex), van ambtswege. [kerswaren, artsenijen.
offreeren, aanbieden, opdragen, offerer.
ogief, o. spitsboog; kruisboog ; (ook ;) vloeilijst (lijst,
die half hoirond, half bolrond is).
ogivaal, spitsboogvornug.
ogre, m. wildeman, menscheneter.
ohm, o. eenheid van electrischen weerstand.
okapi, v. zeldzaam Oost-Afrikaansch zoogdier, dat
het midden houdt tusschen zebra en giraffe.
okoniet, o. caoutchoucachtige isoleerstof.
oksaal, o. zie doxaal.
old, mid; old Jack, de Britsche vlag.
oleine, v. vetstof der olie
oleo-margarine, v. kunstboter uit vet.
o lepidum caput, o slim verstand, slimmerd.
oleum (et Operam) perdidisti, gij hebt uw olie
(d. i. uw tijd, uw moeite) verloren.
olfactOrius, in. reukzenuw.
olifant, m. horen der dolende ridders inz. van Roland.
oligarchie, v. regeering van weinigen (een ontaarding der aristoctatie).
(Slim, voorheen, eertijds, voormaals. [artsenijen.
oliteiten, v. my. welriekende °hen ; uit olie bereide
olla podrida, o. lievelingsspijs der Spanjaarden, bestaande nit allerlei fijngesneden en sterk gekruid
vleesch ; (fig.) tnengelmoes, allerlei poespas.
olographisch, zelf (eigenhandig) geschreven.
olympiade, v. (bij de oude Grieken :) tijdsruimte
van 4 jaren.
olympisch, hemelsch ; —e spelen, o.mv. pleclitip,-e
openbare volksspelen en strijdoefeningen in het oude
Griekenland, die elke 4 jaren gehouden werden.
Olympus, m. berg in Thessalia, de godenzetel, hemel.
omagra, o. schoudedicht.
ombrfige, v. schaduw ; (fig.) verdenlcing, argwaan.
ombrageeren, schaduw geveu, beschaduwen ; (fig.)
overschaduwen, verdonkeren, verkleinen ; (ook :)
argwaan geven, achterdocht wekken.
ombre, v. (Fr.) lommer ; schim ; (ook :) o. een bekend kaartspel (l'hombre).
VEERTIENDE DRUK.
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ombres chinoises, v. m y. Chineesche schimmen.
ombrometer, in. regenmeter. [bet einde.
omega, v. laatste letter van het Orieksclie alphabet ;
omelet, v. eier-pannekoelc, eierstruif ; omelette aux
fines herbes, eierkoek met fijngehakte groenten ;
o. aux confitures, eierkoek met ingelegde vruchten.
omen, o. voorteeken, zie nomen.
omineus, onheilspellend.
omissie, v. uitlatiiig, verzuim; abuis; o.-zonden,
v. my. zonden uit nalatigheid begaan.
omitteeren, nalaten; uitlaten; weglaten, overslaan.
omne nimium nocet, alle teveel schaadt, teveel is
ongezond.
omne principium grave, alle begin is moeilijk.
omne simile claudicat, elke vergelijking gaat wank.
omne trinum perfectum, alle goede dingen bestaan in drieen.
omnia bona bonis, den goeden is alien goed.
omnia cum Deo, alles met God.
omnia fausta, alle geluk, alle heil.
omnia mutitntur nos et mutamur in illis, alle
dingen veranderen en wij met lien.
omnia vincit amor (of labor), liefde (of arbeid)
overwint alles.
omnibus, m. (eig. voor alien) groot rijtuig, dat
sommige steden of haar naaste omstreken in bepaalde richtingen doorloopt en waarin men tegen
matigen prijs plaats kan nemen.
omniglotte, in alle taleii ervaren (man).
omnipotentie, v. alvermogen, almacht.
omnis homo mendax, elk mensch is leugenachtig.
omnium consensu, met alter toestemming.
omnivoren, o. my. allesetende dieren.
omphalus, m. navel; omphalocele, v. navelbreuk.
onanie, v. zelfbevlekking; onanist, m. zelfbevlekker.
oncle, in. oom, vaders of moeders broeder.
on dit, men zegt; (zelfst. naamw.) o. los gerucht.
ondulatie, v. golving, golfsgewijze beweging, schoin[meting.
onduleeren, golven, inz. van haar.
oneirokritiek, oneiromantie, v. droomuitlegging.
onera, o. my. fasten.
onereus, drukkend, lastig, bezwarend.
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onomasticon, o. naam- of woordenlijst ; verjaarvers,
gedicht op den naamdag.
onomatopce6ticon, o klanknabootsend woord.
onomatopceie, v. klanknabootsing.
on parte francais, men spreekt Fransch (in winkels).
ontologie, v. leer der wezens, der algemeene eigenschappen, der dingen (een gedeelte der bovennatuurkunde).
ontrampeneerd, beschadigd, bedorven, gebroken.
onus est honos, eer is last.
onus probandi, bewijslast.
onychophagie, v. het nagelbijten.
onyx, 111. nagelsteen (een edelgesteente).
p(o)st Elbier, M. heftig Duitsch agragier (uit het
oosten van Pruisen) die alle belangen aan die van
den landbouw en het groot grondbezit onderge[steente.
schikt wil maken.
opaal,o. en mmielkblauw, bijna doorschijnend edelgeopaciteit, v. ondoorzichtigheid, donkerheid.
ope et consilio, met raad en daad.
opera, v. muziekdrama, toonkunstig tooneelspel ;
opera btiffa, kluchtig zangspel ; opera sêria,
ernstige groote opera.
opera amnia, o. m y. volledige werken zie opus.
operateur, In. opereerend heelmeester, (ook :) belhamel, roervink.
operatic, v. onderneming, verrichting; handelwijs ;
kunstbewerking der heelmeesters ; beweging der
Ibeweegt.
krijgstroepen.
operatie-lijn, v. richting, waarin een legermacht zich
opereeren, werken, bewerken ; als heehneester een
kunstbewerking uitvoeren.
operette, v. kleine opera, zangspel. [ningsgeel.
opêrmênt, orpiment, o. geel zwavel-arsenik, koophthalmic, v. oogziekte, uitwendige oogontsteking.
ophthalmologic, v. oogheelkunde.
ophthalmo-reactie, v. methode, waarbij men door
inspuiting in het oog uit het al of niet ontstaan
eener reactie kan opmaken of iemand tuberculeus
is of niet.
ophthalmoscopie, v. oogspiegelonderzoek.
opiaat, o. slaapmiddel, pijnstillend middel.
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opfneeren, stemmen, zijn meening, of zijn gevoelen uiten. [starrig.
opinifiter, hardnekkig, onbuigzaam, koppig, halsopiniatreeren (zich), zicli halsstarrig verzetten,
eigenzinnig op iets blijven staan.
opinie, v. meening, gevoelen; schatting, waan.
opinion publique, v. (Fr.) openbare meening.
opium, o. heulsap, gedroogde-slaapbollensap, verhard melksap der nog groene maankoppen in 't
opodeldoc, v. vloeibare jichtzalf. [oosten.
oportet, men moet; oportet est mala herba,
moeten is een hard ding.
oppletie, v. overvulling, overlading der inaag.
opponeeren, tegenspreken, bestrijden, zich verzetten.
opponent, m. tegenstander, tegenspreker, bestrijder.
opportunisme, o. politiek, die zich door gelegenheidsgroiiden, door de omstandigheden laat leiden.
opportuniteit, v. gesciiikte tijd of gelegenlieid.
opposant, m. tegenstander, weerstrever.
oppositie, v. tegenstand, tegeiipartij, partij van verzet, anti-ministerieele partij.
oppositief, tegenovergesteld.
oppositum, o. het tegengestelde; m y. opposita.
oppressfe, v. onderdrukking; beklemtning.
oppressief, onderdrukkend, verdrukkend.
opprimeeren, onderdrukken.
opprobAtie, v. beschimping, hoon ; leelijk verwijt.
optatief, wenschend, een wensch bevattend of uitdrukkend; — in. wenschende wijs (Grieksche
spraakkunst).
opteeren, kiezen, verkiezen ; wenschen, zitting nemen
voor een kiesdistrict door een afgevaardigde die
in meerdere districten gekozen is.
opticien, opticus, m. gezichtskundige, brilleninaker.
optie, v. vrije keus ; kiesrecht. [en het zien.
optiek, optica, v. gezichtskunde, leer van het licht
optimfiten, m. my. voornaatnsten, aanzienlijken.
optimatie, v. = aristocratie.
optimisme, o. zucht om alles van de rooskleurige
zijde to zien.
optimist, m. iemand die alles van de schoone zijde
beschouwt en verklaart.
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Optisch, gezichtkundig; —e illtisie, v. gezichtsbeopulent, zeer rijk en vermogend. fdrog.
opulintie, v. groote rijkdom, aanzienlijk vermogen.
opuntia, v. Indische of Barbarijsche vijg, vrucht van
een soort cactusplant.
opus, o. (me. opera), werk.
or, m. (Fr.) goud ; or double, verguld koper.
oraal, mondeling.
oraculeus, geheimzinnig, raadselachtig, duister.
Ora et laböra, bid en werk.
orageus, onstuimig, stormachtig, woelig.
orAkel, o. godspraak ; (fig.) algemeen raadgever,
orang, m. (Mal.) man, mensch. Ivraagbaak.
orangeade, v. oranjewater.
Orangisten, m. m y. aanhangers van het huis van
Oranje; (ook :) politieke partij der Iersclie Protestanten (Orangemen).
orang-öetang, m. woud- of boschmensch, groote
menschaap van Borneo en Sumatra.
oranjerie, v. verzameling van citroen- en oranjeboomen ; (oolc:) broeikas voor uitheemsche planten.
Ora pro nObis, bid voor ons.
oratie, v. redevoering ; orator, m. redenaar.
oratio funebris, lijkrede.
orAtio pro dOmo (sua), een rede voor eigen huis,
voor zijn eigen aangelegenh'eden.
oratarisch, op redenaarstrant; met redenaarstalent.
oratorium, oratorio, o. lyrisch dramatisch toonwerk, geestelijk zangstuk; oratorium, o. bidvertrek met crucifix, klein altaar enz.
orbiculair, kringvormig, rond, ringvormig.
orbis pictus, de wereld in beeld.
orchestrion, o. muziekinstrument, dat de blaasinstrumenten van een orkest kunstmatig nabootst.
orchidee, v. standelkruid, hoofdzakelijk tropische
plant met veelkleurige prachtige bloemen.
Orcus, m. onderwereld (der mythologie), het schimmenrijk.
ordfilien, o. me. godsoordeelen, vuur- en waterproeven (in de middeleeuwen gebruikelijk).
orde, v. stand, genootschap ; eereteeken.
ordinair, gewoon, gebruikelijk , gemeen, gering.

ordinaris
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ordinaris, v. gaarkeuken.
ordinfirius, m. (professor), gewoon bezoldigd
hoogleeraar ; (ook :) de bisschop van het diocees.
ordinatie, v. wilding tot den priesterstand ; geneeskundig voorschrift.
ordineeren, tot priester wilden.
ordonmins, m. dienstknecht, soldaat, die zich voortdurend bij een bevelvoerenden officier moet bevinden, om diens bevelen over to brengen.
ordonnfintie, v. regeling, schikking, inrichting, aanleg (b y. van een schilderij); verordening, voorschrift, bevel.
ordonneeren, bevelen, verordenen.
ordre, v. orde, regelmaat ; bevel, last, gebod, order;
— de bataille, slagorde; staat aangevende de
samenstelling, indeeling en aanvoering van een
legerafdeeling ; — du jour, dagorder.
°redden, v. my. bergnimfen. [dragen.
oreeren, een redevoering houden; als redenaar voororeillons-passer, m. kleine op verschillende wijdten
vastschroefbare teekenpasser.
oremus, laten wij bidden; 't is daar —, het is er
naar, jammerlijk enz. gesteld.
orfEyre,m. goudsmid; orWrerie,v.goudsmidswaren.
orgaan, o. zintuig, spraakwerktuig ; stem (bv. van
een zanger en tooneelspeler) ; (fig.) spreker, woordvoerder, (zoo beet b y. een courant het orgaan van
het ministerie, of van de revolutionnairen, of van de
reactionnairen enz.)
organiek, organisch, met organen of werktuigen
voorzien, bewerktuigd, levend, bezield.
organisdtie, v. bewerktuiging, inwendige levenwekkende inrichting; organiseeren, met organen
voorzien, vormen, inrichten.
organisme, o. organische bouw, samenhang der
leden van een geheel ; buizen- en vatenstelsel.
organist, m. orgelspeler.
organetto, o. klein orgel.
organo, o. orgel; orgaan, werktuig.
organotherapie, v. geneeswijze door middel van
uittreksels van dierlijke organen b y. van hersenen,
bijnieren, schildklier enz.
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orgeade, v. amandelmellc, (koeldrank).
orgien, v. m y. drinkgelagen, nachtelijke zwelgparOrient, o. het Oosten, Morgeniand. [tijen.
orientaal, Oostersch, Morgenlandsch.
orientalist, m. kenner der Oostersche talen.
orienteeren (zich), zich met de ligging en verhoudingen van een plaats bekend inaken ! zich in den
vereischten toestand plaatsen; nauwketnige berichten inwinnen. [deleeuwen.
oriflamme, v. Fransche rijksvaan tijdens de midoriginaliteit, v. oorspronkelijkheid, eigenaardigheid.
origine, o. oorsprong, oorzaak, bron.
origineel, o. oorspronkelijk of eerste stuk, geschrift
of afdrulc ; oorspronkelijke geest ; (oolc:) een zonderling, rare snaak.
origo mall, de oorsprong van het kwaad.
orillon, o. rond bastion aan een schans tot opstelling van mitrailleurs of kleine snelvuurkanonnen.
oriza-powder, (Eng.) rijstpoeder.
orkaan, m. hevige storm, snelste stormwind.
orkest, o. zitplaats der muzilcanten in concerten en in
den schouwburg ; (ook;) de gezamenlijIce muzikanten zelven.
orkestreeren, een muziekstulc voor de verschillende partijen van een orkest bewerken.
Orlando furioso, de razende Roeland, beroemd
heldendicht van Ariosto.
orleaan, o. schoone geelroode verfstof.
Orleanist, m. aanhanger van het hues van Orleans,
inz. van de nazaten van Louis Philippe.
orleans, o. wollig weefsel voor daineskleeding.
Ormuzd, m. het Licht of het goede beginsel in de
leer van Zcrodster.
ornaat, o. ambtstooi, priesterfijk plechtgewaad.
ornament, ornament°, o. sieraad, versiersel.
ornamentiek, v. kunst of leer der versiering.
orneeren, versieren, tooien.
ornithologie, v. vogelkunde, natuurlijke geschiedenis der vogels
ornitlioloog, m. voelkenner, vogelbeschrijver.
orognosie, orologie, v. gebergtekunde.
orographie, v. gebergtebeschrijving.
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Orpheus, m. beroemd Grielcsch zanger en lierspeler ; (fig)) uitstekend toonkunstenaar.
orpiment,o. operment,geel zwavel-arsenic,koningsgeel. [drank).
orsfide, v. beter orgeade, amandelmelk (als koelorseille, v. verfmos (dat ter bereiding van een
schoone roode verfstot en van het lakmoes dient).
orthobiotiek, v. de kunst om wel te (even.
orthodox, rechtzinnig, strenggeloovig, oudgeloovig.
orthodoxie, v. rechtzinnigheid, vasthouden aan de
[schrijver.
keri.leer.
orthodoxograaf, in. rechtzinnig, rechtgeloovig
orthoepie, v. leer van de juiste uitspraak.
orthographic, v. de kunst om wel of juist te schrijven, spelkunde.
orthográphisch, spelkunstig, naar de spelregelen.
orthologie, v. kunst van zich wel uit te drukken.
orthopeedie, v. mechanische behandeliug van verkrommingen .
orthopsedisch-instituut, o. inrichting, waar scheefgegroeide ledeinaten weder verholpen worden.
orthopnoe, v. hoogste graad van ademnood.
ortolaan, m. tuininerel of korenvink, in Z. Europa,
als lekkernij gegeten. [dokter.
orvietaan, o. tegengif ; (ook ;) kwakzalver, wonderoryctognosie, oryctologie, v. kennis der delfstoffen en versteeningen.
os, o. mond ; been ; per os, door den mond.
o sancta simplicitas, o heilige eenvoud !
oscillittie, v. slingering, schommeling.
Osfrus, m. zonnegod bij de oude Egyptenaars.
Osmanisch rijk, o. Turksche keizerrijk.
osmiumgloeilamp, v. soort electrische metaaldraadgloeilamp.
osmOse, v. het ongelijke doorgangsvermogen van
in water opgeloste stoffen door poreuse scheiwanden, tengevolge waarvan, die vloeistoffen zich
g
mengen.
onderlin
osramlamp, v. soort electrische metaaldraad gloeiossatuur, v. beendergestel. [lamp.
ossificiitie, v. verbeening.
oss(u)arium, o. knekelhuis.
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ostensibel, ostensief, aanscliouwelijk, handtastelijk, pralend, vertoonmakend.
ostensorie, o. de praclitige zonvormige hostievaas.
ostentAtie, v. tentoonstelling, vertoonmaking ; praalzucht.
ostenteeren, ten toon stellen, vertoon maken, prijken.
osteologie, v. leer van de beenderen.
osteomalacie, v. beenderverweeking.
ostêria, v. herberg, logenient in Italie.
ostinato, hardnekkig z. obstinaat.
ostitis, v. beenontsteking.
ostium, o. opening.
ostracisme, o. schervengericht, waardoor de Atheners him to machtige burgers voor l0 jaar verban[den.
ostreicultuur, v. oesterteelt.
otalgie, v. oorpijn. [tegen oorpijn.
otalgische middelen of otalgica, o.mv.middelea
o tèmpora, o mores i o tijden, o zeden !
Othello, m. een ijverzuchtig echtgenoot.
otia dunt vitia, ledigheid is des dui vels oorlcussen.
otiatrie, v. oorheelkunde.
otitis, v. oorontsteking.
otium cum dignitfite, rust met waardiglieid.
otophoon, m. horentje ten behoeve van hardhooren[den.
otorrhoe, v. oorenvloed, loopend oor.
otoscoop, m. oorspiegel.
otoscopie, v. onderzoek met den oorspiegel.
ottava, ottetto, z. oct—.
ottava rime, (Ital.) stanze, achtregelige strophe.
ottomsine, v. Turksch rustbed, lane sofa.
Ottoma(ni)sche porte, v. het Turksche keizerlijke
[hot.
Ounce, o. (Eng.) het ons.
outcast, (Eng.) uitgestooten persoon, verworpeling,
[paria.
outfit, (Eng.) uitrusting.
outil, werktuig, handgereedschap.
outlaw, (Eng.) vogelvrijverklaarde, buiten de wet
gesteld persoon.
outrage, v. grove, smadelijke beleediging.
outrageant, outrageus, smadelijk, hoonend.
outreeren, overdrijven; tot het uiterste brengen.
outsider, m. (Eng.) voor een wedren ingeschreven
paard, dat schijnbaar geen kans heeft ; buitenstaan-
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der ; niet ingewijde b.v, in een wedstrijd of geldelijke onderneming. flijk, opeobaar.
ouvert, open, geopend; openhartig, vrijmoedig; openouvertiire, v. opening ; aanvang ; aanvangsmuziek,
inleidingsstuk (inz. van een opera). [werk.
ouvrage de longue haleine, een lang en moeilijk
ouvreuse, v. zaal- en kleedkamerwachteres in een
schouwburg.
ouvrier, m. handwerksman, werkman, daglooner.
ovaal, eirond, langwerpig rond.
ovarium, o. eierstok ; ovariotomie, v. wegneming
van een eierstok of van beide.
ova- tie, v. kleine zegevierende intocht bij de oude
Romeinen, openlijke hulde-betooging, toejuiching.
overland-mail, v. post, die de brieven grootendeels
over land, uit indie naar Louden, en visa versa,
brengt. igende dieren.
ovum, o. (m y . ova), ei; ovipfiren, o. m y. eierlegoxaal, o. = doxaal, z. ald. [zuringzure lcalk.
oxalaatsteenen, m. my. Hier- of blaassteenen uit
oxtailsoup, (Eng.) soep van ossestaart.
oxydfitie, v. verzuring, verkalking, het verbinden
met zuurstof.
oxyde, o. zuurstofverbinding, metaalkalk.
oxydeeren, oxygeneeren, met zuurstof verbinden.
oxygenium, o. zuurstof, hoofdbestanddeel der lucht.
oxymêler, m. zuurmeter.
ozaena, in. stinkende inwendige neusverzwering.
ozokeriet, o. een mineraal, aardwas, gebruik als
isoleerstof ter omwikkeling van electr. geleidraden.
ozon, o. zuurstof in bijzonderen toestand, waarbij zij
sterk riekt en een krachtige werking heeft, ontstaat
door uitstrooming van electriciteit in den dampkring.

P
p. of pag. = pagina, bladzijde.
p. a. = per annum, per jaar ; (op rekeningen) =pour acquit, voldaan ; (op adressen :) = par ami,
door tusschenkomst van een vriend.

p. c.
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p. c. (op adressetn) par couveri, onder omslag;
(op visitekaartjes:) = pour condoleance, met
deelneming; met rouwbeklag; (ook:) per cent,
ten honderd.
P. D. = pro Deo, om Gods wil, kosteloos.
p. e. = par exemple, bijvoorbeeld.
p. f. = pour Miciter, met gelulcwensch.
p. f. v. (op visitekaartjes:) = pour faire visite, om
pl. --- plural's, meervoud.
[bezoek of te leggen.
p. m. = pro mille, per duizend; (ook :) piae memoriae, ter zaliger nagedachtenis.
p. p. = prmmissis prEemittendis, (zie premissis).
p. p. (op muziek:) = piu piano, zachter.
p. p. c. = (op visitekaartjes:) = pour prendre
conga, om afscheid te nemen.
p. r. (op visitekaartjes:) = pour remercier, om te
[bedanken.
p. s. = post-scriptum, naschrift.
p. st. = pond sterling, goudstuk ad f 12.
paaiement, o. klein geld; pasmunt tot vOlmaking
eener geldsom; gedeeltelijice afdoening van een
geldschuld.
[(20 minuten gaans).
paal, m. afstandsmaat in Ned. India = ruim 1500 M.
paap, m. vader, weleer eerenaam der geestelijken,
later scheldwoord voor de R. K.
pace, v. (Eng. sportterm) gang, vaart.
pacemaking, (Eng.) gangmaking.
pacer, (Eng.) gangmaker.
pficha, m. titel voor hooge Turksche ambtenaren.
pachydermen, m. m y. dikhuiden, dieren met dikke
huid (bv. olifanten, nijlpaarden enz.).
pachydermie, v. verharding van de huid.
pacificale, v. ieder voorwerp ter bewaring van heilige of gewijde zaken (bv. de hostievaas of kelk
[vredestichting.
bij de R. K.).
pacificatie, v. bevrediging; vredesonderhandeling;
pacificator, m. vredestichter, bemiddelaar.
pacificeeren, bevredigen, oneenigheden bijleggen.
pacific-railway, (Eng.) groote Amerikaansche
spoorweg, die de kusten van den Stillen Oceaan
met die der Atlantische zee verbindt.
paciscenten, m.mv., pacisceerende partijen, v. my.
verzoende partijen, vredesluiters.
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packetboat, v. (Eng.) postschip, pakketboot.
packfong, o. zie pakfong.
pacotille, v. vrijgoed, vracittvrije bagage .-- portage
(zie ald.). (ook :) verbond.
pact, pfictum o.(mv. pacta), verdrag, overeenkomst;
pacteeren, bij verdratr of overeenkomst bepalen ;
gepacteerde constitutie, v. staatsregeling of
grondwet, vastgesteld in overeenstemming met
's lands vertegenwoordigi ng (vgl. g eoctrooiee rde constitutie, order octrooieeren).
padan, m. som van 1000 millioen ropijen to Surate.
paddock, nt. omheinde plaats voor paardenonz. voor
merries en Naar veulens.
paddy, m. spotnaam der Ieren in Engel. en N.-Amer.
padi, v. (Mal.) rijst in de aar (in Indie).
Padisjah, ni. beer der koningen, titel van den Turkschen keizer, en dien de Porte ook aan de keizers
van Rusland en Oostenrijk geeft.
padrie, m. (Mal.) R. K. priester ; (ook :) fanatiek
Mohammedaansch priester in den aanvang der 19e
eeuw in West Sumatra. [lied, jubellied.
paean, o. loflied op den Griekschen god Apollo ; lofpeedagogiek, v. opvoedingsleer, opvoedingskunst.
paedagOgisch, opvoedkundig, tot de opvoeding behoorende.
pmdagoog, m. kinderleidsman, kinderopvoeder.
psederastie, v. onnatuurlijke mannenontucht, knapEediater, m. kinderarts.
fpenschending.
paadiatrie, v. kindergeneeskunde.
pEedologie, v. kinderstudie als wetenschap.
pseonie, v. pinksterroos, koningsroos, pioenroos.
pagaai, v. handroeispaan.
paganisme, o. heidendom ; paganist, m. heiden.
page, m. edelknaap, hofjonker ; (ook :) bladzijde.
pagger, m. (Mal.) heg, ontheining.
[tal.
pagina, v. (verkort p. of pag.), bladzijde ; bladzijdenpagineeren,debladzijden met volgnommers teekenen.
pagode, v. afgodstempel ; pop met beweegbaar hoofd,
afgodsbeeld ; (ook ;) een Indische goudmunt.
paillasse, v. stroozak; stroobed in een paardenstal ,
(ook :) hansworst.
paille-geel of paille, stroogeel, bleekgeel.
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pailletten, v. mu. loovertjes, schilfertjes. [koek.
pain, m. (Fr.) brood ; — d'êpices, kruidkoek, peperpain-expeller, (Eng.) pijn-uitdrijver, wrijftniddel
tegen jiclit.
pair, in. gelijke, iemand van gelijken rang; lid van
het hoogerhuis in Engeland (z. peer); (vroeger :)
lid der eerste kamer in Frankrijk.
pair et impair of pair ou non, even of oneven.
paisible, vreedzaani, rustig, vredelievend.
pait, (Mal.) bittertje; (bijv. naainw.:) bitter.
;lama, z. a.
pajama, v.
pajement, o. z. paaiement.
pajoeng, pajong, v. (Mal.) regen- tevens zonnescherni, client op Java ook als rangkenteeken.
pakfong, o. wit ]toper (Chineesch inetaalinengsel).
pakket, o. pakje, bundel; (ook pakketboot.
palace, (Eng.) paleis.
paladin, m. ridder uit het gevolg van Karel den
Grooten; dapper en hoffelijk held; dolend ridden
palaeographie, v. kennis van de schrijfkunst en het
schrift der Ouden.
palmologie, v. oudheidkennis.
palaeontologie, v. kennis der fossiele voorwereld.
palmotherium, o. voorwereldlijk paard.
palmstra, v. worstelschool, katnpplaats.
palankijn, palaquin, nz. 0.-Indisch draagbed,
draagstoel. [van Hongarije.
palatijn, palatinus, m. paltsgraat, onderkoning
palatinaat, o. paltsgraafschap, de Palts.
palatine, v. pelskraag, dames-halsbekleeding.
pal gitum, o. verhemelte.
pale, (Eng.) bleek.
pale ale, v. lichtbruin Engelsch bier.
paleeren, opschikken, optooien. Ilandbouw.
Pales, v. godin der herders, van de veeteelt en den
Palestina, o. het heilige (beloofde) land, Kanakn.
pal6t, v. kaatsplankje; (ook :) — o. verfbordje der
schilders; mannen van 't palet,
palet6t, v. soort van mans-overjas.
palfrenier, nz. stalknecht.
pfili, o. heilige taal van Achter-Indie.
palificatie, v. inheiing der paten.
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palikaren, in. m y. (eig. dappere mannen) vrijwilli-

gers bij de nieuwe Grieken, die onder de leiding
van een kapitein stroop- en rooftochten tegen den
vijand deden.
palimps6sten, m. my. oude handschriften, op welker
perkament een tweede ouder handschrift doorschemert.
palindroom, o. raadsel voor een woord, dat vooren achteruit kan gelezen warden, b y. neger, regen.
palingenesie, v. wedergeboorte, herstelling.
palinodie, v. gezangherhaling ; herroeping van lasistaatsman aan 't roer van den Staat.
tertaal.
palintirus, palinuur, m. stuurman; (fig.) ervaren
palissadeeren, met schanspalen voorzien, met paalwerk afsluiten, insluiten.
palissaden, v. m y. schanspalen ; boom- of paalheg.
palissfinder-hout of palixander-hout, o. purperhout, violethout nit Guyana.
palita, v. (Mal.) Indisch olielampje.
paljds, m. hansworst (verbasterd van paillasse).
palls, v. vierkant doekje ter bedekking van den
kelk in de Mis; tang opperkleed der Romeinsclie
vrouwen.
palladium, o. Pallasbeeld, beschermend voorwerp,
beschuttend heiligdom ; beschermgod.
Pallas, v. Grieksche naam van Min e r v a.
pallas, m. slagzwaard der zware ruiterij.
palliatie, v. bemanteling, bewimpeling, verzachting.
palliatief, o. verzachtingsmiddel voor een tijd lang ;
hulp voor het oogenblik.
pallieeren, bemantelen, bewimpelen.
pfillium, o. witte wollen band met 6 zwarte kruisen
als een ring om de schouders gedragen door den
Paus en soms door nietropolieten bij sommige gelegenheden.
palma-Christi, v. kruis- of wonderboom.
palmarium, o. zegeloon, behaalde prijs.
palmarum, m. Palmzondag, Zondag voor Paschen.
palma sub pondere crescit, de palmboom groeit
tegen de verdrukking in (devies van Koningin
Iselen aan gebouwen enz.
Emma).
palmetten, v. my. op palmbladen gelijkende versier.
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palmiet, o. (Ind.) eetbare bladknoppen uit den kroon
der jonge palmen.
paloloworm, tn. worm uit de Samoa wateren die
zijn geslachtsprodukte n outlast door uiteen to
barsten waarna slechts eene verschrompelde massa
Izonneklaar.
overblijft.
paipabei, tastbanr, hand tastelijk ; (fig.) duidelijk,
palpabiliteit, v. tastbaarheid ; (fig.) zonneklaarneid.
palpatie, v. betasting.
palpeeren, zacht aanraken, betasten, streelen.
palpebraal, tot de oogleden behoorend.
palpitatie, v. het kloppen, de hartklopping, polsslag.
pamflet, o. vluchtschrift (neest in verachtelijken
zin), los blad, blauwboekje, schotschrift.
pamflettist, m. vlug-, sinaadschriftschrijver.
pampa's, v. me. groote grasvlakten in Z.-Amerika.
pan..., voorvoegsel, dat „algemeen" beteekent.
Pan, m. de veld- en herdersgod.
panacee, v. algemeen genees- of wondermiddel.
[ijs.
panache, v. vederbos, helmbos, pluimbos.
panache, met bonte strepen; (ook :) soort gemengd
pandde, v. broodsoep, bouillon met geraspt brood.
panama, m. fijne Zuid-Amerikaansche stroohoed.
panaritum, o. fist, omloop aan den vinger.
panatella, v. soort lane, dunne Havana sigaar.
pancake, (Eng.) pannekoek.
pancarte, v. tarief van alle rechten; omslag, in tween
gevouwen bordpapier tot berging van papieren.
panchrestum, o. altijd- of veellielpend geneesmiddel.
pancratesfe, v. alleenheerschappij, alleenig bezit.
pancratium, o. algeineene wedstrijd; machine ter
opheldering van de leer omtrent kracht en tijdsuitsparing.
pancreas, v. buikspeekselklier, alvleeschklier.
pandecten, v. mv. alles omvattende boeken; samenvatting of kort begrip van 't Romeinsche recht.
pandemische ziekte, v. algemeene volksziekte.
pandemonium, o. algemeene tempel der demonen
of halfgoden.
pandit. m. (Sanskr.) Voor-Indisch geleerde ; ongeveer
Izeker kaartspel.
ons Doctor.
pandoer, in. Hongaarsch voetsoldaat; pandoeren,
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Pandora, v. schoon meisje nit de fabelleer, dat al

de menschelijke rampen, in een doos besloten, bij
zich droeg, zij opende die doos uit nieuwsgierigheld en terstond verspreidden zich allerlei rampen
over de aarde, terwijl alleen de hoop op den bodetn
van de doos overbleef.
Pandora's doos, v. bron van alle lc waad.
paneel, o. laouten beschot, wandbekleeding; dunne
plank achter een spiegel of schilderij; dunne plank
waarop een schilderij is gemaald.
paneeren, met broodkruim bestrooien (om een korst
to mak en).
panegyricus, m., panegyriek, v. plechtige lofrede,
panegyrist, m. lofredenaar.
flofdicht.
panem et ciranses, brood en schouwspelen.
pangeran, m. hoogste Javaansche adelstitel.
pangermanisme, o. het streven naar eenheid van
alle Duitschers, alduitscherdom.
fin Indie.
panghoeloe, m. (Mal.) Mohammedaansche priester
panglima, m. bevelhebber, Atjehsch bendehoofd.
panharmönicon, o. muziekinstrument, dat vele
blaast nstrumenten vereenigt.
Prieken.
panhellenion,o. opperste staatsraad bij de nieuwe
paniek, v. plotselinge en algemeene verbijstering.
panier, m. (Fr.) (eig,. mand) mandenrijtuig.
panier perce, m. doordraaier, losbol.
panisch, vreeswekkend ; —e schrik, v. plotselinge,
algemeene, maar ongegronde schrik of ontsteltenis.
panne, v. (Fr.) het zonder geld of hulpbronnen zijn ;
het onderweg, blijven steken met een automobtel,
wegens een defect aan den motor.
pannel, (Eng.) lijst der gezworenen.
panophthalmitis, v. verettering van den oogappel.
panoplie, v. volledige wapenrusting; wapenrek.
panOpticum, o. verzameling van allerlei, inz. van
wassen beelden en groepen.
panOptisch, alziend.
panorama, o. albeschouwing, rondtafereel, overzich t
van een geheel oord, een gansche stad, in welker
middelpunt de aanschouwer staat.
Pansfluit, v. herdersfluit ; zeventnondig riet.
panslavisme, o. streven van alle Slavische yolks-

pansophie

497

paperhunt

stammen, om zich door politieke banden nauw te
verbi nd en.
pansophie, v. alwijsheid ; waan van alles te weten.
pantalon, m. hansworst ; — v. lange wijde broek.
pantaionnade, v. pantalons- of hansworstendans ;
(fig.) geveiusde betuig,inz van vreugde of smart,
panta rhei, alles gaat voorbij, vergaat. veinzerij.
pantheisme, o. stelsel dergenen, die God als vereenzelvigd met het heelal en dit dus als de godheid beschouwen.
pantheigt, m. aanhanger van het pantheisme.
pantheon, o. een aan alle goden gewijde tempel;
(fig.) eetetempel voor overleden groote mannen.
pantin, m. draadpop.
pantjen, m. heerendienstplichtige op Java.
pantocratie, v. alleenheerschappij.
pantoen, m. (Mal.) volksliedje.
pantograaf, m. werktuig tot nateekenen en verkleinen der omtrekken, teekenaap.
pantomime, v. linemen- en gebarenspel, gebarenspraak.
[spraak.
pantomimiek, v. gebarenkunde, kunst der gebarenpantomimisch, door gebaren uitgedrukt.
pantomimist, m. uitvoerder van 't gebarenspel.
panurge, panurgus, m. doortrapt, geslepen mensch,
schelm.
panurgie, v. arglist, geslepenheid, doortraptheid.
Paolotti, m. m y. zie minimen.
papa, m. vader ; Pans.
papaal, pauselijk ; papaal systeem, o. stelsel der
pauselijke opperheerschappij in de kerk.
paptibel, bevoegd om tot Paus verkozen te worden.
papabili, m. my. (Ital.) ernstige candidates voor het
pausschap.
papageno-fluit, v. herdersfluit; zevenmondig riet.
papaja, v. zeer vleezige, op een langwerpige meloen
gelijkende, Indische vrucht.
paptiver, v. maankop, slaapbol, klaproos.
paperfissen, o. m y. beschreven papier, scheurpapier.
paperhunt, v. (Eng.) snipperjacht, navolging van vossenjacht, waarbij een ruiter den vos voorstelt en
zijn spoor door papiersnippers aanduidt.
VEERTIES DE DRUB
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papeterie, v. papierhandel ; schrijfpapierdoos of map.
papier-Joseph, m. dun, doorschijnend Fransch papier; papier-mache, gestampt papier, papierd eeg
voor doozen, kistjes enz.; papier sans fin, papier
zonder einde; papier-monnaie, papieren geld.
papilla, v. borsttepel, wratachtige huidverhevenheid.
Ikrulling, op to rollen.
papillon, m. vlinder.
papillOtten, v. m y. papierreepen oin het haar ter
sluitpot,
luchtdicht sluitende
Papiniaansche pot, m.
ijzeren pot, door Papin uitgevonden.
papirocratie, v. heerschappij der papiermannen,
bestuur door middel van een overgroot aantal bevelen op papier.
papistne, o. pausdom; pausgezindheid.
papist, m. pausgezinde, aanhanger van den Pates.
papisterth v. blinde gehechtheid aan den Pans.
papistisch, pausgezind; (ook :) domroomsch.
Papoea's, m.mv. zwarte bewoners van Nieuw-Guinea.
papolatrie, v. overdreven verkleefdheid aan den
Paus, pausaanbidding.
paprika, v. roode Hongaarsche peper.
panula, v. knobbeltje. [papyrusplant.
papyrus, m. oud-Egyptisch papier, bereid uit de
par, (Fr.) door, uit, met, bij, tot enz.
par, (Lat.) gelijk. [de beginletters van den naain).
paraaf, v. naamtrek, verkorte naamteekening (met
paraat, gereed, bereid, vaardig.
pardbel, v. gelijkenis, gelijkenisrede.
parabalisch, bij wijze van gelijkenis ; (ook ;) de gedaante van een kegelsnede hebbende.
paraboliseeren, door gelijkenissen spreken.
parabool, v. kegelsnede, die ontstaat als de kegel
gesneden wordt door een vlak, dat eveiiwijdig is
aan een raakvlak des kegels; lijn door een prejectiel doorloopen.
par accident, bij toeval, toevallig; bij ongeluk.
par acc6rd, door vergelijk, bij overeenkomst.
paracentese, v. het doorsteken van den wand eener
met vocht gevulde lichaamsholte met een naald,
waarom nauwsluitend een holle buis past (trocar).
Na het terugtrekken van de naald kan het vocht
door de buis wegvioeien.
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parachute, v. daalscherm, valscherm aan een luchtbol.
paracleet, m. raadgever, trooster, bemiddelaar ; de
heilige geest.
paracletisch, vertroostend, troostrijk, helpend.
parade, v. vertooning, praalvertoon ; feestelijke wapenschouw ; afwering van een stoot of houw.
paradebed, o. staatsie- of pronkbed.

paradeeren, prijken, pronken ; ter monstering staan ;
zich in 't beste pak laten zien.
paradigma, o. voorbeeld, model, monster.
paradijs, o. (volgens den bijbel :) woonplaats van
't eerste menschenpaar voor den val, en ook die
der zaligen na dit leven; (iron.) bovenste galerij
in den schouwburg.
parados, m. rugweer in een schans. fstrijdigheid.
paradox, v. zonderling gevoelen ; schijnbare tegenparadoxaal, strijdig met de heerschende meening,
wonderspreukig, gezocht.
paradoxie, v. zonderlingheid in gevoelen of denkwijs ; zucht voor 't wonderspreukige.
[plaatsen.
parafeeren, zijn paraaf (verkorte handteekening)
paraffine, v. uit bruinkool verkregen wasachtige
vetstof.
parag6ge,v. verlenging van een woord aan het einde.
parag6gisch, aan het eind verlengd.
paragon of parangon, v. drukletter tusschen dubbeldessendiaan en tekst.
paragraaf, v. afdeeling in een geschrift (s).
paralip6mena, v. bijvoegsel tot een werk, inz. de
boeken der Kronieken in den bijbel.
parallage, v. afwisseling, verwisseling.
parallax, v. verschilzicht ; hoek tusschen de lijnen,
die het middelpunt van eene ster verbinden met
het middelpunt der aarde en met het oog van den
waarnemer.
parallel, v. vergelijking, tegenover-elkander-plaatsing ; een lijn of een vlak op gelijkblijvenden afstand
van een andere lijn of een ander vlak ; verbinding
tusschen twee loopgraven ; (bijv. nw.) evenwijdig
parallelepipedum, o. prisma (zesvlak) met eel,
parallelogram tot grondvlak en door 6 parallelogrammen begrensd.
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parallelogram, o. vierzijdig vlak met evenwijdige
en gelijke tegenoverstaatide zijden.
paralogiseeren,verkeerde gevolgtrekkingen maken.
paralyseeren, verlammen; krachteloos maken.
paralysis, v. verlamming, geraaktheid, beroerte.
paralyticus, m. verlamde.
llievig.
paralytisch, lam, verlatnd; aan een beroerte onderparamagnetisch, aangetrokken door een magneet.
paramenten, o. m y. altaar- en priesterkleederen in
de Kath. kerk. [de nieren.
paranephritis, v. ontsteking van het weefsel rondom
paranimf, m. bruidsgeleider, bruidsjonker, speelgenoot; ceremoniemeester bij bruiloften ; geleider van
een candidaat (bij eerie promotie).
parapet, o. borstwering van een wal.
paranoia, v. vont van krankzinnigheid, waarbij de
patient bepaalde waandenkbeelden heeft als by.
godsdienst- of grootheidswaanzin.
paraphrase, v. omschrijveride overzetting, ophelderende omschrijving; (in de muziek :) brillante bewerking en uitwerkinz.
paraphraseeren, omschrijven, verklaren.
paraphrast, m. omschrijver.
paraphrfistisch, omschrijvend, verklarend.
paraplegic, v. dubbelzijdige verlamming.
parapluie, paraplti, v. draagbaar regenscherm.
parasiet, m. pannelikker, schuimlooper; — v. woekerplant; woelcerdiertfe.
parasitisch, tafelschutmend, schuimloopend ; als een
woekerplant of woekerdiertje.
parasol, v. draagbaar zonnescherm.
parate-executie, v. dadelijke uitwinning van een
schuldenaar, onverwijlde voltrekking van een vonnis.
paratonnerre, v. bliksemafleider.
par avfince, als of bij wijze van voorschot.
paravent, m. windscherm of -schut, Spaansche wand.
parbleu! te drommel ! sakkerloot.
[spelen.
par bricOle, door op den band (des biljarts) te
parcelle, v. deeltje; klein gedeelte lands, perceel.
parcelleeren, goederen of landerijen verbrokkelen
of stuksgewijs verlcoopen.
[schelijk leven.
Parcen, v.mv. schikgodinnen, bestuursters van 't men-

pareimonie

501

par honneur

parcimonie, v. schrielheid, lcarigheid.
par ci par la, bier en daar.
par complaisance, uit wellevendheid.
parcours, o. doorloopen weg of lijn; libre p., vrije
doortocht recht om van een spoorlijn gebruik to
maken.
[brieven).
par couvêrt, (verkort p. c.), onder oinslag (op
par depit, uit spijt.
pardessfis, v. overjas.
par Dieu! bij God!
pardon, o. vergiffenis, genade, strafopheffing; pardon!, pardonnêz! vergeef mij; neen.
pardonnfibel, vergeeflijk, verschoonbaar.
pareeren, een houw of steek afweren; tooien, opsclukken.
paremênt, o. versierselen, tooi, opschik.
parentage, v. maagschap, familie.
parenthesis, parenthêse, v. tusschenzin, inlassching ; het teeken der tusschenstelling ( ) of [ 1;
in parenthesi, ingesloten, tusschen twee haakjes;
in 't voorbijgaan.
pares, in. my. gelijkgezinde of even sterke personen;
zij die van gelijken stand zijn, gelijken.
parêse, v. onvolkomen verlamming.
paresseuse, v. soort van damesmuts; oorkussen op
een sofa; Licht sluitend lijfje, door dames in plaats
van 't corset gedragen.
par et impar, even en oneven.
par excellence, bij uitnemendheid.
par exêmple, (verkort p. e.), bij voorbeeld.
par exprés, door een opzettelijken bode.
parfait-amour, o. volmaakte liefde (zekere fijne
[likeur).
par force, gewelddadig, met geweld.
parforce-jacht, v. drijf- of klopjacht, jacht met
brakken (krachtige honden).
parfum, o. aangename geur of lucht; reukwerlc.
[ werk.
parfumeeren, welriekend maken.
parfumerie-waren, v. m y. welrielcende waren, reukparfumeur, m. handelaar in reukwerken.
par grace, bij genade, door gunst.
par hasard, toevallig, bij toeval.
par honneur, eershalve.
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par; of al pari, gelijk, van gelijke waarde of gehalte; zonder opgeld en verlies, z. au pair.
parf, o. weddenschap.
paria, pariah, m. en v. Hindoe uit de laagste klasse
of volkslclasse in Indiè; uitgeworpene.
parieeren, wedden.
paries, m. wand.
par inter pares, gelijke onder gelijken.
pari passu, met gelijken tred. [Adams).
Paris-appel, v. twistappel, (naar Paris, zoon van
Parisch marmer, o. wit marmer van 't eiland Paros.
parisianisme, o. eigenaardige Parijsche zegswijze.
Parisienne, Parijsche vrouw ; (ook :) parel, zeer
kleine drukletter tusschen nonparel en robijn (ook
sedanoise geheeten).
pariteit, v. gelijlcheid, rechtsgelijkheid.
parket, o. afgezonderde ruimte in gerechtszalen; zitplaatsen achter de stalles in de schouwburgen ; ingelegde vloer ; ingelegd werk ; (ook :) omstandigheid of toestand (bv. in „hij is in een moeilijk
[parket").
parlage, o. gepraat, nuttelooze rede.
parlando, parlante, meer sprekend dan zingend,
als recitatief gezongen.
parleeren, spreken, praten.
parlemênt,o. rijksraad, rijksvergadering, vergaderde
volksvertegenwoordigers der beide kamers in
Engeland.
parlementair, m. afgevaardigd en onschendbaar
onderhandelaar in oorlog ; (bijv.nw.) tot de vergadering der volksvertegenwoordigers of rijksstanden
behoorend ; (fig.) hoffelijk.
parlementarisme, o. regeeringsvorm met medewerking van een parlement ; inz. het overheerschen
van het parlement boven de kroon.
parlementeeren, onderhandelen, inz. voorstellen
doen en aanhooren om een plaats over to geven;
in schikking komen.
parloir, o. spreekkamer.
parlour, (Eng.) ontvangkamer, zijkamer, salon.
par malheur, bij ongeluk.
parmantig, fier, prat, deftig.
parmezaan, v. een in Parma gemaakte kaassoort.
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Parnas, Parnassus, m. berg der zanggodinnen of
muzen; het gebied der dichtkunst.
parnassiens, m. my. naam van een nieuwere Fransche dichterschool, die een onberispelijken vorm
Hoden.
als hoofdzaak bieschouwt.
parnfissin, m. armverzorger bij de hedendaagsche
parnellist, parnelliet, m. Iersch home-ruler van de
partij door Parnell gesticht.
par occasion, bij gelegenheid.
par nObile fratrum, (iron.) een loffelijk broederpaar ; een paar vreemde snaken of lustige drinfkerkgemeente.
kebroers.
parochifinen, m. my. kerspelbewoners, leden der
parOchie, v. kerspel, kerkgemeente.
parodie, v. spotachtige nabootsing van een ernstig
stuk of gedicht.
parodieeren, spottend of schertsend nabootsen.
paroniem, stamverwant ; — o. stamverwant woord.
paronomasie, o. gelijkluidendheid der woorden.
parool, o. woord, belofte, eerewoord ; wachtwoord,
paswoord, lens, herkenningswoord ; parole d'hon•
neur, woord van eer.
par ordre, op bevel, op last.
parotitis, v. bof, ontsteking van een speeks.elklier.
paroxysme, o. versterkte aanval, koortsaanval ; hoogste grand van smart, kommer enz.
par pari refertur (of respondere), leer om leer.
par pistolet, (op het biljart :) uit de losse hand gestooten, zonder de hand of de keu op het biljart
to leggen, door een prikstoot.
par precaution, uit voorzorg.
par preference, bij voorkeur.
parqueteeren, inleggen (een vloer).
par raillerie, uit scherts.
parrain, m. peter, doopvader, doopgetuige.
par ratio, evenveel, gelijke verhouding.
par renommee, bij gerucht, bij naam.
parricfdium, o. vader- of moedermoord, bloedverwantenmoord.
pars adversa of contraria, de tegenpartij.
parsimOnie, v. spaarzaamheid, karigheid.
pars pro toto, een deel voor het geheel.
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part, o. deel, aandeel ; parten, v. m y. streven, poetsen ; kuren, grilien ; iemand parten spelen,
iemand leelijk beet hebben.
partageeren, deelen, elk zijn aandeel geven.
parte, v. afdeeling van een toonstuk ; rol in een
opera ; stem, hoofdstem.
parteeren, deelen, afdeelen, indeelen ; ontfutselen.
parterre, o. verdieping gelijkvloers ; tuin- of bloembed ; bak (gedeelte der schouwburgzalen gelijkvloers) ; (iron.) een — maken, een val doen, den
grond kussen.
partes, v. m y. deelen; deelhebbers; p. genitales, teeldeeten ; p. posteriores, zitvlak, achterste.
parthenocarpie, v. tnaagdelijke yruchtvorming, d. i.
zonder voorafgaande bevruchting, waarbij de vruchten geen pitten hebben als b y . bij komkommers
en Bonne-Louise appels.
parthenogenesis, v. het ontstaan van dieren uit
niet bevruchte eieren bijv. bij bijen.
Parthenon,o.Minerva'stempel op den burg te Athene.
partiaal, deelswijze; afzondet lijk; partijdig, eenzijdig.
partialiteit, v. partijdighet d.
participant, m. deelnemer, deelhebber, deelgenoot.
participfitie, v. deelneming, deelachtigheid.
participationisme, o. stelsel van aandeel der ar(nieten.
beiders in de winst.
participeeren, aandeel nemen of hebben, tuedegeparticipium, o. deelwoord (in de spraakkunst).
particulariseeren, op zich zelven plaatsen of beschouwen ; omstandig vertellen.
particularisme, o. zelfzuchtige meening of handeling ; streven oin afzonderlijk (bv. als staat) te
(digheden.
blijven.
particulariteiten, v. m y. bijzondere, nadere omstanparticulier, bijzouder, afzonderlijk, omstandig.
particulier, m. ambteloos leveiid persoon, privaat
persoon, eenvoudig burger.
partie, v. partij ; deel, stuk, onbepaalde hoeveelheid;
gezelschap, uitstapje ; verbintenis of hu welijk ; afzonderlijk uitgeschreven stem in de muziek ; aanhang, zijde ; — blanche, iemand wien de keuze
tusschen twee zaken onversclullig is; — carree,
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gezelschap van vier personen inz. van twee dames
en twee beeren ; — civile, civiele partij, de eischer in
eigen naam voor burgerlijke belangen in een crimineele zaak ; parties honteuses, inv. schaauideelen; schandelijke dingen.
partieel, deelswijze; gedeeltelijlc ; enkel.
partim, gedeeltelijk; (ook :) in gelijke deelen.
partimento, o. becijferde basstem.
parti-pris, m. vooropgestelde meening, bij voorbaat vaststaand gevoelen.
partisan, m. aanhanger, partijganger, vrijbuiter.
partisdne, v. soort la ps of peek met tweesuijdende
biji order de punt.
partitie, v. deeling, indeeling.
partituur, partition, partitura, partizione, v.
overzicht van alle stemmen of partijen van een
compositie, regelsgewijze boven elkander geplaatst.
partner,m.(Eng.) deelhebber, handelsgenoot; dans- of
speelgenoot; partnership, deelgenootschap van
arbeiders in de winst van een fabriek.
partout, overal ; (ook :) volstrekt.
partridge, (Eng ) patrijs.
parttiriunt mOntes nascetur ridiculus mus, de
bergen zijn in barensnood, en er zal een bespottelijke muss ter wereld komen.
partus, m. geboorte, bevalling ; pasgeborene.
partuur, m. evenknie, gelijke.
parum refert, daaraan is weinig gelegen.
parure, v. opschik, tooi ; pronkgewaad ; stel of garnituur met diamanten ; stel bijeenbehoorende kraag
en manchetten.
[groote to vergelijken.
pfirva cOmpt5nere magnis, out kleine dingen met
parvenu, m. opkomeling; beer van gisteren, iemand,
die van laag (arm) tot hoog (rijk) opgeklommen is.
pfirvum parva decent, klente dingen passen voor
kleine menschen.
pas, m. schrede, tred ; danstred ; name doortocht
(bergpas); vrijbrief, geleibriet, reisbrief ; — de
charge, stormpas, aanval met de bajonet ; — de
geant, reuzenschrede.
pasali Zion, Zionistische arbeidersvereeniging.
pasanggrahan, v. (Mal.) van regeeringswege ge-
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bouwd onderdak (of herberg) voor reizigers en
ambtenaren op inspectie in Ned.-Indie.
Pascha, o. Israelitisch Paschen. [schrift.
pasigraphie, v. algemeen, voor ieder verstaanbaar
Pasja, Pacha, ook Bassa, m. Turksch stadhouder.
paskwil, o. schotschrif, lasterschrift (zonder naant
des schrijvers); iets bespottelijks, zots.
paskwillant, m. schotschriftschrijver, eerroover.
paspoort, o. verlof,
brief, vrijgeleidebrlef, reisbrief.
pasporteeren, een paspoort geven, met een paspoort weg zenden.
passaat, passaatwind, m. naam der winden, die
tusschen de keerlcringen in bepaalde jaargetijden
geregeld waaien.
passabel, draaglijk, lijdelijk, middelmatig.
passage, v. doortocht, doorvaart, overvaart; heenen weergang, het doortrekken van menschen en
rijtuigen door een plaats ; met glas overdekte straat
voor voetgangers, met winkels en koffiehuizen ;
(ook :) plaats, uitdrukking, volzin uit een geschrift;
plaats, gedeelte van een muziekstuk, dichtstuk enz.
passagier, m. reiziger op een vervoermiddel, doortrekker.
passagieren, aan den wal uitgaan (van zeelieden).
passant, m. doorreizende, voorbijgaande.
passar, passer, m. (Mal.) markt. [maand.
passato, van of in de verleden of laatstvoorgaande
passé, voorbij, boven; passé-dix, boven de 10
(dobbelspel).
passeeren, voorbij- of doorreizen, doorgaan, doorvaren, enz.; overschrijden, to boven gaan; voorvallen, gebeuren; bewilligd of aangenomen worden; door den beugel kunnen, aangaan; doorbrengen, verdrijven (den tijd); voor iets p., voor iets
gehouden worden, gelden.
pfissement, o. snoeren, tressen, boordsel.
passe-partout, m. hoofdsleutel, looper, keizer; horlogesleuteltje met verscheiden stiften van verschillende wijdte; pasraam van karton om photo's en
passer, m. (Mal.) markt.
[platen.
passe-temps, m. tijdverdrijf.
passfbel, lijdelijk; gevoelig.
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passibiliteit, v. lijdzaamheid ; gevoeligheid.
passie, v. hartstocht, liefde; liefliebberij, zucht, drift;
het lijden, inz. het laatste lijden van jezus ; (vandaar :) passie-week, v. lijdensweek (voor Paschen);
passie-preek, v. lijdenspreek.
passief, o. het debet, verschuldigde ; (bijv. naamw.)
lijdend, lijdelijk, onwerkzaam; passieve handel,
m. handel met ingevoerde producten ; passieve
schulden, v. m y. schulden die men te betalen
heeft; passieve tegenstand, m. lijdelijke tegenpassim, overal, op vele plaatsen.
[stand.
passioniito, of con passiOne, hartstochtelijk.
passioneeren (zich), in drift of vuur geraken, zich
door iets geheel laten innetnen.
pfissiva o. m y. = passieve schulden (zie ald.)
passiviteit, v. lijdelijice toestand.
passus, m. schrede; voorval ; plaats in een boek, punt.
pasta, o. deeg; vaste zalf ; pasteus, deegachtig,
vettig, week. [gedroogd verfdeeg.
pastel, o. droge verfstift, kleurstift; schilderij van
pastel-schilderen, schilderen 'net droge verven.
pasteuriseeren, (wijn, melk enz.) verwarmen ter
dooding van de gistingskiemen (volgens de methode van Pasteur).
pastiche, v. namaak van schilderwerk, namaak antiquiteit ; muzikaal lapwerk ; bedrog.
pastilles, v. my. koekjes uit meel, vruchtensap en suiker, borstplaatjes; reukbalietjes, reukkaarsjes.
pastor, m. herder ; leeraar, predikant.
pastoraal, herderlijk ; tot de pastorie behoorende.
pastoraal, o. atnbt van een predikant of pastoor.
pastorale, pastoureile, v. herdersdicht, iandelijk
tooneel. [heden.
pastoralia, v. predikantszaken, pastorie-aangelegenpastorie, pastorti, v. woning van een geestelijke,
van een pastoor, predikant.
pastry-cook, m. (Eng.) pasteibakker.
pat, toestand van den koning in 't schaakspel, waarbij
hij, niet in 't schaak staande, gespeeld moet worden,
en dit niet kan, zonder zich zelven in 't schaak te
zetten. [delijke handteekening.
pataraffe, v. onleesbare pennetrek, gekrabbel, ondui-
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patchoelie, v. dilcke, sterk 1 iekende aetherische olie,
als reukwerk gebezigd.
pâté, v. pastei ; pâté de foie Bras, ganzeleverpastei.
pate d'Italie, v. Italiaansche vermicelli.
patella, v. knieschijf.
patellair-reflex, v. kniescliijfreflex, opspringen van
het loshangende onderbeen, indien voor tegen het
been juist onder de knieschijf wordt getikt.
patellen, v. m y. Chineesche hoedjes, weekdieren met
kegelvormige schelp levende aan lage kuststrooken.
patena, pateen, v. gouden schoteltje waarop in de
Mis de H. hostie wordt nedergelegd en gebroken.
patent, o. open brief der overheid ; acte eener aanstelling; jaarlijksch vergunningsbewijs ter uitoefening van een beroep; vrijbrief, waarbij aan iemand
zeicere voordeelen of voorrechten worden toegestaan (octrooi).
patent, (pop.) naar behooren, naar eisch, goed, feria.
patenteeren, een patent uitreiken.
pater, nt. vader; kerkvader ; ordesgeestelijke ; —
familias, huisvader ; — patrim, de vader des
vaderlands.
paterbier, o. krachtig bier voor de oppersten in de
kloosters; (vandaar ook :) het patersvaatje.
patern61, vaderlijk.
paterniteit, v. vaderschap, vaderlijke waardigheid.
paternoster, o. het Onze-Vader ; rozenkrans der R.K.,
bidsnoer ; (ook :) handboei; ketting zonder eind.
paternOsterwerk, o. emmerketting aan een baggerof putinachine.
pater peccavi, vader, ik heb gezondigd ; schuldbelijdenis.
patêtico, pathetisch, hartstochtelijk, vol gevoel;
roerend ; nadruickelijk, vol kracht en waardigheid.
pathogeen, ziekmakend.
pathogenie, v. leer van het ontstaan der ziekten.
pathognomie, v. kennis der g-emoedsaandoeningen
uit de gelaatstrekken en gebaren.
pathognomiek, v. leer van de ziekteteekenen.
pathognomonisch, kenmerkend voor een ziekte.
pathologie, v. ziekteleer, ziektelcunde.
eer behoorend.
pathologisch, tot de ziektel
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pathos, o. hartstochtelijke verhevenheid, hartroerende
uitdrukking, nadruk ; gezwollenheid.
patience, patientie, v. geduld; (ook :) geduldspel
patient, m. en v. lijder, kranke, zieke. [met 'marten.
patientia vincit Omnia, geduid ov-erwint alles.
patih, m. (Mal.) secretaris van een regent.
patina, patine, v. schaal, schotel; antiek brons,
bruine korst op oude munten enz.
patio, m. (in Spanje :) binnenplaats der woonhuizen.
patisserie, v. pasteigebak ; banket.
patissier, m. pasteibakker. [waalscli.
patois,o. bedorven landspraalc, boerenspraalc, koeterpdtres, m. my. vaders; kerkvaders; eerenaam der
oud-Romeinsche raadsheeren ; zie ad.
pfitria, v. vaderland ; pro —, voor 't vaderland.
patriarch, m. oudvader, stamvader, aartsvader, familiehoofd ; opperbusschop, inz. in de Grieksche kerk.
patriarchaal, aartsvaderlijk ; hoogst eerwaardig.
patricier, m. adellijk burger in het oude Rome en
in de voormalige Duitsche rijkssteden; (in 't alg.:)
aanzienlijke, groote.
patricisch, adellijk; raadsheerlijk; voornaam.
patrijs, v. oorspronkelijke vorm of stempel (waaruit
in de lettergieterijen de m a t r ij s ontstaat).
patrimoniaal, tot het vaderlijk erfgoed behoorend,
geerfd, aangestamd.
patrimOnium, o. vaderlijk erfgoed, aangeerfd vermogen ; p. Petri, het erfdeel van Petrus, het gebied van Rome.
patriomanie, v. overdreven zucht voor 't vaderland.
patriot, m. vaderlandsvriend, vaderlander.
patriotisme, o. vaderlandsliefde, burgerzin.
patristiek, v. kennis der kerkvaders.
patrocinfitie, v. bescherming, verdediging.
patrocineeren, beschermen, in bescherming nemen.
patronaat, o. bescherinheerschap, waardigheid van
schutsheer, van schutsvrouw.
patrones, v. beschermster ; schutsheilige ; vrouw des
patroons of meesters.
patronymicum, o. (m y. -ca),vader- of geslachtsnaam.
patroon, m. beschermer, verdediger; beschermheilige; 'leer, meester; koopvaardijkapitein, schipper;
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(ook wel voor:) man, kerel, vent ; — o. monster,
model, voorbeeld ; — v. kogel, kruit en slaghoedje
tot een geheel vereenigd.
patrouille, v. soldaten-loopwacht, wachtronde.
patrouilleeren, de loopwacht, de ronde doen.
patron, m. patroon.
pauca sed bona, weinig, maar goed.
pauken, V. my. keteltrommen. [verder.
paulatim longius itur, langzamerhand komt men
Pauliner, of Paulaner monniken, zie Minimen.
pauper, pauvre, arm; (zelfst. nw.:) arme.
pauperisme, o. armwezen; toestand van de armoede;
leer van de verarming, hare oorzaken en geneespauperteit, v. armoede. [middelen.
pauper ubiquejacet, de arme rekent nergens mede.
pause, pausa, v. rust; rustpunt ; stilstand ; rustteeken.
pauseeren, ophouden, rusten ; een poos zwijgen.
pauvre honteux, m. huisarme, die zich schaamt
to bedelen.
pavaneeren (zich), pronken, als een pauw stappen.
pave, m. (Fr.) steenen bestrating, plaveisel.
pavedette, v. postduif, brievenduif.
paviljoen (Fr. pavilion), o. tentdek; tentbed; bijof zijgebouw, vleugel aan een paleis, hotel enz.;
zomer-, buiten- of tuinhuisje; (ook :) elke vaan met
de nationale kleuren, inz. vlag, scheepsvlag. fren.
pavor nocturnis, het nachtelijk schrikken van kindepax, v. vrede; pax gentium, wereldvrede; p. intrantibus! vrede zij met de binnentredenden ! p.
vobiscum! vrede zij met Ulieden !
payable, betaalbaar.
pays, m. (Fr.) land ; — de cocagne, luilekkerland ; —
legal, de kiezers, het kiezersvolk.
paysage,v. landschap; paysagist, m. Fandschapschilpaysan, m. boer ; --ne, v. boerin. [der.
pear, (Eng.) peer.
peaux de chamois, v. my. (Fr.) bereide gemzevellen.
peccabiliteit, v. zondigheid.
peccadille, v. kleine zonde, vergeeflijke font.
peccatum, o. vergrijp, misslag, zonde.
peccavi, ik heb gezondigd, ik heb een font begaan.
pecceeren, feilen, zich vergrijpen, zondigen.
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pecco, pecco-thee, v. fijne Chineesche theesoort.
Pech, o. (D.) ongeluk; Pechvogel, m. ongeluksPechblende, v. (D.) pikblende, z. aid. [vowel.
pectoraal, op de borst betrekking hebbende.
pectordle, v. borststuk; borstlap van de joodsche
pectus carinatum, kippeborst. [priesters.
pectus est, quod disertum facit, het is het hart,
dat welsprekend maakt. [gelden, staatsdiefstal.
peculaat, o. kasbesteling, het onderslaan van 's lands
peculium, o. zelfverworven vermogen.
pecunia, v. geld; vermogen.
[oorlog.
pecunia nervus bell, geld is de zenuw van den
pecuniair, pecunieel, geld betreffend; in geld bestaande, geldelijk baar, gereed.
pecus, o. vee; dom, ruw inensch (ook p. campi).
pedaal, o. voetklavier, voetregister; trapper.
pedaalharp, v. harp met een voetklavier. Wag—.
pedagogiek, pedagogisch, pedagoog, zie peepedant, m. schoolvos, waanwijze, opgeblazeii schijnweter.
[loos, kleingeestig, bekrompen.
pedant, pedantisch, schoolvossig, waanwijs; smalcepedanterie, v. verwaandheid; belachelijke neiging
om alles te minachten, behalve wat men zelf kent
en uitoefent.
[bij rechtbanken).
pedel, m. voetknecht ; dienaar, bode (op hoogescholen,
pede pcena claudo, de straf voige met hinkenden
voet (d.i. langzaam) op de misdaad.
pedestal, o. voetstuk, zie piedestal.
pedestrisch, te voet.
pedlculus, m. luis.
pedicure, m. en v. voetverzorger, voetverzorgster,
persoon, die eksteroogen uitsnijdt, nagels der teenen
pedlar, (Eng.) m. marskramer. Iverzorgt enz.
pedometer, m. passenteller.
pedo presto, met vluggen voet.
peer, m. remand van gelijken rang, talent, kunde enz.;
Engelsch edehnan, groote heer, lord ; tegenwoordig
is het woord beperkt tot de leden van 't Hoogerhuis, en tot Schotsche en Iersche edelen, die, na
door 't yolk gekozen te zijn, zitting in 't Hoogerhuis kunnen nemen, lid van den hoogen adel in
Engeland (vgl. pair); peerage, pairschap.
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Pegasus, m. inuzen- of dichteren-ros, fabelachtig gevleugeld paard; —bestUgen of berijden, gedichten maken, dichten.
peignoir, m. poedermantel; gemakkelijke damesochtendjapon. [straf.
peine, v. moeite, onrust, verlegenheid, angst, nood;
peieratie, v. meineed, valsche eed.
perratie, v. verergering, verslimmering.
pejor avis aetas, de tegenwoordige tijd is slechter
dan die van onze voorvadereu.
pelagia, v. lichtkwal.
pelagiaan, Ill. aanhanger van Pelagius (5e eeuw),
die de erfzonde loochende en beweerde dat de
mensch uit eigen kracht zalig kan worden.
pelagisch, in de zee gevormd, in de diepzee zwevend.
(hoop.
pelagoscoop, m. diepzee-kijker.
pale-male, door elkander gemengd, verward, overpelerfne, v. pelgrimskleed; korte vrouwenmantel,
kraagmantel.
pelikaan, Ill kropgans; snaveltang van de wondheelers ; soort verouderd geschut; glazen distilleervat. (vrouwenoverjas, pelies.
pelisse, v. pets, pelsrok; lange, met boat gevoerde
pelleterie, v. pets- of bontwerk.
pelot6n, m. afdeeling voetvolk of ruiters van 20-80
man onder een luitenant.
pelvis, v. het menschelijk bekken. [in bussen.
pemmikan, o. Amerikaansch gepulveriseerd vleesch
penaal, (Fr. penal), de straf betreffend; lijfstraffepenaliteit, v. stafbepaling, straf, bestraffing. Ili*.
penalty, (Eng.) straf, boete.
penalty-kick, (Eng.) strafschop bij het voetbalspel.
penant, o. muurstijl; tusschenmuur.
penaten, m. mv. huis- en beschermgoden van de
Romeinen ; (ook zooveel als) eigen huis en haard.
pence, my. van penny, Engelsch geldstuk van 5 ct.
penchant, o. neiging, zucht, voorliefde tot iets.
pendant, o. tegenstuk, tegenbeeld, zijstuk, tegenpendoppo, v. (Mal.) galerij. (hanger.
pendule, v. stinger; slingeruurwerk ; (ook:) staand
uurwerk.
Penelope, v. een om huwelijkstrouw en huiselijke

penetrabel

513

pentarchie

kunstwerkzaamheid beroemde vrouw (naar de gade
van Ulysses).
penetrabel, doordringbaar; uitvorschend.
penetrant, doordringend; scherpzinnig.
penetratie,v.doorgronding, inzicht, scherpzinnigheid.
penetreeren, doordringen, indringen ; inzien, doorRuche..
gronden, uitvorschen.
pengoeloe, m. (Mal.) Mohanunedaansch priester in
penibel, moetlijk, bezwaarlijk ; lastig, pijnlijk.
penicillum, o. penseel; (ook :) soort van sclummel.
peninsula, v. schiereiland; peninsulair, tot een
schiereiland behoorende.
penis, m. de mannelijke roede.
penitent, m. boeteling, berouwhebbende.
penitentie, v. berouw, boetedoening, boete; straf,
pijn, marteling.
penna, v. veder, pen; pennaal, m. (in de Duitsche
studentaal:) een nieuw aangekomene, een groen.
penny (m y. pence), v. Engelsche penning = 5 centen.
penny-a-liner, (Eng.) berichtgever voor couranten,
reporter.
penny wise (pound foolish), (Eng.) zuinig op
nietigheden (verkwistend in groote zaken).
pensee, v. gedachte, meening, inval; driekleurig,
viooltje; (ook als bijv. nw.:) paars.
pensief, petnzend, nadenkend, zwaarmoedig.
pension, o. eerewedde, rustgeld, jaargeld, pensioen ;
kosthuis; kostschool, opvoedingshms, ook pensionaat, o. geheeten.
pensionfiris, m. raadgevend advocaat bij de stedelijke regeeringen onder de republiek van de Vereenigde Nederlanden; raadpensionaris, in. opperste staatsdtenaar van de Algetneene Staten; van
1805-1806 titel van het opperitoofd van de Bataatsche republiek.
pensionnaire, v. kostganger, kostleerling.
pensionneeren, (ientand) een pensioen, jaarwedde
lopgelegde taak.
geven.
pensum, o. (me. pensa), taak, de aan een scholter
pentagoon, m. vijfhoek.
pentameter, m. vijfvoetig vers.
pentarchie, v. regeering van vijf machthebbers.
VEERTIENDE DRUK
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pentateuch(us), m. de vijf boeken van Mozes.

pente, v. helling, afdak ; verhang van een rivier.
penultiême, penfiltima, v. op een na de laatste,
voorlaatste ; voorlaatste lettergreep van een woord.
penumbra, pënombre, v. halfschaduw die zich
onmerkbaar in 't licht verliest.
penurie, v. drukkend gebrek ; groote behoefte.
[of vortnschool.
people, nz. (Eng.) yolk.
pepiniere, v. boom- of plantenkweekerij ; kweekpeplum, o. Romeinsch en (irieksch vrouwenkleed
zonder mouwen, dat met een soort gesp op den
schouder gesloten werd.
pepsine, v. lebfermentstof die de spijsvertering bevordert (bestanddeel van het maagsap).
pepton, o. de door vertering veranderde eiwitstoffen ; kunstmatig bereid, licht verteerbaar eiwit;
vleeschpepton, o. uit vleesch bereid pepton voor
per, door, doorheen, wegens, voor, bij, uit. [zieken.
per abfisum, bij vergissing.
per accidens, bij toeval, toevallig.
per accord, bij schikking, bij accoord.
per acquit, voor quitantie, voldaan, betaald.
[het zoet rusten.
penictie, v. voleinding.
peracti labores jucundi, na gedanen arbeid is
perEequatie, v. gelijkmatige verdeeling, vereffening,
[afhandelen.
gelijkmaking.
perageeren, voleindigen, volbrengen ; behandelen,
per ambages, met omwegen, met draaierijen.
perambulatie, v. doorwancieling, bereizing, bezichtigin gsreis.
per angtista ad augusta, door lijden tot verblijden.
per Ardua libertas, door moeilijkheden tot de
vrijheid.
per fispera ad Astra, door hobbelige wegen bereikt
men de sterren, door lijden tot verblijden.
per cassa, met gereed geld (te betalen), contant.
per causam, onder het voorwendsel.
percent, o. (afg. pct. of °/„), ten honderd.
percentage, o. percentsgewijze uitgedrukt gedeelte
[of tollen.
van een geheel.
percepteur, m. ontvanger der belastingen, accijnsen
perceptibei, bemerkbaar, waarneembaar.
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perceptie, v. ontvangst, inzameling, heffing ; waarneming, voorstelling met bewustzijn.
percipieeren,ontvangen, innen; vatteii, doorgronden.
pereolatie, v. doorzijging, filtratie.
per contAnt, tegen baar of gereed geld.
per conto, op of door rekening.
[brieven).
per of par couvert (p. C.), onder omslag (op
percussie, v. stoot, slag, schok ; botsing van twee
lichamen ; (in de geneeskunde :) onderzoek door
aanklopping ; p.-geweer, o. zulk een, dat door een
slaghamer, die op een slaghoedje met knalpoeder
slaat, wordt afgeschoten ; p.-slot, o. slaghamerslot.
percuteeren, kloppen, stooten ; een geneeskundig
onderzoek (bv. van de borst) door percussie of
aanklopping in 't werk stellen.
perdiint, m. verliezer.
perdendosi, perdendo, zich verliezend, allengs afperditie, v. eeuwige verdoemenis.
Inemend.
perdrix, v. patrijs ; perdreau, m. jonge patrijs.
perdu, verloren.
pereat i hij verga! hij sterve! weg met hem!
peregrinfitie, v. omzwerving, oponthoud in een
vreemd land.
[ter bedevaart gaan.
peregrineeren, in vreemde oorden !even, zwerven ;
perémptie, v. (eig. vernietiging, dooding) verjaring,
ongeldig wording (in rechten); eindbescheid.
perem(p)tOrisch, peremptoir, een strijd opheffend,
beslissend ; eens voor altijd, zonder verder uitstel.
perenneerende plant, v. plant die het geheele jaar
voortduurt, overblijvend gewas.
per expressum, door een afzonderlijken bode.
per fas et nefas, door recht en onrecht, door alle
mogelijke middelen.
perfect, volkomen, volmaakt, voltooid ; uitmuntend !
perfectibel, volmaakbaar.
perfectibiliteit, v. volmaakbaarheid.
perfectie, v. voleinding, volkomenheid,volmaaktheid.
perfectioneeren, volkomener maken.
perfectum, o. (in de taalkunde :) volmaakt verleden
perfer et obdtira, draag en duld ! [tijd.
perfide, trouweloos, verraderlijk.
perfidie, v. trouweloosheid, trouwbreuk.
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perforateur, m. machine om door te boren, gaten
perforiitie, v. doorboring. [slaan enz.
perforeeren, doorboren; zijgaatjes in papier boren.
performances,m. (Eng.) verrichtingen, toeren, kunstoefeningen.
per governo, tot naricht, tot richtsnoer.
peri, m. teer, lieflijk, fee-achtig wezen, bescherniengel
van den mensch (in de Perzische fabelleer).
peribronchiaal, nabij de Iuchtpijp.
pericarditis, v. ontsteking van het hartezakje.
pericardium, o. liartzakje.
pericliteeren, gevaar loopen, in gevaar zijn ; wagen.
peric,Ope, v. afdeeling tut de evangelien en brieven
van de apostelen, bestemd om op zon- en feestdagen
voorgelezen en vericlaard te worden.
periculeus, gevaarlijk, hachelijk.
periculum, perikel, o. geN aar ; waagstuk ; pericuium in meira, dringend gevaar.
periveum, o. aardnabijheid, grootste nabijheid van
een planeet bij de aarde. [of komeet bij de zon.
perihelium, o. grootste nabijheid van een planeet
perimeter, m. °Hwang, omtrek; instrument om het
perimetrisch, in omtrek. [gezichtsveld te meten.
perInde ac cadaver, als een lijk, leuze van de
Jezuieten, om de blinde gehoorzaamheid aan te
duiden, die de orde van haar leden vraagt.
per indirectum, door tusschenkomst van een derde.
perineum, o. middelvleesch, bilnaad.
periOde, v. tijdruimte, tijdvak ; volzin.
periodiciteit, v. terugkeer in zekere tijdruimten.
periodiek, perkidisch, op zekere tijden regelmatig
wederkeerend ; atwisselend, voorbijgaand ; periodieken, periodieke geschriften, o. mv. tijdschritten (maandschriften, journalen enz.) ; periodieke winden, m. my. wisselwinden, op gezette
tijden waaiende winden.
peripateticus, m. aanhanger van de leer van Aristoteles ; (ook :) liefhebber van wandelen.
peripetie, v. plotselinge ommekeer in 't lot, onverwachte verandering ; ontknooping in tooneelspelen.
peripheer, aan de buitenzijde van het lichaam zich
bevindende.

peripherie
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peripherie, v. omtrek, cirkelomtrek; omvang, gebied.
periphrfise, v. ontschrijvine

peripneumonie, v soort longontsteking.
periscoop, m. toestel aan onderzeebooten om
boven water to kunnen rondkijken.
perissdbel, vergankelijk, broos. [ging).
peristaltisch, wormsgewijze (zooals de darmbewepêristyle, v. zuileugang, open plaats met zuilen
[ontsteking.
omgeven.
peritoneum, o. buikvlies ; peritonitis, buikvliesperitus artis, deskundige, kunstkenner.
perityphlitis,v.ontsteking in en om den blinden darm.
per jocum, uit kortswijl.
perjurious, meineedig.
perjtirium, o. meineed, valsche eed.
perkament, o. dun schrijfleder.
perkara, v. (Mal.) zaak, moeilijkheid, rechtszaak.
periustratie, v. nauwkeurige beschouwing.
perlustreeren, doorsnuffelen, nauwkeurig doorzien.
per majOra (votes), door meerderheid van stemmen.
permaneeren, voortduren, blijven.
permanent, voortdurend, blijvend, onafgebroken.
permanêntie, v. het voortdurend aanblijven (bv.
van een wetgevende of uitvoerende vergadering).
permeAbel, doordringbaar.
permeabiliteit, v. doordringbaarheid.
per mille (verk. p. m.), per of van de duizend.
permis, o. verlofbriefje, geleibriefje; (ook:) verkorting
van s'il est permis, als 't geoorloofd is, zooveel
als : ik vraag (bij 't omberspel, quadrillespel enz.).
permissie, v. verlof, vergunning.
permit, (Eng.) vergunningsbiljet.
permitteeren, vergunnen, toestaan, veroorloven.
permutfitie, v. verwisseling, verplaatsing, omzetting.
permuteeren, verwisselen, omzetten, verplaatsen.
pernicious, schadelijk, verderfelijk ; pernicieuse
anaemie, v. bloedarmoede die steeds erger wordt
en den dood veroorzaakt.
per occasie, bij gelegenheid.
peronospora, v. door schimmels veroorzaakte ziekte
van den wijnstok.
peroratie, v. slotrede ; openbare redevoering.

peroreeren

. 518

Perseiden

peroreeren, een rede besluiten ; een redevoeringper os, door den mond. ['louden.
per pedes te voet; per pedes apostolärum, te
voet (als 'de apostelen).
perpendiculair, v. loodlijn, verticale lijn.
perpendiculair, loodrecht, in 't lood, rechtstandig.
perpetrAtie, v. volvoering, het volbrengen of begaan van een misdaad.
perpetreeren, begaan, volvoeren.
perpetueel, altijddurend, levenslang, aanhoudend.
perpetueeren, voortdurend onderhouden of voortzetten, vereeuwigen, altijd doen voortgaan; op de
lange baan schuiven.
perpetuiteit, v. onafgebroken voortduring.
perpetuum mobile, o. toestel dat eeuwigdurend in
beweging blijft.
perplex, onthutst, bedremmeld, verlegen.
perplexiteit, v. besluiteloosheid, verwardheid, onthutstheid.
per procura of per procurationem, door of bij
volmacht, door een gevolmachtigde, een plaatsbekleeder, zaakwaarnetner enz.
perquireeren, onderzoeken, uitvorschen.
perquisitie, v. onderzoek, nasporing, huiszoeking.
perran, o. stoep, optred, bordes; plaats aan een
station om uit en in te stappen.
perroquet, m. papegaai.
perruquier, m. pruikmaker, haarkapper.
per sfildo, als te goed, als overschot van de vorige
rekening, bij slot van rekening.
per ssiltum, door een sprong.
perscribeeren, opteekenen; overschrijven.
per se, op zich zelf, van zelf, uit zijn aard.
persecuteeren, vervolgen, tot stand brengen, uitvoeren; gerechtelijk vervolgen, benauwen.
persecfitie, v. gerechtelijke vervolging, nazetting.
per sedes, door den stoelgang.
Perseiden, v. m y. nit de richting van het sterrenbeeld Perseus, uit het ruim neervallende steenen
afkomstig van een langverdweneii komeet, die
door de wrijving met de lucht gloeiend worden ;
vallende sterren.

perseverantie
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perseverantie, v. volitarding, stand vastigheid.
persevereeren, volharden, volhouden.
persico, v. op perzikpitten getrokken en verzoete
brandewijn.
persienne, v. fijn Perzisch sits ; buitenzonneschertn
van schuins in een raam gezette houtstrooken.
persiflage, v. hoonende plagerij ; fijne bespotting,
bespottende lof, fopperij.
persifleeren, fijn belachelijk malcen, voor den gek
houden, foppen.
persisteeren, volharden, op iets blijven staan.
persistentie v. volharding; eigenzinnigheid.
persolveeren, geheel afbetalen.
personage, v. en o. persoon, inz. belangrijk, aanzienlijk persoon ; (ook :) zonderling mensch.
persona grata, v. iemand die men gaarne ziet, be[trent personen.
mind, gewild persoon.
personalia, persoonlijkheden ; mededeelingen ompersonaliseeren, persoonlijkheden zeggen, op den
man of spreken, beleedigingen uiten.
personaliteit, v. persoonlijkheid, eigenschap van een
persoon ; —en, v. m y. persoonlijkheden ; persoonlijke beleedigingen, aanrandingen, zinspelingen.
persona miserabilis, v. medelijdenswaardig persoon, by. eel' wees.
personeel, persoonlijk, in eigen persoon, zelf ; personeele crediteur, m. wie voor zijn schuldvordering geen onderpand heeft.
personeel o. of personeele belasting, v. belasting,
die men voor zijn persoon, zijn levensstandaard,
zijn woning, paarden en rijwielen moet betalen,
hoofdgeld ; personeel, o. (oolc:) aantal personen,
waaruit een college, bureau, werkplaats enz. bestaat.
personificatie, v. voorstelling van een zaak als persoon, persoonsverbeelding.
personifieeren, verpersoonlijken, persoonlijk maken,
levenlooze zaken sprekend invoeren en als handelende personen voorstellen.
perspectief, o. vergezicht ; vergezicht-schilder- of
teekenkunst ; — v. doorzichtkunde ; uitzicht in de toekomst. [blik.
perspicaciteit. P. scherpzinnigheid, scherpe, heldere

perspiratie
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perspiratie, v. onmerkbare nitwaseming.
per stirpes, naar de stammen (b y. erveil).
persuadeeren, overreden, overtuigen ; wijsmaken
overhalen, bepraten.
persudsie, v. overreding, overtuiging.
persuasief, overtuig6nd, overredend.
perte, pêrdita v. verlies.
per tertium, door een derden persoon.
pertinaciteit, v. hardnekkigheid, verstoktheid.
pertineeren, op lets betrekking hebben, daartoe behooren, dat betreffen. Inaar den eisch.
pertinent, tot de zaak behoorend, doelmatig, juist,
pertinentien, v. me. het toebehooren, de bijstukken.
pertjoema, (Mal.) tevergeefs ; om met.
perturbatie, v. storing, ontsteltenis, wanorde.
perturbeeren, storen, verontrusten, verwarren.
pertussis, v. kinkhoest.
Peruaansche bast, m. kinabast.
pervers, verdorven; verkeerd, onnatuurlijk.
perversie, v. verandering ten kwade, verslimmering,
perversiteit, v. verdorvenheid, slechtheid. fverderf.
perverteeren, verdraaien, vervalschen, tell kwade
veranderen ; verleiden.
per viam, langs den weg, door middel van.
per vOta majOra, bij stemmenmeerderheid.
voet; pes aequinus, paardevoet ; pes plapes,
nus of vulgus, platvoet ; pes varus, horrelvoet.
pesint, zwaar, wichtig ; bezwaarlijk.
pesante, zwaar, zeer langzaam en inet waardigheid.
peseta, v. grondslag van het Spaansche muntstilsel
--= 100 centimos = 1 franc.
peso, m. gewicht, zwaarte, last; (ook :) Zuid-Amerikaansch muntstuk van ongeveer f 2.50 waarde.
pessimisme, o. leer, dat de wereld door en door
slecht is ; zucht om van alles slechts de zwarte
zijde to zien.
pessimist, m. aanhanger of verdediger van het pessimisme iemand die alles ten kwade uitlegt en van
' zijde beschouwt.
de zwarte
pestifereeren, verpesten.
pestilent(ieel), pestaardig; verpestend, aanstekend ;
hoogst schandelijk of gevaarlijk.

Zie ook F.
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pestis, pestilentie, v. pestziekte, besmettelijke ziekte.
petarde, v. springbus, poortbreker; klapbus, zwer1)06'14 m. aanzoeker; vrijer. [ in er.
petilleeren, knetteren, knapperen, kraken; (van
wijn :) parelen, fonkelen, schuimen.
petulant, paarlend, schuimend, opbruisend; (fig.)
vurig, levendig; fonkelend.
[1-toorn.
petit, klein, gering, kort, onbeduidend.
petit-gris, o. bout van den grijzen Siberischen eekpetitie, v. verzoek,verzoekschritt, smeeksehrift.
petitionnair, m. verzoeker, degene, die een verzoek
bij hoog,er gezag indient. [ken.
petitionneeren, een verzoekschrift indienen, aanzoepetal° principii, het aanvoeren van iets als bewijsgrond, dat zelf eerst bewezen moet worden.
petit-maitre, m. pronkertje, modegek, windbuil.
petit-sale, m. klein pekelvleesch.
petits-fours, ,71. m y. kleine gebalcjes, fijne taartjes.
petrefticten, o. m y. versteeningen. [verkalking.
petrificAtie, v. versteening, verandering in steen;
petrificeeren, versteenen, in steel' veranderen.
petrissãge, v. het kneden, massage.
petrografie, v. beschrijving, kennis der gesteenten.
petroleur, petroleuse, m. en v. brandstichters te
Pariis in 1871.
pato, v. borst, boezem, binnenste; in — hebben
of houden, in 't hart liebben, bij zich behouden,,
verzwijgen.
petulant, dartel, moedwillig, baldadig, lichtzinnig.
petulantie, v. iuoedwil, dartelliekl, lichtvaardigheid.
peu a peu, langzamerhand, allengs, van lieverlede.
peu de Bens savent titre vieux, weinig menschen.
verstaan de kunst oud te zijn.
peuple, m. (Fr.) yolk.
peupleeren, bevolken.
peut-titre, misschien, wellicht.
pezzo, stuk.
Pfennig, ni. Duitsche count ter waarde van 0.6 cent..
phtenomeen, o. zie phenomeen.
Phaeton, m. zoon van den zonnegod, berucht door
zijn val ; hooge, lichte, onbedekte wager; met t weebanken achter elkaar.
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phagedaena, v. voortschrijdend koudvuur.
phagocyten, m. my. bacterienetende cellen in het
menschelijk lichaam inz. de witte bloedlichaampjes.
phalansare, v. algemeene werkinrichting, zooals
zij door den Franschen socialist Fourier werd ingesteld.
phalanx, v. gesloten lcrijgsbende, dicht opeengesloten troep soldaten (van 4, 8 of 16 duizend man);
keurbende.
phallos of phallus, m. mannelijke roede, bij de
ouden een zinnebeeld van de teelkracht van de
natuur. Eden.
phanerogamen,v.mv.zaadplanten, zichtbaar bloeienphdrao, m. Oud-Egyptisch koning; — o. zelcer hazardspel met kaarten.
[bijter.
phariseer, (eig. afgezonderde) schijnheilige, pilaarpharmaceut, m. artsenijbereider, apotheker.
pharmaceutiek, v. kunst van de artsenijbereiding.
pharmaceutisch, de artsenijbereiding betreffend.
pharmacie, v. kunst der artsenijbereiding ; (ook :)
apotheek.
pharmacognosie, v. kennis van de artsenijmiddelen.
pharmacologie, v. leer van de geneesmiddelen.
pharmacopoea, v. wettelijk vastgestelde wijze van
artsenijbereiding; apothekershandboek, receptenpharmacop61a, m. artsenijverkooper.
[boek.
pharmacotheek, v. medicijnkist, reisapotheek.
phdros, pharus, in. vuurtoren, vuurbaak, kintlicht.
pharynx, v. keel; pharyngitis, v. keelontsteking.
phase,v. lichtgestalte, schijngestalte, inz. van de maan;
afwisseling van gedaante, van tooneel, van lot ; (in
de geneeskunde :) trap, tijdperk.
Phebe, v. beter Phoebe, de tnaan.
Phebus, m. beter Phoebus, zonnegod ,• (fig.) de zon;
hoogdravende spreek- of schrijftrant, bombast.
phelloplastiek, v. het beeldsnijden uit kurlc.
phenacetine, v. soort kristalachtig, geneeskrachtig
poeder, dienende tot verlaging der lichaamstemperatuur.
phenix, beter phoenix, v. fabelachtige vogel, die
zich door zelfverbranding weder verjongt ; (vandaar :) iets zeldzaains, voortreffelijks onverganke-

phagedaena
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lijks ; (ook :) naam van verscliillende brandwaarborgmaatschappijen.
phenol, o. carbol(zuur).
phenomeen, o. verschijnsel, inz. natuur-, luchtverschijnsel ; zonderling voorval, vreemde gebeurtenis.
philadelphie, v. broeder- of naastenliefde.
philaleeth, m. waarheidsvriend.
philanthroop, m. menschenvriend. [held.
philanthropie, v. menschenliefde ; menschlievendphilanthrOpisch, menschlievend, minzaam,liefderijk.
philatelie, v. kennis en het verzamelen van postzegels.
philatelist, v. liefhebber of verzamelaar van postzegels.
philharmOnisch, de toonkunst beminnend.
philhellenen, m. my. Grieken-vrienden.
philippica, v. hevige strafrede ; krachtige redevoering, waarin iemand ten toon gesteld, ontmaskerd,
doorgehaald wordt (naar de redevoeringen van
Demosthenes tegen P'nilippus van MacedontE.
philippine, v. dubbele amandel ; (ook :) aan het gezamenlijk eten daarvan verbonden weddenschap
of grail.
PhilIster, m. (D.) Philistijn ; ieder niet-student ;
mensch van platburgerlijke denkwijs, ploert.
philologie, v. taalliefde ; taal- en oudheidkunde,
taalwetenschap.
philoloog, m. taalvriend, taal- en oudheidkundige.
philomele, v. zangvriendin, nachtegaal.
philopvedie, v. liefde voor kinderen; zorg voor hun
opvoeding. [toegedaan.
philopmdisch, kinderlievend ; een goede opvoeding
philosemiet, m. jodenvriend.
philosoof, m. wijsgeer,verstands- of wijsheidsleeraar.
philosophaster, m. schijnwijsgeer, waanwijze.
philosopheeren, over de hoogste voorwerpen nadenken ; wijsgeerig een stof behandelen ; de oorzaken van de dingen opsporen. (leer.
philosophic, v. wijsbegeerte, wijsheids- of waarheidsphilosophisch, wijsgeerig, verstands-weteaschappelijk. Ilosoof.
philosophist, m. schijnwijze, waanwijze, valsche phiphilosophus non curat, een wijsgeer telt dat niet.

phenol
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philotechnisch, kunstlievend; (ook ;) de kunstnijverheld begunstigend.
philtrum, o. liefde- of tooverdrank on' liefde op te
phiool, v. buikvormig glazes vat. [wekken.
phlebitis, v. aderontsteking.
phl6botomie, v. aderlating.
phlebotoom, o. laatlancet, laatvlijm, snepper.
phlogistisch, brandbaar.
Phoebus, phoenix, enz. zie phe—
phonendoscoop, m. instruineiit waardoor men door
't gehoor de in wendige organen van het menschelijk lichaam onderzoelct.
phonetiek, v. klankleer, juist gebruik van de stein
bij het spreken en zingen.
phonetisme, o. afbeelding van de lclanken, schrijfwijze waarbij de klanken door letters of bijzondere
teekens voorgesteld worden.
phonetisch, phonisch, den klank betreffend, kilnkend ; phonisch gewelf, o. klankgewelf; phonetisch schrift, o. schrijfwijze die nauwkeurig de
tiitspraak weergeeft.
phoniek, v. kunst van de klankvereeniging, volgens
de leer van de acustiek, klankleer.
phonograaf, m. toestel oin geluiden aan te teekenen
[bericht.
en later weer voort te brengen.
phonogram, o. door de phonograaf voortgebracht
phonola, v. toestel tot het werktuigelijk bespelen van
een piano, met behuip van geperforeerde bladrollen,
zie ook pleyela.
phonometrie, v. het meten van de geluiden.
phosphates, o. mv. phosphorzure zouten.
phosphorescéntie, v. het vauzelf licht geven in het
duister (als eigenschap van vele lichamen).
phosphoresceeren, in het duister vanzelf licht geven,
zonder dat er gloeiing of verbranding mede gepaard gaat.
phOsphornecr6se, v. afsterven van de kaakbeenderen tengevolge van phosphorusvergiftiging.
phasphorus,m. phOsphor, o. (eig. lichtbrenger) morgenster ; een kleurlooze, ontvlam bare, vergiftige, in
het duister lichtende en naar knoflook riekende stof,
die men meest uit beenderen verkrijgt.
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photo, v. lichtbeeld, portret, kiekje. filet licht.
photochemie, v. leer der scheikundige werking van
photochromie, v. het inalcen van lichtbeelden in
natuurlijke kleur.
photograaf, m. lichtbeeldenmaker.
photogram, o. lichtbeeldopname om de werkelijke
grootte van een voorwerp te bepalen ; (ook ;) tangs
telegraphischen wegovergebrachte piiotograpliie, zie
telephotographie.
photogrammetrie, v. meting van hoogten, afstanden enz. met behulp der photographie.
photographie, v. kunst om lichtbeelden voort te
brengen, hetzij op metalen platen (d a g u e r r ot ypi e), hetzij op papier (t a lbotypi e); (ook :)
lichtbeeld, kiek. [graphieen op steen.
photolithographie, v. het overbrengen van photophotometer, photoscoop, in. liclitmeter.
photophobie, v. lichtschuwheid.
photopsie, v. het vonkenzien.
phototechniek, v. verlichtingskunst.
phototherapie, v. toepas-ing in de geneeskunde van
de werking van de scheikundigestralen van het licht.
phototype, o. lichtbeeld, door de daguerrotype
voortgebracht.
phototypie, v. lichtdruk. Het door photographie
verkregen beeld wordt door zonlicht op een laag
chroomzure gelatine overgebracht, waarvan na verharding en prepareering afdrukkeu worden gemaakt.
photozincographie, v. het overbrengen van een
photographic op een zinken plaat.
phrase, v. spreekwijze, uitdrukking ; (in de muziek :)
maatmotief ; (ook:) ijdele uitdrukking, hot gezegde.
phraseering, v. muzikale interpunctie.
phraseologie, v. verzameling van spreekwijzen.
phraseur, m. ijdele mooiprater.
phrenetisch, phrenetiek, waanzinnig.
phrenitis, v. hersenontsteking ; krankzinnigheid.
phrenologie, v. schedelleer; kennis van den her[schedelvorm.
senbouw.
phrenometer, m. instrument tot meting van den
phrygische mitts, v. roode touts van bijzonderen
vorm, zinnebeeld van de vrijheid.
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Phryne, v. boeleerster.
phthiriasis, v. luisziekte. [achtig.
phthisis, v. tering, uittering; phthisisch, teringphylfictêrion, m. wachtpost, schutswacht ; behoedmiddel of amulet ; naam van een Protestantsche
vereeniging, die de fnuiking van den R. K. invloed
ten doel heeft. [naam).
phylax, m. wachter, beschutter (inz. als hondenphylogenetisch, de afstammingsleer betreffende.
[kracht van de natuur.
phylloxera, v. druifluis.
physifiter, m. natuurarts, physiatrie, v. geneesphysica, v. natuurkunde, natuurwetenschap.
physicus, m. natuurkundige.
physiek, physisch, natuurkundig; natuurlijk ; lichamelijk ; dierlijk; (ook ;) volstrekt, zonneklaar (bv.
dat is physiek onmogeltjk).
physiocratie, v. kracht van de natuur; kennis van
de natuurwetten en krachten.
physiocratisch systeem, o. stelsel in de staathuishoudkunde, volgens hetwelk de landbouw de gewichtigste bron van 's yolks rijkdom is.
physiognomie, v. gelaat, voorkomen; zie physiophysiognomist, m. gelaatkundige. Ignomonie.
physiognomonie, v. kunst om iemands karakter en
neigingen uit de gelaatsbeschouwing to leeren
kennen.
physiologie, v. leer van de natuurlijke gesteldheid
en werkzaamheid van bezielde lichamen, leer der
levensverrichtingen.
physioloog, m. natuur- of lichaamsonderzoeker ,
kenner van de menschelijk-dierlijke natuur.
physionomie, physionomist, zie physiogn...
physisch, zie physiek.
phytograaf, m. plantenbeschrijver.
phytographie, v. plantenbeschrijving.
phytologie, v. plantenkunde.
phytopalaeontologie, v. kennis der voorwereldlijke, planten.
phytopathologie, v. leer van de plantenziekten.
phytotomie, v. plantenontleedkunde.
pia causa, weldadig doel, vrome stichting.
piacere, welgevallen; a piacere, naar welgevallen.

piacevole
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placevole, piacevolmente, bevallig, lieftallig.
pia desideria, pia vota, vrome wenschen (waarvan de vervulling niet waarschijnlijk is).
piae memoriae, zaliger nagedachtenis.
pia fraus, vroom bedrog, leugentje oin bestwil.
pia mater, zacht hersenvlies.
p!anino, v. verticals of opstaande piano.
pianist, m. piano-speler.
piano, zacht (te spelen); pianissimo, zeer zacht.
Fridsten, m. m y. afstammelingen van de eerste Poolsche koningsfamilie, die sedert hun stamvader Piast
van de 9de eeuw tot 1386 heerschten.
piaster, m. rekenmunt van verscheiden landen; in
Spanje pl.m. f 2.50.; in Turkije f 0.11.
piazza, v. plaats, plein, marktplein in Italie.
picador, m. lansvechter (te paard bij 't stierenge[vecht).
picanterie, v. stekelig gezegde.
picarische roman, m. schelmen- of bedelaarsroman.
piccolo, klein; — m. dreumes inz. kleine bediende ;
piccolo(fluit), v. kleine of octaaffluit.
pickaninny, Amerik. klein neger- of mulattenkind.
pickles, o. m y. in azijn ingemaakte, sterk gekruide
[spijzen.
pickpocket, m zakkenroller.
pic-nic, picknick, m. buitenpartij; waarbij de deelnemers de eetwaren zelf meenemen en in de open
lucht verorberen.
picoterie, v. stekelachtige rede, helceling.
pictomanie, v. overdreven zucht voor schilderijen.
pictura, v. schilderkunst, schilderwerk.
pidjetten, op Indische wijze masseeren.
pie, (Eng.) taart, pastei; (Fr.) ekster.
piece, o. en v. stuk, geldstuk ; los blad ; kamertje, vertrek ; p. de milieu, v. en o. middenstuk eener tafelversiering ; p. de resistance, hoofdschotel, voornaamste artikel; p. a tiroir, onsamenhangend, uit
losse tooneelen bestand tooneelstuk.
pied a terre, o. optrek, klein verblijf, waar men
van tija tot tijd komt.
piedestal, pedestal, o. voetstuk van een zuil, van
een standbeeld enz.; als voetstuk dienend hoog
tafeltje.
pieno, vol, volstemmig; p. Organs), met vol werk ;
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con suono pieno, met volien toon ; core pieno,
pienter, (bid.) slim. Ivo! koor.
pier, v. op pijlers rustend havenhoofd, steiger, dam.
pierrOt, m. de onnoozele, altijd gefopte, vaak afgeroste hansworst van 't Fransche tooneel.
pieteit, v. vroomhemd, kinderlijke liefde, vooral jegens
overledenen, of ook jegens verouderende zeden en
gewoonten.
pietist, m. fijnvrome, fijne pilaarbijter.
pietisterki, v. pietisme, o. fijiivroomheid, kwezelarij.
pieus, vroom, godvi uchtig.
piezometer, m. werktuig ter bepaling van de samendrukbaarheid van de vloeistoffen.
pifferaro, m. (It.) muzilcant, fluitist.
pig, (Eng.) varken.
pigeon, m. duif ; pigeonnier, nz. duivenhok, -slag.
pigment, o. kleurstot, verfstof, verf, kleur, blanketsel.
pignoratie, v. verpanding; pignoreeren,verpanden;
pik, m. haat, nijd. fin pand nemen.
pikant, stekend, prikkeleud, puntig, stekelig, treffeud.
pikanterie, v. wangunst, nijd, beroepsjaloezie, broodnijd; (oolc:) stekelig gezegde.
pikblende, v. vooral in Bohemen gevonden pilczwart,
mineraal hoofdzakelijk uit uraniumoxyde bestaande,
doch ook radium en polonium bevattende (z. d. w.).
pike, o. katoenen stof, welker weefsel gestikt schijnt.
pikeeren, steken, prmkkelen, beleedigen, krenken.
piket, o. legerwacht, brandwacht ; bekend kaartspel
tusschen 2 personen.
piketten, het genoemde kaartspel spelen.
pikeur, m. jager to paard ; voorrijder ; paardenafrichter ; (ook :) meisies- of vrouwenjager.
pikol, o. handelsgewicht op Java, Madras, China enz.,
doorgaans op 62 kilo gerekend.
pikrinezuur, o. ontplofbare stikstofhoudende verbinding van salpeterzuur en carbol als springstof gebezigd.
pilaster, m. vierkante pilaar, kantige zuil.
pileus, harig, behaard.
pillow, pilo, o. (Eng.) gekeperde grove bruine stof,
half 'Innen half katoen, voor werkbroeken.
piloot, pilote, tn. stuurman; loods, loodsman.
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pilori, m. (Fr.) schandpaal.
pilositeit, v. harigheid, ruigheid.
pilotage, v. stuurtnanskunst ; loodsgeld; paal werk
plmént, o. Jamaica-peper ; specerij-meng,fsel.
pinacotheek, v. schilderijverzameling, kunstkabinet.
pinang, m. palmboom, die de betelnoot levert.
pinAs, v. soort van sloep met 6 riemen (een kleine
gales, Haar v. Lennep's Zeemans-Woordenboek);
lang en swat postschip ; spiegelschip.
pince, geknepen (op snaarinstt unienten).
pince-nez, m. knijpbril.
pincêt, o. kleine tang van de chirurgen.
pinchbeck, (Eng.) goud nabootsend metaalmengsel,
pinsbek, geel Loper.
pincher, m. soort Engelsche hond met scherp debit.
Pindus, m. muzenberg, berg van de zanggodinnen.
ping-pong, o. kamer(tafel) -tennisspel
pinguin, v. vetgans tilt de poolstreken ; duiker.
pink-colour, (Eng.) lichtroode kleurstof nit tinoxyde
en chroomoxyde, ook mineraallak genoemd.
pinxit, hij heett (het) geschilderd.
Idambord.
pion, m. boer of looper in 't schaakspel ; schijf op het
pioneers, in. m y. eerste kolonisten in het verre
westen van N.-Amerika, ontginners van den bodem ;
baanbrekers. Ibreker.
pionier, m. schansgraver, geniesoldaat ; (ook :) baanpipet, v. zuigbuis, steekhevel.
pique, v. heimelijke haat, bedelcte nijd ; piek, spies;
schoppen (op de speelkaarten); een pique (pik)
op iemand hebben, het land aan iemand hebben.
piqué, o. katoenen stof, welker weefsel gestikt schijnt.
piraat, m. zeeroover ; piraterie, v. zeerooverij.
pirogue, v. groote prauw, uit een hollen boonistain
vervaardigd.
pirouette, v. draaisprong (bij Jansen en paardrijden).
pirouetteeren, een cirkelzwenking =ken, zich op
661 Kiel geheel omdraaien.
pis alter, o. (het) ergste geval ; sets dat men neemt
uit gebrek aan beter, het laatste hulpmiddel.
pisang, v. paradijs-vijgeboom (in de tropen) met
langwerpig ronde melige vruchten.
[men.
piscem natáre dotes, gij leert de visschen zwetnVEERTIENDE DRUK.
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Pisces, v. de Visschen (sterrenbeeld van den dierenpiscicultuur, v. kunstmatige vischteelt. (riem).
piscine, v. vijver voor vischteelt.
pise, m. gestampte aarde tot bouwen, stampaarde.
pissasphalt, o. bergteer, bergpik.
pissoir, o. urinoir, waterplaats. (bonbon.
pistache, v. groene amandel ; klapperbonbon, lcnalpiste, v. spoor (van paarden en wild).
pistOle, v. bijzondere verpleging in de gevangenis
tegen betaling.
pistolet, m. teekenmal in S-vorm waarlangs lijnen
van allerlei kromming getrokken kunnen worden;
piston, in. pompzuiger ; stempel. ((Fr.) pistool.
pittool, o. en v. goudinunt van verscheiden landen,
ter waarde van 9 , a 10 gulden ; (ook :) bekend vuurwapen, dat met 6ene hand wordt afgeschoten.
pitch-pane, (Eng.) soort Amerik. pijnboom, Amerikaansch wit gr enenhout.
pithecanthropus erectus, m. op Java gevonden
voorwereldlijke aap, die zeer dicht bij den mensch
stond, had anderhalf maal zooveel hersenen als de
meest ontwikkelde thans levende apen.
pitoydble, erbarmelijk, jammerlijk, armzalig.
pitsjaar, m. (van 't Eng. pitch-yard, uitgestoken
steno), witte seinvlag om de passagiers of de
sloep aan boord to roepen.
pitsjaren, voor 6en dag aan wal gaan.
pittor6sk, schilderachtig, sclioon, bekoorlijk.
•
pityriasis, v. schubuitslag.
piu, (It.) meer ; — adagio, wat langzamer ; — forte,
wat sterker; — piano, wat zachter; — presto of
stretto, nog sneller.
pium desiderium, o. vrome wensch.
Piusvereeniging, v. katholieke vereeniging, die
waakt voor de onbeperkte autonomie van 't kerpivot, m. spil, duim, draaipunt. (kelijk gezag.
pizzicando of pizzicato, (in de muziek ;) met de
vingers getokkeld (vioolsnaren).
placdbel, verzoenlijk, vredelievend.
placabiliteit, v. verzoenlijkheid.
place, v. plaats, plein ; — d'armes, exercitie-plein.
placeeren, plaatsen ; uiteenzetten; beleggen.
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placenta, v. moederkoek, nageboorte.
placer, o. plaats waar stofgoud gevonden wordt;
mijn, goudveld.
placet, placetum, o. koninklijke toestemming, inwilliging van de landsregeering, inz. tot bekendmaking en uitvoering van pauselijke verordeningen ; (ook ;) kort verzoekschrift; stoeltje zonder
leuning.
placet, het behaagt, wordt toegestaan, — goedgekeurd.
placiditeit, v. zachtmoedigheid, gelatenheid.
pldcido, placidamênte, rustig.
plafOnd, o. kamerzoldering, gipszoldering ; dekstuk;
[den.
d ekscln lderstuk.
plafonneeren, de zoldering van een kamer bekleeplagiaat, o menschenroof ; onrechtmatige toeéigefling van eens anders letterarbeid, letterdieverij.
plagidris, plagiátor, m. menschenroover; boekenplunderaar, letterdief.
plaid, v. schotsch-geruite wollen mantel; reisdeken.
plaideeren, pleiten; een rechtsgeding voeren.
plaidoyer, o. pleitrede.
plain-chant, o. eenvoudig koraalgezang; plainpied, o. gelijkvloersche verdieping.
plainte, v. klacht.
plaisdnt, vermakelijk, grappig, zonderling.
plaisanteeren, kortswijlen, schertsen, gekscheren.
plaisanterfe, v. scherts, kortswijl, boerterij; — A
part, scherts ter zijde.
plaisir, o. pleizier, vermaak, verlustiging.
plait-il P wat belief t u? wat zegt gij ? (ook euphemistisch gebezigd voor :) geheim gemak, sekreet
(p la ti e).
plakkaat, o. openbaar afgekondigde en aangeplakte
kennisgeving van de regeering.
plamuren, de oneffenheden van hout of doek met
plamuur volsineren,
plamuur, o. pijpaarde , loodwit met lijnolie vermengd om hout of schilderdoek in to smeren.
plan, o. vlakte; ontwerp; platte grond, grondteekening.
planche, v. plank ; metalen plaat ; kopergravure.
planchet, o. teekenplank op poot of drievoet, en
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voorzien van hoekinstrument, voor terreinopnemers.
planconcaaf, vlakhol; p.-glas, o. glas, dat aan de
eene zijde plat en aan de andere hol-gesiepen is.
planconvex, vlakbol; p.-glas, o. glas, dat aan de
eene zijde plat en aan de andere bol-geslepen is.
plan de campagne, o. veldtochtplan; vooruit opgemaakt plan hoe te handelen mu een bepaald
doel te bereiken.
planeeren, effenen, gelijk- of gladmaken; drukpapier lijmen, het door met aluin gekookt lijnwater
[smeden.
(planeerwater) halen.
planeerhamer, m. plethamer van de goud- en koperplaneet, v. donkere hemelbol, die haar Licht van de
zon ontvangt, om welke zij zich in een meer of
minder elliptische baan beweegt.
planetarium, o. lijst van de planeten ; kunstwerictuig, dat den loop van de planeten mu de zon
voorstelt.
[en Jupiter.
planetolden, v. m y. kleine planeten tussclien Mars
planiglöbe v. = planisfeer, z. a.
planimetrie, v. vlaktemeetkunst.
planisfeer, v. afbeelding van een halfrond van den
aard- of hemelbol op een plat vlak, wereldkaart,
hemelkaart.
plankton, o. in het open water zwevende microscopische organismen, zoowel van dierlijke als van
plantaardige natuur; dient als voedsel voor visschen.
plantage, v. beplanting, plantsoen ; streek lands
door de Europeanen in Oost- en West-Inclie met
tabak, katoen, rijst, suikerriet, rubber enz. beplant.
planta pedis, v. voetzool.
planteeren, planten, stellen, zetten.
[gaar.
planteur, m. planter; (ook:) een soort fijne siplantureus, weelderig, welig, overvloedig.
plasma, o. beeldwerk, beeld ; in de geneeskunde:
bloedwater, het vloeibare, stofvormende deel van
het bloed.
plastiek, phistische kunst, v. boetseerkunst its
gips, leem, was enz.; lichamelijk vormende kunst,
ook de beeldhouwkunst en beeldgieterij omvattende.
plastisch, lichamelijk vormend, gedaantegevend,
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boetseerend; scheppend; plastische chirurgie,
v. chirurgische methoden tot aanvulling van hued-,
beendefecten enz.
plastograaf, m. schriftvervalscher. [selling.
plastographie, v. nagebootst schrift; schriftvervalplastr6n, o. borststuk, borstlap van schermers
(oolc:) breede das, die de geheele ruimte tusschen vest en boord opvult.
plat du jour, o. gerecht van den dag (in restaurants enz.), dat tegen vasten prijs verkrijgbaar is.
plateau, o. hoogvlakte, verheven vlakke plaats ; tafelplank; theeblad; draaischijf (op spoorwegen);
groote schaal (van een ueegbrug of weegstoestel).
plate-bande, v. smal tuinbed langs een heining of
muur of om een bloembed, rabat.
plated, pleet, o. met goud- of zilverplaatjes overtrokken koper.
plateeren, platteeren, ook plaqueeren, !net goudof zilverblaadjes vergulden of verzilveren.
platform, o. plat huisdak, plat op een huis; opgehoogde vlakke plaats met vrij uitzicht, terras;
(ook :) programma van beginselen, inz. voor verkiezingen.
platina, o. wit goud (het zwaarste metaal).
platitude, v. gemeene uitdrukking; platheid, gemeenheid.
plat-menage, v. toestel met velerlei klein vaatwerk
voor zout, peper, mosterd, olie, azijn enz.
platOnisch, wat Plato of zijn leer betreft; niet-zinnelijk ; —e liefde, v. louter geestelijke, van al het
zinnelijke ontdane liefde; —e republiek, v. voorbeeld van een volkomen staatsinrichting, gelijk
Plato die ontwierp.
llijkheid beminnen.
platoniseeren, Plato navolgen, vrij van alle zinneplatonisme, o. leer en stelsel van Plato.
platteeren, zie plateeren.
plaudite i klapt in de handen! juicht toe!
plausibel, toejuichenswaard; aannemelijk, geloofwaardig, waarschijnlijk.
play, (Eng ) spel.
pleasure-ground, (Eng.) speelplaats, grasveld (inz.
voor het huis).
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plebaan, m. pastoor aan eene bisschoppelijke kerk.
plebkier, m. burger, niet adellijke in het oude Rome;
burgerlijke, gemeene man.
pleb6jisch, onadellijk ; tot het gros van het yolk
behoorend ; aan het gepeupel eigen, gemeen.
plebisciet, plebiscilum, o. volksbesluit, yolksstemming.
plebocratie, v. volksregeering (liever ochlocratie).
plebs, o. de volksklasse, gemeene man. [heid
pledge of temperance, (Eng.) gelofte van matigpleet, o. met een laagje ziiver overtrokken koper.
Pleifiden, v. my. het zevengesternte; (fig.) beroemd
zevental.
pleidooi, pleit, o. verdedingsrede van een advokaat.
plein-pouvoir, o. plenipotëntie, v. voile macht,
onbepaald gezag; schriftelijke voimacht.
plenair, voltallig.
plenipotentifiris, m. gevolmachtigd gezant of mi.plenipotentie, v. zie plein-pouvoir. ['lister.
pleno jure, met voile recht.
plenty, (Eng.) volheid, overvloed ; veel, volop.
plenum, o. gezamenlijkheid; voile vergadering.
plenus venter, non studet libenter, met een voile
maag gaat het studeeren niet goed.
pleontisme, o. woordenovervloed, bijeenplaatsing
van gelijkbeduidende woorden of uitdrukkingen,
hetzelfde met andere woorden zeggend.
pleonastisch, overtollig, overladen met gelijkbe*teekenende woorden of uitdrukkingen.
plesiosaurus, m. voorwereldlijke zeehagedis met
zeer langen hats. [sie.
plêssimeter, m. klopplaatje in gebruik bij de percusplethora, v. volbloedigheid.
plethOrisch, volbloedig, overrijk aan vochten.
pleura, v. borstvlies.
pleureuse, v. trent, of rouwband, rouwfloers,
zwarte rouwrand aan papier. [king; zijdewee.
pleuris, pleurftis, pleuresie, v. borstvliesontstepleuropneumonie, v. ontsteking van long en borst[vlies.
plexus, m. vlechtsel, weefsel, zenuwvlecht.
pleyela, v. (naar Pleyel een der uitvinders) toestel,
dat op eene piano geplaatst wordt en dient om
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werktuigelijk een muziekstuk weer to geven met
behulp van geperforeerde muziekrollen; phonola
phi, m. vorm plooi. [(z. d. w.)
plica, polOnica, v. Poolsche vlecht (haarziekte).
plieeren, vouwen, buigen; (fig.) afdeinzen, wijkeu.
plint, v. en o. rand hout onderlangs een kamer- of
ganginuur. fvouwdoek,
plissé, o. geplooid belegsel aan vrouwenkleederen ;
plisseeren, fijnplooien (een routs, een rok).
plomb, o. plombe, v. lood, plombeerlood, zegellood.
plombeeren, met food steinpelen, verzegelen; met
lood of ander metaal vullen (holle tanden).
plombiëre, v. vruchtenijs met confituren.
plongee, o. hellende bovenkant van een borstwering.
plongeeren, indompeleii, does zinken; duiken, onplongeur, m. duiker. [derduiken.
plough, (Eng.) ploeg.
ployeeren, buigen, plooien, samenvouwen.
pluche, o. wolfluweel, halffluweel.
plum, (Eng.) pruim.
plume, v. pen, veder, pluim. [veeren stoffer.
plumeau, m. vederdek, licht veeren dekkussen;
plumpudding, m. pudding met rozijnen, snippers en
rum, die aangestoken wordt.
plurale tantum, woord waarvan alleen het meerplurfilis, m. meervoud. [voud bestaat.
plurfilis majestatis, m. meervoudsvorm waarvan
vorsten (of sommige schrijvers) zich bedienen b. v.
Wij Wilhelmina enz
pluraliteit, v. meerderheid; de meeste stemmen.
plurima vota valent, de meeste stemmen golden.
plus, meer ; en, geteld bij, vermeerderd met (±);
een plus, can overschot, to veel, meerder bedrag.
plus aequo, meer dan noodig of wenschelijk is.
plusminus, meer of minder, ongeveer.
plusquamperfectum, o. meer dan volmaakt vet,
leden tijd.
plus royaliste que le roi, meer koningsgezind dan
de koning, overdreven ijverig voor eene zaak.
Pluto, m. hellegod, god van de onderwereld.
plutocratic, v. geldheerschappij, heerschappij van
de rijken.
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plutonist, m. aanhanger van het ste!sel, dat de vorming van de aardkorst aan de werking van 't onderaardsche vuur toeschrijft.
Pltitos, nz. geldgod, god van den rijkdom.
pluviale, v. kostbare priestermantel, die 't gansche
lichaant onthult bij plechtige gelegenheden.
pluviometer, m. werktuig om de hoeveelheid gevallen regen to bepalen.
pluvkise, v. regenntaand, de 5de maand van den
Fr.-republ. kalender (20 Jan.-18 Febr.).
Plfivius, m. regengever, bijnaarn van Jupiter.
[leer.
pneumatic, (Eng.) luchtband.
pneumatiek, v. Iuchtbewegingsleer; (0°1(0 geestenpneumatisch, tot de leer van de drukking en beweging van de lucht behoorend, luchtaardig; tot
de geestenkunde betrekking hebbend; (ook:) het
ademen betreffend; —e band, m. luchtband; —e
machine, v. luchtpomp; —e telegraaf, v. inrichting waar door berichten als rolletjes in luchtledige buizen overgebracht worden.
pneumometrie, v. meting van de ademhalingsgrootte.
pneumonia, pneumonitis, v. longontsteking.
pneumorrhagie, v. longbloeding.
Filbel, o. (D.) gemeen yolk, gepeupel.
pocaal, m. zie bocaal.
pochade, v. vluchtige schets, omtrek.
poche, v. zak; pochette, v. zakje; kleine vrouwenzak.
pochettino, een klein weinig; pochissimo, zeer
weinig.
pocket-dictionary, (Eng.) zakwoordenboek.
poco, weinig; — allegro, een weinig vroolijk; —
forte, eenigszins sterk; — lento, wat langzaam ;
— piano, eenigszins zacht; poco a poco, lang[drinkers.
zamerhand.
pOculum, m. beker; poculeeren, bekeren, lustig
voeteuvel,
voetjicht,
pootje.
pcidagra, o.
podagreus, met de voetjicht behept.
podagrfst, m. voetjichtlijder.
podesti, podestaat, m. tnachthebber; landvoogd;
staatsrechter of burgetneester in Italie.
podex, m. achterste, aars, stuit.
podium, o. voetstuk, optrede, verhevenheid.
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podometer, m. wegmeter voor voetgangers.
poedel, in. nusgooi, misschot.
poeet, m. dichter.
poeloe, (Mal.) eiland.
poema, o. dichtstuk, gediclit.
pcena, v. straf, boete.
pcenaal, de straf of boete betreffend (zie penaal).
pcenitentie, v. boete, zie penitentie.
pcenitet, o. boetedrouk (bij maaltijden).
poera-poera, (Mal.) voor den schijn, gehuicheld,
niet gemeend.
poeri, v. versterkt paleis op Bali en Lombok.
poessing kepala, (Mal.) duizelig, ontdaan.
poesta, v. droge grasvlakte in Hongarije, steppe.
poeta laurefitus, m. gelauwerd dichter.
poeta nascitur, non fit, de natuur en niet de studie
maakt den dichter.
poetaster, m. pruldichter, rijmelaar, verzensmid.
Doetisch,dichterlijk; in verstnaat.
poewasa, v. (Mal.) Mohammedaansche vasten, vastenmaand.
poezie, poeztj, v. dichtkunst, het dichten; dicliterlijk gevoel; dichtmaat; gediclit, dichtstulc.
pogrom, o. (Russ.) verwoesting, plundering; georganiseerde jodenvervolging en moord.
poids, o. gewicht ; zedeliik overwicht.
poids de fer, ijzeren gewicht, zwaar gewicht.
poil de chêvre, o.(eig. geitenhaar) stot uit wol en
[katoett.
point, geen, niets.
point, o. punt; steek, stoot; oog op dobbelsteenen,
op kaarten ; — d'appui,steunpunt; — d'honneur,
punt van eer, eergevoel ; — d'orgue, rustpunt, fermaat ; — de vue, gezichtspunt, oogpunt; doelwit.
point d'argent, point de Suisses, geen geld, geen
point du tout, in 't geheel niet.
[Zwitsers.
pointe, v. de punt inz. de geestigheid van een gezegde, geestige zet.
pointeeren, stippelen, besprenkelen; richten (geschut); bedoelen, op 't oog hebben ; mikken ; toonen,
wijzen; (in hazardspelen :) op een kaart zetten,wagen.
pointer, (Eng.) patrijsliond, staande Duitsche jaclit(bond.
pointeur, in. geschutrichter.
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pointilleeren, bestippelen ; met purities graveeren
of schilderen ; (ook :) beuzelen, zich met nietigheden
ophouden, haarklooven ; stekelige zetten geven.
pointillerie, v. muggenzifterij, kibbelarij °in beuzepoissfirde, v. vischwijf.
[lingen.
Poisson d'avril, Aprilgrap.
poker, o. (Eng.) soort Amerilcaansch kaartspel.
polair, de pool betreffend; tegenovergesteld.
polarisatie, v. wijziging in de eigenschappen der
lichtstralen, zoodanig dat zij na terugkaatsing of
breking niet andermaal in bepaalde richtingen
kunnen worden teruggelcaatst of gebroken ; (in de
electrotechniek :) het proces, dat bij electrolyse
plaats grijpt. [ontstaande.
polarisatiestroom, m. tegenstroom bij electrolyse
polariteit, v. neiging van vrij zwevende magneten
naar de magnetische polen der aarde.
polemiek, v. pennestrijd ; twistgeschrijf.
polêmisch. twistend ; poldmische geschriften,
o me. twistgeschriften.
polemiseeren, wetenschappelijk twisten.
polemist, m. geleerde redetwistvoerder, wetenschappelijk strijder.
lkijlcer.
polemoscoop, m. veldkijker; oorlogskijker; operapolênta, v. (It.) meelspijs.
poleographie, v. stadbeschrijving.
poll, gladgemaakt, gepolijst; poll of poliet, beschaafd, welgemanierd, sierlijk; (0°10 listig.
policeman, (Eng.) agent van politie.
polichin61, m. hansworst, grappenmaker.
poliep, v. veelvoet, straaldier (op een plant gelijkettd) ; (ook :) gesteeld gezwel (in neus enz.).
polikliniek, v. inrichting tot behandeling van zieken
op een spreekuur, mede tot onderwijs dienende
kostelooze ziekenbehandeling.
poliomyelitis, v. kinderverlamming, eene besmettelijke ruggemergsziekte bij kinderen.
polis, v. verzekering- of assurantie-bewijs.
polisson, m. guit, deugniet, straatjongen.
polissonnerie, v. guiterij, jongensstreek, straatsch end erij.
politesse, v. hoffelijkheid, beleefdheid.
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politicus, m. staatkundige, staatsman; handig, gevat, geslepen mensch, oolijkerd.
politie, v. handhaving van de openbare orde en
veiligheid ; gezamenlijke personen, welke voor die
handhaving waken ; staats• of stadsorde, volkstucht.
politiek, v. staatkunde ; wereldkennis ; geslepenheid ;
(ook :) o. burgerkieeding; (bijv. nw.) staatkundig,
tot de staatkunde behoorend; (ook 0 schrander,
handig, sluw.
politiseeren, over staatszaken spreken ; den staatsman uithangen, tinnegieten.
politoer, o. glanzing ; glans; glansmiddel, smeersel,
waarmee men politoert ; (fig. ook :) = politesse.
politoeren, door een wrijfmiddel glanzig maken.
polka, v. naam van een bekenden Poolschen dans.
poll, (Eng.) naamlijst, kiezerslijst, aantal slemmen;
de stemming voor parlementsleden en andere pollpollen, o. stuifmeel der bloemen. (tieke verkiezingen.
pollicitfitie, v. eenzijdige belofte, gelofte.
polliitie, v. bevlekking, onwillekeurige zaadvloeiing.
polonaise, v. Poolsche wandeldans ; zekere vrouwenmantel.
polonium, o. in 1910 ontdekt zeer sterk radio-actief
metaal, dat evenals radium in pechblende voorkomt,
doch in 5000 maal kleinere hoeveelheid.
poltrOn, m. bloodaard, lafaard.
poltronnerfe, v. lafhartigheid, bangheid.
polyandrie, v. veelmannerij, het hebben van veel
meeldraden.
polyarchfe, polycratie, v. heerschappij van velen.
polychromfitisch, veelkleurig.
(wijverij.
polychromie, v. veelkleurigheid.
polygamie, v. veelvoudig echt, veelmannerij, veelpolyglotte, v. een in vele talen geschreven boek.
polygoon, m. veelhoek.
polygraaf, m. veelschrijver.
polygriim, o. door vele zijden begrensde figuur.
(held,
polyhistor, m. veelweter.
Polyhymnia, v. muze voor gezang en welsprekend.
olymOrphisch, veelvormig, van velerlei gedaante.
P olynesia, o. het tot Australia behoorende eilandenrijk.
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polyneuritis, v. verzamelnaam voor ziekten als de
berri-berri en de West-Indische zwelziekte.
polyphaag, m. veeleter, veelvraat.
polyphoon, veelstemmig- ; polyphonie, v. veelsteminigheid.
(verrichtingen.
polytechniek, v. leer van de kunsten en industrieele
polytechnisch, vele kunsten en wetenschappen outvattend ; polytechnische school, v. hoogere beroeps- of ambachtsschool.
fgoden.
polytheisme, o. veelgodendom, vereering van vele
polytheist, m. aauhanger van het polytheisme.
polyurie, v. ziekelijk vertu eerderd e urine-afscheiding.
pomerAns, v. oranjeappel ; (ten onzent ook :) elastiek
dopje of stooteinde aan de biljart-keu (in 't Fransch
procede geheeten).
pommade, v. haarzalf, lippenzalf.
pommadeeren, met pommade bestrijken, zalven.
pomme, v. appel; — d'amour, liefdesappel, parad ijsappel. (len.
pommes (de terre) frites, vdnv. gebakken aardappepomologfe, v. ooftkunde, leer van de vruchten.
pomolagisch, ooftkundig, de ooftkunde betreffend.
pomoloog, m. oottkenner, ooftkundige. jvruchten.
Pomona, v. ooft- of tuingodin ; beschrijving der tuinpompadour, m. brei- of modezakje van de vrouwen,
gebloemde japonstof.
pompe funebre, v. lijkstatie, plechtige lijkstoet.
pompelmoes, v. Indische vrucht, gelijkende op een
g roote rose sinaasappel.
pompernikkel, m. grof, zwart Westphaalsch brood.
pompeus, prachtig, pronkend, met praalvertooning
(pompe); hoogdravend.
pompier, m. brandweerman ; brandspuitgast.
pompon, v. (Eng. klanknabootsend woord) licht snelvuur kanon van klein kaliber (plan. 5 c.M.); — m.
wollen kuif op de soldaten-sjako.
ponceau, hoogrood, klaprozenrood.
ponceeren, met puimsteen afwrijven of gladmaken ;
doorstuiven, doorgeprikte teekeningen met boutsponctueel, stipt, nauwkeurig. fkoolstof, sponzen.
ponderalbel, weegbaar.
ponderabilien, v. em. weegbare lichamen.
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ponderabiliteit, v. weegbaarheid.
pcindere, non ntimero, bij 't gewicht, niet bij 't
getal; wegen, met tellen. [weging waardig.
pondereus, zwaar, wichtig; nadrukkelijk; de overponderositeit, v. zwaarwichtigheid.
ponderiiso, gewichtig, zwaar.
[pl.m. f 12.
pondok, v. (Mat.) hut.
pond sterling, o. (afgek. L. st.), Engelsche munt van
pondus, o. gewicht. [gefingeerde munt — f 6.
pond Vlaamsch, o. (afgek. P. V1.),Nederlandsche
pongka, v. -..-- punka z. a.
pOnjaard, m. korte Spaalische dolk. 1-=-- 11 ct.
pOnny, v. rekenmunt in Bengalen; Calcutta, Surate
pons asinOrum, m. ezelsbrug, hulpmiddel voor
minkundigen, onwetenden, zwakken. [rijtuigen.
pont, v. brug; (ook :) veerschuit voor paarden en
pOntifex, m. priester ; opperpriester, bisschop; —
maximus, m. priestervorst, hoogepriester. 1 pelijk.
pontificaal, priesterlijk ; hoogepriesterlijk ; bisschoppontificaal, o. pontincále, v. bisschoppelijk pitchtenboek ; pauselijk of bisschoppelijk plechtgewaad;
(digheid.
(fig.) het beste pak.
pontificaat, o. opperpriesterschap, pauselijke waarpOnto, v. (Fr. ponte), 4de troef in 't omberspel, quadrillespel (in 't rood : hartenaas of ruitenaas; in
't zwart: schoppettheer of klaverenheer).
pontOn, v. bruggeschuit, vlakijzeren schuitje voor
schipbruggen (pontonbruggen).
pontonnier, m. schipbrugmaker, soldaat met het
slaan van de schipbruggen belast.
pony, m. klein Eng. rijpaard, hit.
pool, v. aspunt van den aardbol, van den hemelbol;
(in de natuurkunde:) punter of plaatsen, die de
zetel van tegenoverstelde krachten of eigenschappen
zijn (bv. de polen van een magneet, van eerie elec.
trische batterij ; trekpunt van een magneet ; (Eng.
spr. poel) in Amerika : vereeniging van handelaars
met het doel prijzen op to drijven.
poor, (Eng.) arm; poor-law, armenwet ; poorrate,
armenbelasting. [(Ms Engelsch woord:) Paus.
pope, nt. priester van de Grieksche kerk in Rusland
popery, (Eng.) katholieke godsdienst, pausdom.
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populace, (Eng.) volksmenigte, gepeupel.
populair, volksmatig ; algemeen nuttig, verstaanbaar; bij het y olk betnind, volksbelievend, gemeenzaam.
populariseeren, algemeen bevattelijk, verstaanbaar
of nuttig maken ; zich —, zich bij het y olk bemind maken.
populariteit, v. algemeene verstaanbaarheid, nuttigheid ; volksbelieving, minzaamheid jegens geringeren ; volksgunst, volksliefde.
populate, v. bevolking, volksmenigte.
porche, v. zuilengang, voorhal van kerken en andere
groote gebouwen,
poreus, met zeer kleine gaatjes of openingen, spons[achtig.
porner, o. purpersteen.
pOrien, pOren, v. me. openingen of kleine tusschenruimten van de huid, zweetgaatjes.
pork, (Eng.) zwijn, varkensvleesch, spelt.
Porkopolis, Cincinnati in Amerika, het centrum van
den handel in varkens.
pornocratie, v. hoerenregeering.
pornograaf, m. ontuchtig schrijver. [ken.
pornographie, v. het schrijven van onzedelijke boeporositeit, poreusheid, v. eigenschap der poreuse
lichamen, sponsachtigheid.
port, m. haven, zeehaven ; toevluchtsoord ; (ook :) o.
vrachtgeld, briefgeld ; (ook :) m. portwijn.
portaal, o. hoofdingang van een kerk of ander groot
gebouw ; ruimte voor den gang bij de deur.
portaThel, draagbaar.
portage, v. vrijlast, vrije bagage, die de bemanning
van een schip met zich wag voeren ; (ook :) draaggeld, draagloon.
[smelten van de stein.
portamento di voce, het dragen en allengs wegportdndo, dragend. [voorwerp schieten.
portent, (a bout), van zeer nabij, b y. op een
portaten, v. m y. lijsten van de dagelijks in de zeehavens aankomende waren en van de ontvangers
portatief, draagbaar. [daarvan.
portato, gedragen.
port d'armes, m. verlof om wapenen to dragen,
Porte, v. het rijk, het hof van Turkije.
[jachtakte.
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Porte-assiette, m. schotelring.
Porte-bonheur, m. (eig. gelukaanbrenger) platte
armband (met inscriptie); (ook :) klein sieraad om
aan het horloge to dragen.
porte-bouquet, m. bloemvaasje, bloeinschaaltje.
porte-brisee, vouwdeur, gebroken deur (weer 6ene
heift bij 't openen op de andere slaat); vleugeldettr,
dubbel-openslaande deur.
porte-clefs, m. kerkerknecht ; sleutelring.
porte-crayon, m. potloodhouder, teekenpen.
porte-drapeau, m. vaandeldrager.
portee, v. dracht, bereik, inhoud : (0°1(0 doel, strekking.
[degenrieni.
porte-epee, m. draagband voor een zijdgeweer,
porteeren (zich voor iemand), voor lemand in
de bres springen, zijn zaak verdedigen.
porte-faix, m. lastdrager, kruier. [minister.
portefeuille, v. brieventasch ; (ook :) ambt van staatsporte-jupe, m. japonhouder.
porte-lettres, m. zakbrieventasch ; omslag of koker
voor papieren, die men een chef ter teekening moet
voorleggen.
porte-malheur, m. onheilsbode, ongeluksvogel.
porte-manteau, m. mantelzak; (ook staande kapstok.
portemonnaie, v. geldtaschje, beurs.
porte-plume, m. penhouder.
porter, m. sterk Engelsch bier.
porte-respect, m. dolk, korte stootdegen. [wissel.
porteur, m. drager, brenger, toonder ; houder van eere
porte-voix, m. spreektrompet, scheepsroeper.
porticus, m., portiek, portique, v. zuilengang, gewelfde of overdekte gang ter wandelplaats of samenkomsten, galerij. [gift.
portie, v. deel, aandeel ; erfdeel; mondgedeelte, spijsportier, m, deurwachter, poortbewaarder ; (ook :) o.
rijtuigdeur.
portiere, v. portierster; gordijn voor deuren.
Portlandcement, a. cement van korrelige kalk nit
Portland (Engeland) afkomstig.
porto, o. vracht-, voer- of draagloon ; brievengeld ;
porto franco of portvrtj, postvrij, franco.
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Porto-franco, m. vrijhaven.
Porto-rico, naam van een W.-Indisch eiland en
— v. van de rooktabak die van daar konn.
portraiteur, portraitist, m. schilder van portretten.
portuur, o. tegenpartij die ongeveer gelijkwaardig is.
pose, v. lichaamsstand, houding.
iptisito.
pose, gezet; ernstig, bedachtzaarn, bedaard ; ook =
positie, v. stelling, ligging, stand; gesteldheid, toestand; voetplaatsing bij het dansen ; positiekanonnen, o. m y. zwaar geschut.
positief, vastgesteld; stellig, vast, gewis; positief
recht, o. vastgesteld recht (in tegenstelling met
natuurrecht).
positief, m. stellende trap (in de taalkunde); het
onbetwistbare ; (ook 0 kamerorgel, vOOrorgel, Hein
orgel vOOr een groot ; (pop.) weer tot zijn positief
(zijn positieve) komen, weer tot bewustzijn
komen, uit de bezwijming, bedwelming, ontsteltenis bijkomen.
positivisme,o. streven naar de materieele voordeelen
van de dingen ; wijsgeerig stelsel van A. Comte.
posito, ondersteld, gesteld of aangenomen.
posituur, v. stelling, stand of liouding van het
Posse, v. (D.) klucht, kluchtspel. flichaam, gestalte.
possedeeren, bezitten, in eigendom hebben.
possessie, v. bezit, bezitting, have.
possessief, het bezit betref fend; bezitting aanwijzend.
possessor, m. bezitter, eigenaar.
possibel, possibile, mogelijk, doenbaar.
possibilisme, o. socialistische leer, volgens welke
het doel van de partij zonder geweld moet bereikt worden.
possibiliteit, v. mogelijkheid, uitvoerbaarheid.
post, na, later dan.
postage, (Eng.) briefport.
postamènt, postement, o. voetstuk ; onderstel.
post-card, (Eng.) briefkaart.
linvullen.
postdateeren, later dagteekenen, later den datum
posteeren, plaatsen, stellen, op een bepaalden post
stellen ; een plaats aanwijzen ; zich —, post vatten.
poste-restante, op het postkantoor te blijven (out
afgehaald te worden).
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posterieur, jonger, nieuwer, later.
posterieur, o. posteriOra, v. mv. achterdeel(en).
posteriori (a), van achteren, uit de ervaring ge(zijn.
nomen.
posterioriteit, v. het later zijn, later-komen, jongerposteriteit, v. nakomelingschap.
post fêstuni, na het feest, te laat, achteraan.
postglaciaal, van lateren datum dan de ijstijd.
post hoc, ergo propter hoc, daarna, en derhalve
daarom; (of 0 wat op elkander volgt, volgt ook uit
elkander (een valsche steiregel).
posthumus, m. pOsthuma, v. nakomende, na 's
vaders dood geboren zoon of dochter.
postiche, later bijgekomen, nagemaakt, valsch.
posticheur, m. haarwerker, maker van valsche
(liefdebode.
vlechten enz.
postilion, m. postknecht, postrijder ; p. d'amour,
postille, v. predikboek; kantteekening, randverkla[ring.
postltidium, o. naspel.
postmortaal, post mortem, na den dood.
post mortem nulla voluptas, met den dood komt
aan alle genot een etude.
post ntibila lux (of Phcebus) ; post nubilajubila,
na de nevelen het licht; na regen komt zonneschijn.
postnumerfindo, nabetalend, aan het eind eeuer
postnumereeren, nabetalen. Iterinijn te betalen,
postponeeren, uitstellen, verschuiven.
postpositie, v. achterstelling, acliteraanplaatsing.
postremo, ten laatste, eindelijk.
post-scriptum, post-script, (P. S.), o. naschrift.
post tenebras lux, na de duisternis het licht.
postulaat, o. vereischte, zonder be wijs aan te nemen stelling ; verordening, opgave.
postulant, m. aanzoeker om een post, een bediein ng enz. ; geestelijke, die op zijn bestemming wacht.
postuleeren, vorderen, als voorwaarde vooropstellen ; Haar iets (linen.
postuur, o. gestalte, houding, stelling.
post verba verbera, na woorden stager, van woorden tot laden.
potage, v. soep, vleeschsoep met allerlei groenten,
sneden brood, rijst enz., middagkost.
VEERTIENDE DECK.
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potassium, o. potaschmetaal (de door Davy ontdekte metaalbasis van de potasch).
potiitor, in. drinker, zuiper.
pot-au-feu, M. vleesch met bouillon en groenten
(geliefkoosde spijs bij den Franschen burgerstand);
het noodige vleesch voor den pot-au-feu.
pot de chambre, m. kamerpot, nachtpot.
pot de via, geschenk boven den bedongen prijs.
potent, vermogend, machtig.
potentaat,
machthebber, gekroond hoofd.
potentiaal, werkencl; niet dadelijk maar ver.borgen
werkende (van artsenijen); (zelfst. n.w.) v. kracht
optredende in de lucht, die een met electriciteit
geladen geleider omringt.
potentie, v. macht, vermogen, gezag ; graad van verdunning van homceopathische geneesmiddelen.
poterne, v. bomvrije gang onder den wal om uit een
fort naar buiten te komen.
potestaat, m. (Lat. potestas), kracht, macht, vermogen ; titel van een voornialig regent van Friesland.
potichomanie, v. kunst om glazen vaten door opplalcking van teekeningen enz. het voorkomen van
Chineesch of Japansch porselein te geven.
potio, v. drank; potomanie, v. drankzucht.
potior creditor, m. bevoorrechte schuldeischer.
potius mori quam faedari, liever sterven dan
zich onteeren.
potpourri, o. gemengde spijs, hutspot, poespas ; mengelmoes, allegaartje; (fig.) bonte opeenvolging van
pouce, duim. Imelodien.
poudre, v. poeder, fijn meelpoeder, haarpoeder;
(ook :) buskruit; p. de riz, rijstepoeder, zeker wit
blanketsel ; p. dentifrice, tandpoeder.
poudrCtte, v. mestpoeder, tot stof geworden menschendrek, dien men als meststof gebruikt.
pouf, m. ronde opgevulde lage stoel zonder leuning.
poulain, m. veulen; venerisch liesgezwel.
poularde, v. vetgemest hoen.
poule, v. biljartspel om een inzet; potspel.
poultry, (Eng.) gevogelte, hoenders.
pound, (Eng.) pond; poundage, pondcijns (een
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Engelsch tolgeid van alle uitgaande waren).
poupon, m. pop, dotje.
pour, om, voor, tot; p. acquit, voor ontvangst, als
bewijs van ontvangst, voldaan ; p. fëliciter, om
geluk te wenschen.
pourboire, o. drinkgeld, fooi.
pour faire visite, om een bezoek af te leggen.
pour la bonne bouche, voor het Iaatste bewaard
als het lekkerst, als lets welsmakends.
pourparler, o. woordenwisseliiig, gesprek, praatje.
pour passer le temps, tot tijdverdrijf.
pour peu, het scheelde niet veel, op een haar af.
pour prendre congê, (afgek. p. p.
om afscheid
te nemen.
poursuite, v. vervolging, najaging, doorzetting.
poursuiveeren, vervolgen, najagen; aan of vol.
houden.
pousse-cafe, v. glaasje likeur na de koffie.
pousseeren, stooten, voortdrijven; doorzetten; bevorderen; voorthelpen; zich —, door eigen kracht
en inspanning tot fortuin geraken.
pouvoir, m. macht, kracht, vermogen; bewind.
pever, arm, armzalig, jammertijk.
poverfno, m. arme drommel.
powder, (Eng.) poeder; buskruit.
practicfibel, uitvoerbaar, doenbaar; aanwendbaar,
doelmatig, bruikbaar.
prfictIca est multiplex, het overleg is menigvuldig, de kunstgrepen zijn velerlei.
practicus, m. iemand die ervaren is in de toepassing van zijn wetenschap, ervaren geneesheer, advocaat enz.
practijk, v. oefening; uitvoering; toepassing van
de kunstregels of de theorie op het dagelijksch gebruik.
practisch, uitoefenend, werkdadig, op de uitoefening
gegrond ; van dadelijk nut, van toepassing op het
dagelijksch leven.
(Madrid.
prado, m. wandelweg, lusthof; groote diergaarde bij
prEe of (Fr.) pre, voor, vooraan, vooruit; het (een)
prEe of pre hebben, den voorrang, de voorkeur
hebben.
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NB. de met prae samengestelde woorden zijn
hier met pre gedrukt.
praeter propter, ongeveer, min of 'neer.
pragmatiek, pragmatisch, aanwendbaar; algemeen nuttig, leerzaam, leerrijke oplossing gevend;
pragmatische geschiedschrijving, v. leerrijke
g,eschiedschrijving, waarbij de gebeurtenissen in
Naar eigenlijken samenhang, vooral uit een politiek
oogpunt, worden voorgesteld; pragmatieke sanetie, v. algemeen nuttige landsverordening, alge,
ineene wet tot openbare welvaart.
prairial,m.weidemaand, Ode maand in den Fr. republ.
kalender (20 Mei-18 Juni).
prairie, v. weide, dreet; het boomlooze, met welig
Bras bewassen land in 't binnenland van N.-Amerika.
praktijk, v. handelvvijs ; overleg ; beroepswerkzaamheden, chenten van een advocaat, procureur, notaris; patienten van een dokter, chirurgijn .enz.; kunstgreep, listige streek, draaierij.
praktizeeren, uitoefenen, zaken doen, inz. als geneesheer, advocaat enz.; (ook :) bedenken, verzin[peinzend.
nen ; peinzen.
praktizeerend, uitoefenend, werkelijk ; bedenkend,
praktizijn, en. uitoefenend of praktizeerend geneesheer, advocaat, inz. procureur, zaakwaarnemer.
pralines,pralin6s,v.rnv.gebran d e of in suiker gerooste
amandelen ; (ook :) chocolade-bonbons gevuld met
fondant, likeur of noten.
prang, v. (Mal.) oorlog. [nen.
Prater, m. open bare wandeling of lustbosch bij Weepraxis, v. = praktijk.
prayerbook, o. (Eng.) gebedenboek.
pre, voor, vooraan ; het pre hebben, de voorkeur,
den voorrang hebben.
preadamieten, m. m y. menschen, die ondersteld
(raad.
worden voor Adam geleefd to hebben.
preadvies, o voorloopig uitgesproken gevoelen of
prealabele
voorloopig,
voorafgaand
;
prealabel,
quaestie, v. vraag die eerst moet uitgemaakt word en, eer omtrent de hoofdzaak kan worden beslist.
preambule, v. voorrede, inleiding ; omweg ; omhaal van woorden.
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preambuleeren, een voorrede of inleiding, voorttitzenden, vooraf omwegen of veel omhaal waken.
prebende, v. prove, kerkelijke verzorging, jaarlijksch inkomen van een geestelijke stichting, lijtrente.
[lijk.
precair, onzeker, ongewis, twijfelachtig, afhankeprecautie, v. voorzorg ; voorzichtigheid.
precautioneel, voorzorgen gebruikend; voorzichtig.
precaveeren, verhoeden, voorzien, zich in ant
nenien. [hebben.
precedeeren, voorgaan, voorafgaan, den ‘oorrang
preced6ntie, v. voorrang, voortred.
precelleeren, uitblinken, uttsteken, zich onderscheiprecept, o. voorschrift, richtsnoer.
[den.
preceptor, tn. leeraar, leermeester, onderwijzer.
preceptoraat, o. leeraarsambt, leermeestersplaats.
preceptoreeren, schoohneesteren, den leermeester
spelen. Isnoer, gebod.
preceptum, precept, o. voorschrift, regel, richtprecies, nauwkeurig, juist, stipt.
precieus, kostbaar, kostelijk; gemaakt, gedwongen.
precieuse, v. vrouw of ^ eisje vol gemaaktheid en
daardoor belachelijk, belachelijke hoofsche juffer.
preciosa, o.
kostbaarheden.
precipieeren, vooruitnemen; voorschriften geven.
precipitaat, o. neerslag, nederplompsel, bezinksel.
precipitdndo, haastig, versnelleud.
precipiatie, v. afstorting; overijling, jacht; !lederploffin g.
precipitãto, precipiteso, met overhaasting.
precipiteeren, overijlen, voorwaarts snellen, overhaast handelen; (bij chemisten :) nederplof ten, bezinken.
precipitinen, v. my. stoffen in het bloed , of in een
serum, die de eigenschap hebben bacterièn to doen
samenklouteren.
precis, o. kort begrip, zakelijke inhoud, hoofdinhou,1,
preciseeren, bepaald en duidelijk opg-even,
drukken; zich
zich juister, bepaalder uitdrtt –
ken of verklaren.
precisie, precisiOne, v. juistheid, nauwkeurigheid,
stiptheid; bondige kortheid van uitdrukking.
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precludeeren, uitsluiten ; voor altijd afwijzen, voor
vervallen verkiaren.
preclusief, uitsluitend, ten voile afwijzend.
precoce, voorbarig, vroegrijp.
precociteit, v. vroegrijpheid, ontijdige rijpheid.
preconisatie, v. lofverheffing, overdreven lofspraak ;
pauselijke bevoegdverklaring voor een bisdom.
preconiseeren, hoog verheffen, buitemnate roemen,
ophemelen; voor bevoegd (tot bisschop) verkiaren.
precurseur, m. voorlooper, voorbode.
predecessor, m. voorganger (in een ambt).
predeliberAtie, v. voorloopige beraadslaging.
predelibereeren, vooraf averleggen, vooruit overwegen.
predestimitie, v. voorbesghikicing, Gods genadekeus.
predestineeren, vooraf bepalen, voorbeschikken.
predeterminatie, v. voorafgaand besluit.
predicaat, o. datgene, wat van een zaak gezegd wordt,
eigenschap van een onderwerp ; eer- of ambtsnaam;
adellijke titel (voor den naam).
predicament, a. toekenningsbegrip, eigenschap.
prediceeren, voorzeggen, voorspellen ; toekennen.
predictie, v. 'voorspelling, waarzegging.
predikant, m. Protestantsche godsdienstleeraar.
predilectie, v. voorliefde, vooringenomenheid.
predisponeeren, voorbereiden, vooraf beschikken,
inrichten; vooraf genegen of ontvankelijk maken.
predispositie, v. voorloopige a anstalte; voorbeschiktheid, aanleg, b y. tot een ziekte.
preflominaltie, v. overheersching, opperheerschappij.
predomineeren, heerschen, de overhand of het overwicht hebben, het hoogste gezag hebben.
preeminent, uitstekend; voortreffelijk, uitmuntend.
preeminentie, v. voorrang, voortreffelijkheid.
preexisteeren, vooraf of vroeger bestaan.
preexistentie, v. vOOraanwezigheid.
prefatie, v. (Fr. preface), voorrede, inleiding, voorbericht; inleiding tot de consecratie bij de H. mis.
prefect, m. stadhouder, landvoogd, hoofd van een
departement (provincie) in Frankrijk.
prefectuur, v. stadhouderschap, landvoogdij; am btsgebouw van den prefect.
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preferabel of preferent, verkieslijk, de voorkeur
verdienend, den voorrang toekomend.
prefereeren, voortrekken, hooger achten, den voorrang, de voorkeur geven.
preferentie (Fr. preference), v, voorkeur, voorrang; bij preferentie, bij voorkeur, liefst.
prefix, prefixum, o. voorvoegsel (in de taalk.).
pregnant, (eig. zwanger) zinrijk, vol denkbeelden.
preghiera, v. gebed, bede.
Preisselbeere, v. (D.) roode boschbes. (afbreuk.
prejudicie, v. voorbeslissing; vooroordeel; nadeel,
prejudicieeren, voorloopig oordeelen of beslissen;
benadeelen; schadelijk zijn.
prdjuge, o. vooroordeel.
prelaat, m. voornaam geestelijke, pauselijk hofgeestetijke, bisschop of gemijterde abt (niet alleen in
R. K. kerk, maar ook in de Protestantsche landen
Engeland, Zweden en Denemarken). f nem en.
preleveeren, vooraf nemen, vOOr de deeling wegpreliminair, inleidend, voorloopig, den weg banend.
prelitninairen, v.mv. inleidingen, voorloopige punten
van overeenkonist, inz. bij een te sluiten vrede.
preludeeren, een voorspel maken; inleiden, voor•
bereiden. (teeken, voorlooper.
prel6dium, o. of (Fr.) prelude, voorspel ; (fig.) voorprematuur,vroegrijp; voorbarig; prematuriteit, v.
[dachte raad.
vroegrijpheid; ontijdigheid.
pre meditAtie, v. voorafgaande overlegging, voorbevooraf
bedenken
of
overleggen.
premediteeren,
premices, m. en v. m y. eerstelingen.
premie, v. eereloon ; assurantie- of verzekeringsprijs ;
bijwinst, bijprijs in loterijen en bij wedstrijden.
premie-affaire, v. soort speculatie waarbij men tegen
betaling van een zekere premie recht heeft gedurende een bepaalden tijd een aandeel te verkoopen
terwijl als inkoopsprijs geldt de waarde van het
aandeel op den dag, dat de affaire begon.
premielot, o. aandeel, waaraan de kans verbonden
is dat men bij uitloting behalve de waarde van het
aandeel nog eene zekere premie uitbetaald krikt.
dessus, m. eerste
premier, eerst, voornaamst;
sapraanzanger; premier, in. de eerste, voornaam-
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ste, het hoofd; eerste minister ; premieres, v. my.
de 5 eerste trekken in somtnige kaartspelen.
premiere, v. eerste voorstelling van een nieuw
tooneelstuk.
premisse, v. voorafgaande of vooropgeplaatste stellingen van een sluitrede, otn daaruit een gevolg
to trekken, voor-onderstelling.
premissis premittendis, (afk. p. p.), voorop t e
plaatsen, wat vooropgeplaatst moet worden.
premortaal, aan den dood voorafgaande.
premuneeren, bij voorbaat bewaren, goed bewaren
of bewapenen.
prendre la lune avec les dents, het onmogelijke
willen, de maan met de tanden willen vatten.
preneur, m. neater of verkooper van een wissel.
prenez garde, pas op, neem u in acht !
prenumerdndo, door vooruitbetaling.
prenumerdtie, v. vooruitbetaling.
prenumereeren, vooruit betalen (bv. het abonnement van een courant).
preoccupdtie, v. voorafbezetting ; vooroordeel, vooringenomenheid ; afgetrokkenheid, met iets bezig
zijn in gedachten.
preoccupeeren, vooraf bezetten of innemen ; vooroordeelen inboezemen ; afgetrokken maken.
preopinant, m. die eerst stemt of zijn meening zegt.
preordindtie, v. voorbeschikking.
preparaat, o. toebereide zaak, bereide artsenij enz.;
inz. kunstmatig toebereid lichaamsdeel. [examen.
prepardndus, m. wie zich voorbereidt (bv. tot een
examen.
prepardtie, v. voor- of toebereiding, aanstalte.
preparatief, o. toebereidsel.
prepareeren, voorbereiden, klaarmaken, toerichten.
preponderdntie, v. overwicht, meerderheid.
[voorzetsel.
preponeeren, vooraan plaatsen.
prepositie, v. vooropplaatsing ; (in de taalkunde :)
prepotentie, v. overmacht, hoogere macht.
preputium,o. voorhuid (van het mannelijk lid).
preraphaelisme, o. studie der schilderkunst yc5c5r
Raphael; (ook :)stelsel van hen, die het glanspunt van
de schilderkunst stellen onmiddellijk v6Or Raphael.
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prerogatief, o. voorkeur, voorrecht.
pre sale, in. vleesch van schapen, die vetgemest zijie
op onmiddellijk aan zee gelegen grasvelden.
presbyopie, v., presbytisme, o. verzieiidlieid (van.
oude lieden).
presbyter, m. oudste, aanzienlijk (niet priesterlijk),
kerkbeainbte, ouderling; (ook :) priester.
Presbyterifinen, m. me. Protestanten in Engeland,
die geed bisschop erkennen, maar de kerk
door pr es by t e r s of oudsten geregeerd willea,
hebben, rechtzinnigen.
presbyterium, o. kerkeraad ; (ook :) waardigheid van:
prescientie, v. voorweten, voorkennis. [oudste.
prescribeeren, voorschrijven, verordenen; in rechten ;) voor verjaard of vervallen erkennen, verjarenprescriptibel, verjaarbaar.
prescriptie, v. voorschrift, verordening; verjaring,
verlies van een recht, dewij1 men niet ten behoorlijke tijde daarvan heeft gebruik gemaakt; verkrijging van een recht door zulk een verzuim van een
[ander.
voorrang.
prêsêance,
presence, v. zie presentie.
presens, o. tegenwoordige tijd (in de spraakkunst)_
present, o. geschenk, gave; (bfiv. nw.:) aanwezig.
presentAbel, vertoonbaar, wat aang-eboden knit
worden. [der tot een post of ambt.
presentfint, tn. toonder van een wissel; voorstanpresentlitie, v. indiening, vertooning (bv. van een wissel); recht van voorstelling tot een aiubt; aanbod.
presenteeren, voorhouden, aanbieden; indienen;
(iemand) voorstellen.
presentie, v. (Fr. presence),tegenwoordigheid, bijzijn ; (pop.) veel — hebben, zwaarlijvig, dikbuikig
presentie-lijst, v. lijst van de aanwezigen. lzijn..
preservfitie, v. bewaring; voorkoming, voorbehoe[ding..
preservatief, o. voorbehoedmiddel.
preserveeren, behoeden, bewaren, beschutten.
voorzitter, president.
preses,
presideeren, voorzitten; het hoofd zijn.
president, m. voorzitter.
presidiaal, tot de waardigheid van voorzitter behoorend.
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presidio, m. Spaansche vesting op de Marokkaaa.
sche kust.
presidium, o. voorzitterschap; oppertoezicht.
presOmptie, v. zie prestimtie.
pressant, dringend, haastig, geen uitstel lijdende.
presseeren, drukken, pressen; dringen, noodzaken;
bij iemand aandringen; haast hebben, geen cit.
stel lijden.
pressentiment, o. voorgevoel, vermoeden.
presse-papier, o. papierbezwaarder, voorwerp op
papieren gelegd om ze vast to houden.
pressie, v. drukking; drang, aandrang, dwang.
pressuur, v. druk, bezwaar.
prestamente, haastig. jorgelpijpen.
prestfinten, m. me. de vooraanstaande dikke tinnen
prestfitie, v. kwijting, vervulling, afdoening ; betaling
van schuld, belasting enz., eedaflegging.
presteeren, afleggen, vervullen, doen (by. een eed).
prestidigitateur, m. goochelaar; vingervlugge.
prestige, o. begoocheling, tooverachtige verblinding ;
ontzag, zedelijke itivloed, overwicht.
presto, haastig, gezwind; prestissimo, zeer gezwind.
presumAbel, vermoedelij k. [meten.
presumeeren, onderstellen, vermoeden; zich vet,
presamtie, v. onderstelling; argwaan; inbeelding,
[waan.
presumtief, vermoedelijk.
presumtueus, aanmatigend, verwaand, trotsch.
presupponeeren, onderstellen, als waan aannemen.
presuppositie, v. onderstelling.
preteeren, leenen, verieenen; zich schikken, medegeven, rekken.
pretendeeren, voorgeven, beweren; verlangen,
eischen, aanspraak op lets maken ; zich aanmatigen.
pretendent, m. aanspraakmaker, eischer ; kroonvorderaar ; (ook;) minnaar, vrijer.
pretensie, v. verlangen, vordering, eisch; schuldvordering ; aanmatiging, waan; (ook :) voorwendsei.
pretentieus, aanmatigend, vol inbeelding.
preteritum, o. de verleden tijd (in de taalkunde).
pretext, o. voorwendsel, voorgeven, schijngrond.
pretexteeren, voorgeven, tot voorwendsel nemen.
pretiosa, o. me. preciosa, kostbaarheden.
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pretium affectiOnis, waarde die lets niet op zich
zelt heeft maar alleen wegens de liefdevolle gezindheid des gevers.
pretor, in. voornaain staatsbeambte in 't oude Rome;
aanvoerder, opperhoofd, stadsrechter.
Pretorianen, m. mv. lijtwacht van de Romeinsche
preuve, v. bewijs, proef.
jkeizers.
preux chevalier, tn. dapper ridder.
prevaleeren, het overwicht of de overhand hebben,
tneer zijn of gelden ; (bij kooplieden :) zich —, zich
doen terugbetalen, zijn uitzetgeld terugnemen;
zich schadeloosstellen.
prevalent, den voorrang hebbend of verdienend.
prevalentie, v. overwicht, overhand.
prevariatie, v. plichtschending„ ambtsontrouw.
prevenant, voorkomend, gedienstig.
prevenieeren, voorkomen, beletten ; vooraf berichten, van lets verwittigen.
preventie, v. het voorkornen, verhoeden ; vooroordeel, vooringenomenheid, waarschuwende kennisgeving.
preventief, voorkomend, verhinderend; voorloopig
(bv. preventieve hechtenis).
previsie, v. het voorzien van toekomstige gebeurtenissen en daarop gegronde voorziclitigheid.
previit, m. iemand, die een bepaald getuigschrift
van bedrevenheid in de schermkunst heeft verwory en; aan 't hoofd geplaatst persoon; inz. zooveel
als proost en provoost (me die woorden).
priapisch, Priapus betreffend; (fig.) ontuchtig, geil.
Priapus, Priaap, m. twin- en veldgod, god van de
vruchtbaarheid en geilheid; (fig.) ontuchtig, geil
man; mannelijke roede.
pried!, o. belommerd zitje of zomerhuisje in tuinen.
Priesnitz verband, o. verband van natte doeken,
bedekt met een waterdichte stof en vastgehouden
door een zwachtel of eene veiliglieidsspeld.
prima, v. de eerste, hoogste klasse, stein of soort;
eerste van twee of drie gelijkluidende en achtereenvolgens afgegeven wissels; (bib,. nw.) eerste, beste,
voornaamste.
primaat, primas, m. eerste of voornaamste aarts-
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bisschop van een rijk; hoogste waardigheidsbekleeder zie ook primaten.
prima donna, prima párte, v. eerste tooneelspeelster of zangeres.
prima facie, op het eerste gezicht, schijnbaar.
primair, eerste; voortreffelijk ; oorspronkelijk ;
beginnend ; primaire scholen, v. m y. lagere
primas, m. zie primaat.
ischolen.
primaten, m. m y. orde der zoogdieren gevormd
door de apes.
prima vice, voor de eerste maal ; prima-vista, opzicht (van een wissel) ;op het eerste gezicht, van het
biad weg (iets spelen).
prima-vOlta v. de eerste maal.
prima-wissel, zie prima (2de beteekenis).
prime, v. eerste stem, eerste toon van elke klankladder ; eerste schermstelling of positie (de houw
van boven naar het hoofd); de eerste drukzijde,
schoondruk ; het eerste biduur in het klooster;
(ook :) premie.
fzijn.
primeeren, zich boven andere verheffen, de eerste
primeur, v. het eerste, eersteling, eerste bericht.
primeurs, v. m y. eerste voorjaarsgroenten, vruchten enz.
primitia, my. eerstelingen, eerste vruchten.
primitief, oorspronkelijk, aanvankelijk, allereerst.
primo, eerst(e); pro primo, ten eerste.
primogenitus, m. eerstgeborene.
primogenituur, v. eerstgeboorterecht.
_primo mihi, aan of voor mij het eerst.
primo occupanti, aan den eersten die er bezit van
primordiaal, oorspronkelijk, allereerst. ineeint.
primo uOmo, m. eerste tenorzanger.
primum mObile,eerste beweeggrond,hoofddrijfveer.
Primus, de eerste; p. inter pares, de eerste onder
zijns gelijken ; p. emnium, de eerste van alien.
princeps, m. eerste, voornaamste aanvoerder, vorst.
principaal, m. hoofdpersoon, heer, meester, hoofd;
lastgever; hoofdzaak, hoofdpunt.
principaal, voornaam, eerst; principtile crediteur,
m. eerste of voornaamste schuldeischer.
principaliteit, v. oppermacht, overwegende macht.
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principe, o. aanvang, oorsprong, g,rondoorzaak ;
grondstof ; grondslag, grondbegrip ; kennisbron ;
grondbeginsel ; beweeggrond van de handelingen.
principieel, de grondbeginselen betreffende, in
beginsei.
principiis obsta, wederstaat het begin d. wacht
u voor den eersten stap op den verkeerden weg.
gedrukt door...
printed by ...,
prints, mv. (Eng.) gladde gedrukte katoenen stoffen.
Prinzipienreiterei, v. (D.) doordraverij op een beguise!, het voortdurend schermen met principes.
prior, eerste ; voorgaande, vroegere.
prior, m. (v. priorês, priorin), eerste, opperste,
inz. in een klooster, kloostervoogd, -voogdes.
pricira, v. mv. voorafgaande feiten en omstandigheden, vroegere ding-en.
Ipriores.
prioraat, o. voorzitterschap ; ambt van prior of
prioriteit, v. voorrang, eerstheid, ouder-zijn; prioriteits-recht, o. recht van den voorrang, naderrecht ; prioriteits-schulden, v. mv. zulke, die het
eerst voor betaling in aanmerking komen.
prise, v. vangst, buit, prijs, inz. een veroverd schip ;
(ook :) snuifje.
prise d'eau,v. watervang (voor een waterleiding enz.)
priseeren, schatten, de waarde aanslaan ; (ook :)
snuiven.
priseur, priseerder, m. schatter, waardeerder van
de geldswaarde van een voorwerp. [glas.
prisma,o. kantzuil, hoekige zull, driezijdig geslepen
prismatische kleuren, v. mv. regenboogskleuren.
prison, v. gevangenis, kerker ; hechtenis.
prisonnier, m. gevangene.
privaat, niet openbaar, bijzonder, huiselijlc, geheim ; ambteloos, (vandaar privaat-audientie,
privaat-leven, privaat-persoon, privaat-les,
privaat, o. sekreet, bestekatner. [enz.).
privaat-docent, m. huisonderwijzer; leeraar aan een
hoogeschool, die niet als hoogleeraar is aangesteld.
privátie, v. berooving, onttrekking-, ; ontbering ; verlies; gebrek ; afwezigheid van een eigenschap.
privatief, uitsluitend, afzonderlijk, eigen.
privatim, in 't bijzonder ; in 't geheim ; als particulier.
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prive, o. geheim gemak, sekreet ; privy-Leven, o.
buitenambtelijk (niet official) leven; uit zijn
prive-beurs, uit zijn eigen beurs; in mijn prive,
voor mij zelven, afgezonderd van mijn betrekking,
priveeren, berooven, onttrekken.
[mijn ambt.
privilege, o. voorrecht ; vrijheids- of verlofsbrief,
vergunningsbrief.
[zien; verzekeren, beveiligen.
privilegieeren, bevoorrechten, met een vrijheid voorprivy council, (Eng.) geheime raad (des konings)
in Engeland.
prix, m. (Fr.) prijs, waarde; p. fixe, vaste prijs; a
tout prix, tegen elken prijs.
prize-fight, (Eng.) (boks)wedstrijd om prijzen.
pro, (als Gr. voorzetsel in samenstellingen :) voor,
tot, ten ; voorwaarts ; te voren, vroeger ; li ever ; (als
Lat. voorzetsel :) voor, naar, krachtens.
pro orris et fOcis, voor haardsteden en altaren.
probaat, beproefd, goed.
probitbel, waarscliijnlijk, vermoedelijk.
probabiliteit, v. waarschijnlijkheid, geloofbaarheid.
probAtie, v. beproeving, proefneming, proef ; bewijs.
probAtum est, het is beproefd, op de proef goed
bevonden. [toetsen (metalen).
probeeren, beproeven, de proef nemen; onderzoeken,
probeersteen, m. proefsteen, toetssteen.
probiteit, v. rechtschapenheid, goede trouw.
probleem, problema, o. op te lossen vraagstuk,
voorgelegde strijdvraag ; twijfelachtige vraag, raadsel.
[uitgemaakt, raadselachtig.
problematiek, problematisch, twijfelachtig; onpro bOno ptiblico, voor het algemeene welzijn.
procede, o. handelwijze, werkmanier, methode; zie
ook pomerans. [geding voeren.
procedeeren, te werk gaan, handelen; een rechtsproced&e,v.handelwijs; rechtsgeding,rechtspleging.
pro cent, (pct. 0/0, ten honderd, van 't honderd.
proces, o. voortgang, wijze van gebeuren, ziekte,
werking (bv. een chemisch proces); handeling, inz.
rechtshandel, rechtsgeding, pleidooi, pleit.
processie, v. kerkelijke optocht of ommegang plechtige belle- of kerkvaart.
proces verbaal, o. van ambtswege opgemaakt schrif-
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telijk verslag of uiteenzetting van een voorval.
proclamatie, v. openlijke bekendmaking, afkondiging van de overheid; het aflezen van de gebodera
van twee verloofden.
proclameeren, uitroepen, openlijk bekend maken.
proconsul, m. (bij de oude Romeinen :) gewezen
consul als bewindvoerder in een wingewest, stadhouder.
pro contfint, voor of tegen gereede betaling.
pro conttnuatione, tot of als voortzetting.
procrastimatie, v. vertraging, uitstel, verdaging.
procrastineeren, (eig. tot op morgen) verschuiven,
Intstellen, vertragen; talmen, dralen.
procreitie, v. voorthrenging, voortteling.
procreeren, telen, kinderen verwekken.
Procrustus (het bed van),willekeurige vorm, waarin men een voorwerp met geweld besluit of inkleedt.
procul absit, moge het (hij) verre van hier zijn !
procul a jOve, procul a ffilmine, ver van Jupiter, ver van den bliksem; een nederige staat is de
veiiigste. 12e kamer.
procuradares, m. mv. (in Spanje :) leden van de
procuratie, v. zaakwaarneming; schriftelijke lastgevtng of volmacht.
procurator m.= procureur, (ook:) beheerder der
[gen.
financién in een klooster.
procureeren, bezorgen, verschaffen, tot stand brenzaakvoerder,
gevolmachtigd
zaakbeprocureur, m.
heerder ; rechtszaakvoerder, pleitbezorger, a vou6;
procureur-generaal, m. officier van justitie bif
een gerechtshof en bij den Hoogen Raad.
pro Deo, om Godswil, om niet.
[ging.
prodigaal, verkwistend, doorbrengend.
prodigaliteit, v. verkwisting, neiging tot doorbrenprodigeeren, verkwisten, onnoodig verteren.
prodigien, o. m y. wonderen, wonderwerken ; gedrochten.
prodigieus, wonderbaar, verbazingwekkend.
pro domo sua, voor zijn eigen huis, voor zijtv
eigen zaak.
prodotto, m. het zuivere bedrag van wissels en waren.
prodromus, m. voorlooper; voorrede; prodromaat
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tijdperk, o. tijdperk van de voorboden van een
ziekte.
produceeren, to voorschijn brengen, bijbrengen
(bv. bewijzen, getnigen); voortbrengen, telen, bouwen (bv. vrucliten), leveren, vervaardigen, maken.
producent, m. voortbrenger.
product, o. voortbrengsel; vrucht ; bedrag, het
door vermenigvuldlging gevonden getal.
prodtictie, v. voor- of bijbrenging (bv. van getuigen); voortbrenging, teling; (ook :) -,--- product.
productief, voortbrengend; vruchtbaar, veel op.
fvruchtbaarheld.
brengend.
productiviteit,v. voortbrengende, sclieppende kracht.
pro ecclesia et pontifice, voor kerk en Paus, pauselijke ridderorde in 1888 ingesteld.
pro emerito, voor uitgediend verklaren, de atnbtsrust schenken.
proeminent, vooruitstekend, vooruitspringend.
proeminentie, v. het vooruitsteken, het in 't oog
vallend gedeelte van een zaak.
pro et contra, voor en tegen.
,profaan, oningewijd; onhethg, met den godsdienst
spottend; wereldlijk; gemeen, onedel ; profane
geschiedenis, v. algemeene (niet-bijbelsche of
^ erkelijke) geschiedenis.
profanátie, v. ontheiliging, heiligschennis.
profaneeren, ontwijden, ontheiligen; met het heilige spotters.
profanum vulgus, het onbeschaafde yolk.
profeet, m. ziener, voorspeller; godsgezant bij het
ite voorschijn brengen.
oude joodsche y olk.
profereeren, uit- of voortbrengen, uiten, spreken,
professeeren, openlijk belijden, in beoefening brenprofessen, ordesgeloften afleggen. Igen; betuigen.
professeur, m. hoogieeraar, leeraar; (in Frankrijk
en Belgie:) ieder, die van een kunst of kunstvaardigheid als meester zijn beroep of bestaansniiddel
tnaakt. Ihandwerk.
prolêssie, v. belijdenis, openlijke verklaring ; beroep ;
professional, m. (Eng.) iemand die sport (wielrijden, sehaatsenrijden enz.) als beroep beoefent;
vergl. amateur.
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professioneel, beroeps- of handwerkmatig.
professor, m. hoogleeraar; (ook wel:) leermeester.
professoraal, tot het hoogleeraarsainbt behoorend;
(fig.) allerdettigst; op hoogen beslissenden toon.
professoraat, o, hoogleeraarsambt.
proteteeren, voorspel len.
profetes, v. zieneres, voorspelster.
profetie, v. voorspelling.
proffciat f wel bekotne het u!
proffel, o. teekening van een voorwerp van ter zijde,
zijdebeeld, half gezicht in doorsnede.
profijt, profit, o. winst, nut, voordeel, opbrengst ;
profit tout clair, zuivere winst.
profijtertje, o. zuinigje, bekend voorwerp, dienende
om kleine eindjes kaars geheel of te branden.
profileeren, de doorsnede van een gebouw enz.
teekenen.
profitfibel, voordeelig, winstgevend, nuttig.
profiteeren, voordeel of winst doen; leeren,vorderen ; winstgevend zijn.
proflueeren,ontspringen,uit lets volgen, voortvloeien.
pro forma, voor den schijn, voor de lens, welprofundimetrfe, v. dieptemeting. fstaanshalve.
profundis, v. boetpsalm bij lijkdiensten.
profunditeit, v. diepte; grondigheid.
proftisie, v. uitgieting; overdaad; overvloed.
profuus, verkwistend; rijkelijk; wijdloopig.
progenereeren, telen, voortbrengen.
[pen.
progenituur, v. nakomelingschap, teelt, kroost; welprogm5se, (—is), v. voorkennis, voorzegging,
voorstelling omtrent den loop van een ziekte.
prognOsticum of —con, o. voorteeken, kenteeken.
prognostiek, v. voorzeggingskunst. [waardigheid.
pro grddu, ter verkrijging van een academische
progthm(ma), o. opgave of lijst van hetgeen er (op
een feest, concert enz.) zal plaats hebben en in
welke volgorde; openlegging van de grondstellingen of de te volgen gedragsregels van een politieke partij, een ministerie enz.
progredieeren, voortgaan, vorderen.
progrêssen, v. m y. vorderingen, trapsgewijze voortgang.
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progressie, v. voortgang, vorciering; getallenreeks,
die naar dezelfde wet voortloopt.
progressief, voortgaand, toenemend, trapsgewijs
opklimmend.
progressist, m. voorstander van den vooruitgang.
progymnasium, o. (bier to lande:) inrichting voor
hooger onderwijs met de 4 laagste kiassen van een
volledig gymnasium; (elders :) voorbereidende school
tot het gymnasium. ischande!
proh, o, ach! proh dolor, o wee! proh pudor, a
prohibeeren, verhinderen, beletten; verbieden.
prohibitie, v. wering, ontzegging, verbod; —systeem, o. in- en uitvoerbeperking; handelsstremming.
prohibitief, terug- of afhoudend, verbiedend.
pro hOspite, als gast.
project, o. ontwerp, plan, oogmerk, bedoeling.
projecteeren, ontwerpen, piannen of ontwerpen
maken, van plan of voornetnens zijn.
projectie, v. worp; het werpen; sChets, teekening
van de schijnbare ligging en gedaante van eea
voorwerp, ha. het ontwerp van landkaarten.
projectiei, o. werptuig inz. van de artillerie.
projit de loi, (Fr.) wetsontwerp.
prolalie, P. tijdvak voor de spraak.
proldpsus, m. uitzakking of doorzakking van weeke
lichaamsdeelen.
proletariaat, o. stand van de niet bezittenden;
gezamenlijke niet bezittenden, vierde stand.
proletariErs, m. my. (in 't oude Rome :) arme burgers, die den Staat niet met geld, maar enkel met
hun prole s, hun nakomelingen konden dienen;
(vandaar :) geheel onbemiddelde menschen, die van
hun arbeid moeten !even.
pro libito, naar welgevallen.
proliferátie, v. voortplanting.
prolifiek, vruchtbaar, ter voortteling geschilct;
vruchtbaarmakend.
prolixiteit, v. wijdloopigheid.
prologomena, my. voorherinneringen, inleiding,
voorafgaande opmerkingen.
prologus, proloog, m. voorafspraak; inleiding.
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prolongabel, verlengbaar, tot uitstel geschikt.
prolongátie, v. verlenging, uitstel, later gestelde
termijn; geldverstrekking op effecten.
prolongeeren, verlengen, uitstel (van betaling) geven, een lateren betalingstermiju bepalen.
proloog, m. zie prologus.
proltisie, v. voorspel, vooroefening.
pro memória, pro memorie, ter herinnering.
promenade, v. wandeling ; (ook :) wandelweg, wandelpiaats.
promeneeren, wandelen ; promeneur, m. wandelaar; promenoir, o. wandelgalerij.
promesse, v. belotte; schuldbekentenis met belofte
out op een bepaalden tijd to betalen; oolc dragen
de door naamlooze vennootschappen uitgegeven papieren, door welke hun houder een zeker aandeel
wordt verzekerd, den naam van promessen.
Prometheus, m. verstandig, bekwaam kunstenaar,
inz. beeldhouwer, boetseerder.
pro mile, (verkort p. m.), voor het, of per duizend.
prominent, vooruitspringend, uitstekend.
promiscue, vermengd, door elkander, verward.
promiscuiteit, v. gemeenschappelijk bezit van de
ivrouwen.
promissie, v. belofte, toezegging.
promitteeren, beloven, toezeggen.
prominent, m. belover, toezegger.
promontOrium, promontoire, o. voorgebergte.
promatie, v. bevordering, standverhooging, inz.
bevordering tot een geleerde of academische waardigheid.
promOtor, m. bevorderaar, inz. tot een academischen
graad; iemand, die zich belast met het plaatsen van
aandeelen voor op to richten maatschappijen;
(ook :) aanstoker, roervink, belhamel.
promOtus, m. bevorderde.
promoveeren, bevorcieren, verhoogen; een academischen graad verwerven ; iemand —, hem een
academische waardigheid toekennen.
promovendus, m. die verhoogd, bevorderd zal
worden of een academischen graad verwerven zai.
prompt, vaardig, onverwijld, vlug ; stipt; gereeu,
baar.
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promptitude, v. gezwindheid, vaardigheid; stiptheid.
promulgatie, v. openbare bekendmaking; verbreiding.
promulgeeren, kond doen, afkondigen, verbreiden.
pronAtie, v. voorwaarts draaiing.
proneeren, overmatig (oven, opliemelen, zwetsen.
proneur, m. bovenmatig lofredenaar; lastig zwetser.
pronikgetal, o. de som van een vierkant en zijn
pronOmen, o. voornaamwoord.
[ wortel.
prononceeren, prononcifitie, zie pronunc-.
pronotarius Apostolicus, m. lid van het college
van pauselijke notarissen (7 in getal); ook als eeretitel verleend aan verdienstelijke personen.
pro novitate, als nieuwtje, als pas versclienen.
prontamênte, oogenblikkelijk.
pro nunc, voor het tegenwoordige, voorloopig.
pronunceeren, uitspreken, sprekend uiten; nitspraak doen, beslissen; sterk doen uitkomen ; gepronunceerde trekken, duidelijk sprekende,
sterk uitkomende gelaatstrekken.
pronunciamento, o. openbare verklaring en bekendmaking, protest, inz. openbare opstandsverklaring (in Spanje en Zuid-Amerika).
pronuncifitie, v. uitspraak, wijze van uitspreken;
(ook :) openbare bekendmaking.
pronunziato, sterk uitkomend, sprekend.
proof, (Eng.) proef, inz. proefvel, proefdruk, proef[blad.
proosdlj, v. ambt, woning van een proost.
proost, m. voorzitter van een kapittel.
propsedeutica, propeedeutiek, v. voorbereidende
kundigheden, voorbereidingswetenscliap.
propredeutisch, voorbereidend; — examen, o.
onderzoek naar de kundigheden, die als voorbereiding tot dezen of genera tak van geleerdheid beschouwd worden.
propaganda, v. door den Pans in 1622 verordende
raad van geloofsverbreiding, bekeeringsgenootschap (congregatio de propagande fide);
(ook :) elk genootschap ter uitbreiding van kerkelijke, politieke of maatschappelijke leerstellingen ;
— maken, voor de verbreiding van een meening,
van een plan enz. vverken.
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propaganda-college, o. priesteruniversiteit to Rome
ter opleiding van missionarissen.

propagandist, in. persoon, die aanhangers werft

voor een zeker geloof of voor eene politieke partij.

propagfitie, v. voortplanting, uitbreiding, versprei-

ding. [verspreiden.
propageeren, uitbreiden, voortplanten, ineeningeit
pro patria, voor het vaderland.
propfitria, (papier) o. soort schrijfpapier, met de
woorden pro pa t r i a als watermerlc.
propeller, (Eng.) schroef van een stoomboot, luchtschroef van een luchtschip of vliegmachine ; (ook :)
Izucht.
schroefstoomschip.
propensie, propensiteit,-v. neiging, geneigdheid,
proper, propre, net, zindelijk, lief en net.
pro persona, per persoon, per lioofd.
prophyldcticum, o. voorbehoed-, a f werin gstniddel.
prophylactisch, verhoedend, voorkomend, af wenIziekten.
dend.
prophylaxis, v. voorbehoeding; het voorkomen van
proplasma, o. voorbeeld, model van leem.
propolis, v. voorstad; bijenhars, stopwas van de bijen.
proponeeren, voorstellen, voorslaan, opwerpen.
proponent, m. voorsteller ; tot het predikambt onderzocht en bevoegd verklaard, maar nog niet geplaatst persoon ; protestantsch candidaat.
propertie, v. evenredigheid, verhouding.
proportioneel,iit verhouding, gelijkmatig, evenredig.
proportionneeren, in verhouding stellen, evenredig
maken, naar zekere verhouding, inrichten.
propos, propoost, o. rede, woordvoerinn, uitdrukking ; voorslag, aanbod ; voorneinen, oogmerk, besluit ; — a propos, juist van pas; eer ik 't vergeet.
propositie, v. voorstel, voorslag, aanbod; hoof dpro proesinti, voor het tegenwoordige. [stelling.
propre, eigen ; (ook ?) net, zindelijk.
propreteit, v. zindelijkheid, netheid.
propria auctorititte op eigen gezag, eigendunkeprOpria taus sordet, eigen lof stinkt. [lijk.
propria maim, met eigen hand, eigenhandig.
eigenaar, bezitter; land- of grondproprietair,
eigenaar.
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proprieteit, v. eigendom; eigendomsrecht.
pro primo, vooreerst, ten eerste.
prOprio mOtu, uit eigen beweging.
fspraak.
propugnfitie, v. voorvechting, bescherming; voorpropulsie, v. het voortdrijven, voortstooten.
propylaeon, o. voorzaal, voorhof, prachtingang van
een groot gebouw.
propyrie, v. tijdvak voor het gebruik van vuur.
pro quota, naar evenredigheid.
pro rata, naar verhouding, elk naar zijn aandeel.
prorector, in. plaatsvervangend rector.
pro rege, lege, et grege, voor koning, wet en yolk.
pro re nata, naar den aard van de zaak, naar bevind van oinstandigheden. (tertnijn).
prorogfitie, v. verdaging, verlenging (b y . van een
prorogatief, verschuivend, verlengend, vertragend.
prorogeeren, verschuiven, uitstellen (bv. een wissel).
pro rOstris, van het spreekgestoelte, in 't openbaar.
pro said°, bij slot van rekening.
pro salute finimae, voor het heil van de ziel.
proscenium, o. voortooneel.
proscribeeren, verbannen ; vogelvrij verklaren; van
f werping.
een genootschap uitsluiten.
proscriptie, v. verbanning, vogelvrijverklaring ; verprosector, tn. ontleder, opensnijder, assistent van
den hoogleeraar van de ontleedkunde.
pro secando, ten tweede, ten andere.
prosecfitie, v. voortzetting; gerechtelijke vervolging.
proseliet, tn. nieuwbekeerde; geloofsoverlooper.
proselietenmaker, in. geloofswerver.
proselitisme, o. bekeeringszucht, geloofswerverij.
prOsit! wel bekome het u! uwe gezondheid!
prosodic, v. lettergreepmaat, regelmatige uitspraak
van de woorden ; leer van de tijd- of toonmeting.
prosodiek, v. leer van de lettergreepmeting en toonprosopalgie, v. aangezichtspijn. (netting.
prosopopoeia, v. verpersoonlijking als redekunstige figuur, persoonsverbeelding.
prospect, o. aanblik, aanzien, uitzicht ; vergezicht
verschiet; teekening, schets van het uitwendig
voorkomen.
prospector, m. nujnbouwkundige, die een terrein
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onderzoekt oin nategaan of het voor winstgevende
mijnontginning gescliikt is.
prospectus, o. voorloopige aankondiging van een
werk, inz. van een boekwerk, dat bij inteekening
wordt uitgegeven en waarin men een opgave doet
van het onderwerp, dat het behandelt, het getal
deelen, den prijs enz.; gedrukt overzicht gegevens
bevatteude nopens op to richten vennootschappen,
nopens voorwaarden van verzekeringsmaatschappijen enz.
prospereeren, gedijen, gelukkig zijn, bloeien, in
bloeiende of gelukkie-,e omstandigheden verkeeren.
prosperiteit, v. welstand, bloei, voorspoed.
prostfita, v. voorstanderklier aan het boveneind
der (mannelijke) pisbuis.
prosternatie, prostratie, v. nederwerping, kniebulging; voetval.
prosterneeren(zich),een voetval doers, nederknielen.
prosthesis, v. het aanzetten van kunstledematen.
prostitueeren, openlijk aan schande prijs geven,
onteeren, schandvlekken ; zich —, zich geheel aan
ontucht overgeven, veil voor ieder zijn; geprostitueerde, v. veil vrouwspersoon.
prostittitie, v. schending, onteering ; ontucht.
prostratie, v. zie prosternatie; (ook :) verzwakking,
ineenstorting.
pro studio et labOre, voor gedane moeite en arbeid.
protagonist, m. voorvechter.
pro tanto, voor zoover het gaat.
protectie, m. bescherming, hoede ; begunstiging.
protectionisme, o. stelsel van bescherming van
handel, nijverheid of landbouw van het eigen land
door middel van invoerrechten, uitvoerpremien
enz. ; protectionisten, m. m y. aanhangers van dat
stelsel.
Ibeschermer.
protector, m. beschermer, beschutter, patroon; rijks protectoraat, o. waardigheid en ant bt van protector.
protege, m. beschermeling, gunsteling.
protegeeren, beschermen, begunstigen, onder zijn
hoede of bescherming netnen.
protelne, v. grondbestanddeel van plantaardig en
diet lijk eiwit.

_
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pro tempore, voor het tegenwoordige ; naar tijdsomstandighei'd.
pro tempore et pro re, naar tijd en omstandigheden.
protest, o. tegenspraak, verzet; de niet aanneming
van een wissel, door een notaris in een wettelijke
acte bevestigd.
protestiinten, m. m y. aanvankelijk benaming van
de Lutherschen, sinds zij op den rijksdag to Spiers,
in 1529, tegen de besluiten van de R. K. p r o t e steerd e n; later, sedert den Munsterschen vrede,
[ten.
in 1648, aan alle Itervormden toegekend.
protestantisme, o. leer en geloof van de Protestanprotestatie, v. openlijke of plechtige verzekering;
voorbehoud, vrijwaring van zijn rechten door wettelijk verzet; afwijzing, wettelijke verwerping van
een wissel.
protesteeren, betuigen, plechtie verklaren ; het protest van een wissel doen opmaken ; verzet tegen iets
aanteekenen, er in rechten tegen opkomen.
Proteus, tn. zeegod, die zich in velerlei gedaanten
kon veranderen; (vandaar :) onbestendig, wispelfwezens.
turig mensch.
protisten, o. my. laagst staande eencellige levende
protocol, o. gerechtelijke verhandeling, schriftelijke
verkiaring of uitspraak van ondervraagde personen
in burgerlijke aangelegenheden; bericht van het
voorgevailene of verhandelde ; boek van de notarieele acten; register van de beraadslagingen en
handelingen van de gevolmachtigde gezanten en
ministers op een congres enz.; rechterlijk verhoorschrift; ceremonieel toegepast bij diplomatieke
aanrakingen, vorstelijke bezoeken enz.
protocolleeren, gerechtelijk opteekenen, openbare
handelingen terstond opschrijven; een verhoorschrift opmaken.
protographie, v. eerste teekening, planteekening;
eerste geschrift, eerste ontwerp of schets.
protohistorisch, tot de eerste tijden van de geschiedenis behoorende.
protonotarius, in. eerste staatssecretaris van den
Paus ; hooge geestelijke belast met de inschrijving
en verzending der stukken.
.

protophyten

569

proviand

protophyten, v. my. laagststaande eencellige planten.
protoplasma, o. oorspronkelijke inhoud der dierlijke en piantaardige cellen, levende celstof.
protoplfister, m. m y. eerstgevormde menschen„
eerste menschen.
prototype, v. en o. eerste voorbeeld, oorspronkelijk
model ; eerste afdruk of vorni van ets- of snij wet k.
protozoan, o., my. (enk. protozoan), diertjes oiy
den laagsten trap van organische ontwikkeling-„
oerdiertjes.
protrdctie, v. vertraging, verlenging, uitstel.
protraheeren, voorwaarts trekkers ; op de lange
bawl schuiven, vertragen, uitstellen.
protuberfintie, v. uitstekend gedeelte, gezwel, uitwas, bult 9- plek in de zon of in een ander hentellichaam, die sterker licht uitstraalt dan de otngeving.
protutor, m. toeziende voogd.
protypographisch, voor de uitvinding van de boekdrukkunst.
Protz, m. (D.) opgeblazen mensch, bluffer.
prouesse, v. dappere daad, dapperheid.
prouveeren, bewijzen, aantoonen, doen blijken ,
dit prouveert voor hem, dit plea in zijn voordeel..
prove, v. lijfrente, levenslange verzorging in een
liefdadig gesticht.
Provencalen, m. m y. ridderlijke dichters van de
12de en 13de eeuw, in Z. Frankrijk of Provence.
Provengaalsch, eigen taal in Zuid-Frankrijk, nu
een dialect.
provenier, m. iemand, die een prove bezit, die irt
een proveniershuis gevoed en verpleegd wordt.
provenieeren, opbrengen, opleveren, atwerpen.
proveniershuis, o. gesticht, waar dezulken leven,
die een prove of prebende genieten, arinhuis.
proventi, o. opbrengst, voordeel, winst ; bedrag.
provêrbe, proverbium, o. spreekwoord, gedenkof zedespreuk.
proverbiaal, proverbialiter, spreekwoordelijk.
proverbieus, rijk in spreekwoorden.
proverbium tritum, veel gebruikt, afgezaagal
lien.
spreekwoord.
proviand, m. inondvoorraad, teerkost, levensinidde,-

-proviandeeren 570

proza

proviandeeren, van spijzen of leeftocht voorzien.
providentie, v. voorzieniglieid; voorzorg.
providentieel, vooruitziend ; door de Voorzienig.
held beschikt.
provinciaal, gewestelijk ; provinciale Staten, m.
m y. in elke provincie gekozen gewestelijk bestuurscollege, tevens kiescollege voor de le Kamer der
Staten Oeneraal.
provinciaal, tn. hoofd van een kloosterprovincie of
orde-provincie; (ook :) iemand uit de provincie d. i.
niet uit een groote stad.
provincialisme, o. gewestelijk woord, landschappelijk taalgebruik ; gewestelijke geest of zin.
,provincie, v. wingevvest ; gewest, landschap, landsafdeeling.
provisie, v. mondvoorraad ; aanstelling ; vergoeding
voor gedane moeite, bezorgingsloon van makelaars,
commissionnairs, expediteurs enz
provisioneel, provisoir, provisOrisch, voorbehoedend ; bij voorraad, voorloopig, tot op nader
order, voorshands.
provisor, m. opziener, bezorger; bevoegde waarnenter, inz. van een apotheek, van een fonds enz.
Drovisoraat, o. het ambt van een provisor.
provisorio modo, uit voorziclitigheid, uit voorzorg.
provisOrium, o. geschrift, waarin men zich voorloom vrijwaart; voorloopige toestand.
-provocátie, v. uitdagiiig, terging ; beroep op een
hooger gerechtshof (a p p e I).
provoceeren, uitdagen, opeischen ; aanleiding tot
lets geven; gereclitelijke uitspraak op lets verlangen.
jprovoost, m. zooveel als prevat en proost ; (ook :)
titel van officieren, belast met de zorg, de handhaving van de orde, het bestuur van lets, opziener ;
took :) v. strafverblijf van soldaten.
proximiteit, v. nabijheid, nabuurschap ; nauwe vet-wantschap.
prOximo, in de eerstvolgende maand. [naast.
.proximus est sIbi quisque, ieder is zichzelf het
proxy, m. (Eng.) gevolmachtigde.
wrema, o. ongebonden, niet dichterlijke stijl, taal
van 't gewone levee.

prozaIsch
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prozfilsch, niet dichterlijk, in de taal van het ge•
wone leven; (ook :) alledaagsch, plat.
prozaisme, o. eigenaardigheid van den ongebonden
stijI ; (ook :) alledaagschheid (be. van uitdrukking);
eentonigheid (be. van het leven).
prozast, m. schrijver in ongebonden, niet dichterflijken stip.
pnade, schijnzedig, nuffig, preutsch.
prude, v. preutsche, stuursche nuf ; schijnzedige.
prudens, prudenter, wijs, voorzichtig, bedachtzaam.
prudentia est mater sapientiae, voorzichtigheid
is de moeder der wijsheid.
priidentie, (Fr. prudence), v. voorzichtigheid.
pruderie, v. schijnzedigheid, ingetogenheid voor het
oog van de wereld, preutscliheid.
prud'homme, m. rechtschapen man, man van eer;
zaakkundige; (ook inz. :) scheidsman tot minnelijke
schikking van geschillen tusschen fabrikanten en
werklieden enz. in de Fransche fabrieken.
prune, v. (Fr.) pruim.
prurigo, v. sterk jeukende huidziekte; ontijdig vet-pruritus, nz. huidjeuken zonder uitslag. (langen.
prussificum acidum, o. Pruisisch zuur, blauwzuur.
prussophiel, in. Pruisenvriend.
psalm, m. plechtige zang tot Gods eer, inz. een van
de 150 geestelijke gezangen in den Bijbel.
psalmist, m. psalmdichter; psalnizanger inz. David.
psal modieeren, psalinzingen ; eentonig opdreunen,
uithalen.
psalterion, psalteritim, o. zeer oud op een harp
gelijkend snaarinstrument; het psalmboek.
psellisme, o. stamelen, stotteren.
pseudo, valsch, onecht, misleidend, bedrieglijk.
pseudograaf, m. schriftvervalscher.
pseudographie, v. schriftvervalsching.
pseudoloog, m, leugenaar.
pseudoniem, pseudonymisch, valschnamig; met
verdichten naam; pseudoniem, o. gefingeerde of
Ivalschen naant.
verdichte naam.
pseudonymiteit, o. het verborgen-zijn onder een
pseudonymus, m. iemand, inz. een schrijver, die
zich een verdichten naam geeft.
pseudopodien, v. my. schijnvoetjes, trilharen, waar.

psittacisme
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mede zeer kleine eencellige diertjes zich voortbewegen.
psittacisme, o. papegaaigesnap, vaardigheid in 't
gebruik van woorden, die men zelf niet verstaat.
psoriasis, v. schubuitslag.
psyche, v. ziel ; (ook :) een vlinder, als zinnebeeld
van het leven en van de onsterfelijkheid van de
ziel, minnares van Amor ; (ook :) groote, tusschen
twee standers draaiende toiletspiegel.
psychifiter, m. geneesheer voor krankzinnigen.
psychiatrie, v. geneeskunde van de zielsziekten,
krankzinnigengeneeskunde.
psychisch, de geest, de ziel betreffend.
psychologie, v. zieleleer, ztellcunde.
psycholcigisch, zielkundig.
psycholoog, m. zielkundige.
psychopfithisch, psychisch abnorniaal.
psychosis, psychose, v. bezieling; (ook :) zielsziekte.
psychotherapie, v. behandeling door suggestie.
psychrometer, m. werktuig urn de vochtigheid van
de lucht to meten.
ptarmicum, o. (me. —ca), niesmicidel.
ptomaine, v. stikstoflioudende basis in lijken of
rottende stoffen, lijkengif.
[vloed.
ptyaline, v. speekselstof ; ptyalisme, o. speekselpuberteit, v. manbaarheid, huwbaarheid, geslachtsptibes, v. schaamstreek.
(rijpheid.
pubescentie, v. ontkieming van het haar aan baard
en teeldeelen, manbaarwording. [herd.
ptiblica aactoritfile, met goedkeuring van de overpubliesitie, v. bekendtnaking, open bare afkondiging ;
uitgave, verschijning van een boek, een dagblad enz.
publiceeren, afkondigen ; verspreiden ; uitgeven, in
't licht geven (bv. boeken, tijdschriften, dagbladen enz.).
publicist, m. staatsrechtkenner ; schrijver over of
leeraar in het staatsrecht; (volgens de nieuwere
toepassing van het woord :) ieder schrijver over
politieke vragen van den dag, redacteur van politieke nieuwsbladen.
publicistisch, staatsrechterlijk. Imeene bekendheid.
publiciteit, v. openbaarheid ; ruchtbaarheid, alge-

public spirit
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pulpiturn

public spirit, (Eng.) zin voor openbare belangen,
belangstelling in 's lands zaken.
publiek, o. de groote menigte, inz. ieeswereld,
schouwburgwereld ; cte menschen. [reldkundig.
publiek, openlijk, openbaar; algemeen bekend, wepuce, v. vloo ; de kleur van de vlooien.
pucelage, v. inaagdom, maagdelijke staat.
pucelle, v. maagd; la Pucelle d'Orleans, Jeanne
d'Arc.
[K.G.
pud, o. Russisch gewicht van 40 Russ. pond
16,381
pudding, m. Engelsclie spijs, waarvan broodkruim
of meet, rundermerg, krenten enz. de hoofdbestanddeelen zijn, podding.
pudeur, pudiciteit, v. schaamachtigheid, kuischheid.
pudiek, schaamachtig, eerbaar, kuisch.
pueri puerilia tractant, kinderen doen als kinderen.
pueriel, kinderachtig, jongensachtig.
pueriliteit, v. kinderachtig gedrag.
puerperale koorts, v. kraamvrouwenkoorts.
puerto, m. (Sp.) haven, zeehaven; holle weg in de
Pyreneeen.
puff, m. (Eng.) pochende, kwalczalverachtige aanprijzing, loftuiting enz.; een op leugenachtige overdrijving berustende grap.
pugilaat, pugilisme, o. vuistkamp, vuistgevecht.
pugilist, tn. vuistvechter, kampvechter, bolcser.
pugnaciteit, v. strijdlust.
puissant, machtig, vermogend; — rijk, schatrijk.
pulchinello, polichinel, m. hansworst, potsenmaker.
pulchre, bene, recte, goed, zeer goed, voltnaakt.
pulchri studio, ter beoefening van het schoone.
pulex cheopis, tn. parasiet van de rat, die de pestirritans, m. vloo.
[ziekte overbrengt.
Pullman-car,
Pullm an-car, (Eng.) (Amerikaansch) salonrijtuig.
pulluleeren, sterk vermenigvuldigen, welig groeien
of opschieten.
pulmo, v. long; pulmonaal, pulmonair, de longen betreffend of daartoe behoorend.
pulmonfe, v. longtering, longontsteking.
pulp, v. noes of vruchtenvleesch der uitgeperste beetpulpeus, vleezig, moesachtig. [wortels.
ptilpitum, o. lessenaar, spreekgestoelte, kanset.

pulsate
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punica fides

pulsate et aperietur vobis, klopt en u zal opengedaan worden.
puisdtie, v. het slaan, kloppen, van het hart, polsslag.
puisimeter,m. werktuig om desnelheid van den bolspulsus, tn. pols. [slag to bepalen.
ptilver, o. poeder, stof ; (ook :) buskrutt.
puiverisatie, v. verandering van een stof in poeder,
poedermaking.
pulveriseeren, tot poeder maken, fijnwrijven.
pumex, in. puimsteen.
pumiceeren, met puimsteen afwrijven, schuren.
punaise, v. weegluis, wandluis; klein koperen hechtstiftje met fijne punt en grooten, platten kop.
punch, pons, v. bekende drank, waarvan arak of
ruin, sulker, citroensap en water de hoofdbestanddeelen zijn ; ook is punch de hansworst in het
Engelsch poppenspel, en tevens de naam van een
geestig Engelsch tijdschrift.
punch-bowl, m. ponskom, ponsschaal.
punct, punctum, o. stip, punt, sluitteeken ; bepaald
deel, afdeeling van een geschrift; onderwerp van
de rede.
punctsitie, v. eerste ontwerp van een verdrag.
pun(c)teeren, bestippen; de voorloopige voorwaarden van een overeenkomst opteekenen.
pun(c)teerkunst, v. waarzeggingskunst uit stippen
(of punter.
punctie, v. = punctuur.
punctualiteit, v. stiptheid, nauwkeurigheid, gestrengheid in het handhaven van de orde.
punctusitie, v. punt- of teekenzetting; zinscheiding
door het plaatsen van de zin- en scheiteekens.
[het is nit.
punctueel, stipt, zeer nauwkeurig.
punctum, o. = punct z. ald.; (ook :) het is genoeg,
steek
;
gat
of
lek
in
een
luchtband
;
punctuur, v.
chirurgische opening van een lijdend deel door
middel van een steek of prik ; punctiiren, my.
twee stalen stiftjes aan het timpaan van de drukpers ;
(ook :) de daardoor ontstane gaatjes in het gedrukte
vel, punctuurgaten genaamd.
pungent, stekend, scherp, bijtend.
punica fides, Punische, Karthaagsche trouw, d. i.
woordbreuk, trouweloosheid.

Punisch
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pusillanimiteit

Ptinisch, Karthaagsch, de Karthagers betreffend;,
(fig.) valsch, trouweloos, woordbreukig.
punka(h),v. groote waaier aan de zoidering opgehangen en net behulp van touwen bewogen, die-nende out in wartne landen katners enz. koel te[I-louden.
punt-, punteeren, enz. zie punct—.
punta, v. punt; punta d'arco of p. dell' arco, depunt van den strijkstok.
pupil, m. en v. voedsterling, pleegkind ; oogappel.
ptira veritas, v. de zuivere waarheid.
purée, v. moes of brij van door een zeef gewrevett
erwten of andere peulvrucliten; — de pommes,
fijngewreven aardappelmoes.
ptirgans, v. buikzuiverend middel, ook purgatiel
of purgeeriniddel o. genoemd.
purgatie, v. buikzuivering; (ook:) rechtvaardiging
of zuivering voor de rechtbank.
purgatOrium, o. vagevuur.
purgeeren, reinigen, inz. het lichaam of den buik,
afvoeren; (ook :) zich rechtvaardigen, van schulct
[zuiveren..
purificiitie, v. reiniging, zuivering.
puriflcatorium, o. handdoek van den priester bij,
kerkelijk gebruik. [louteren..
purificeeren, purifieeren, reinigen, schooninaken,.
Purim, Ptirimfeest, o. (erg. feest van de loten).
Joodsch feest ter gedachtenis van den hun door
Haman toegedachten ondergang en hun verlosSing
door Esther, Hamansfeest.
purisme, o. ijver voor taalzuivering, taalzifterij.
purist, m. taalzuiveraar; taal- of woordenvitter.
Puriteinen, m. me. = Presbyterianen, z. ald.
puriteit, v. zuiverheid, reinheid, lielderheid.
pur-sang, volbloed, zuiver, van echt ras.
purulent, etterend.
purulêntie, v. ettering.
purus putus, iemand, die alleen zijn eigen yak ver-pus, o. etter. [staat en verder niets.
puseyisme, o. richting in de Angiicaansche kerk,
die kathotieke kerkgebruiken tracht in to voeren,
ritualisme.
pusiilaniem, kleinmoedig, versaagd, iaf.
pusillanimiteit, v. kleininoedigheid, versaagdheid..

pustula
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pustula, v. puist ; pustuleus, puistig, puisterig, vol
puszta, v. steppe in Hongarije.
fuitslag.
putatief, vermeend, ondersteld, ingebeeld.
putrefáctie, v. verrotting, ontbinding.
putreficeeren, tot verrotting brengeii, ontbinden,
doen vergaan. Ibederven.
putresceeren, tot verrotting overgaan, verrotten,
putride, rottend, stinkend.
Putsch, m. in Zwitserland een sanienloop, oploop van
y olk ; gewapende opstand, onverwachte aanslag.
puttee, putty, (Eng.) soort sloblcous bestaande uit
een band van waterdichte stof die stijf om het
been gewonden wordt en daarna vastgegespt.
puur, rein, zuiver, onvervalscht; onvoorwaardelijk;
bloot, enkel, !outer.
puzzolana, pozzolana, v. vulkanische tufsteen.
puzzle, v. moeilijkheid; raadsel ; behendigheidsvraagstuk.
pyEemie, v. etterbloed, etterige bloedvergiftiging.
pyelitis, v. ontsteking van het nierbekken.
fpygmeeen, m. m y. dwergen, zeer kleine, nietige
menschen.
pygmeeisch, dwergachtig; nietig, onbeduidend.
pyjama, v. licht en rutin nachtgewaad bestaande
uit wijde broek en kort jasje meestal van flanel.
pyknometer, m. dichtheidsmeter ter bepaling van
het soortelijk gewicht van vaste lichatnen; (ook :)
dilctemeter (van papier).
Pylades, m, getrouw, zich opofferend vriend.
pyloon, 171, versierd tnassief vierkant gebouw aan
den ingang van Oud-Egyptische tempels. Bouwsteiger in den vorm van een vierkanten toren.
Vierkante versieringszuil, waarvan er een aan elke
zijde van een toe- of ingang wordt geplaatst.
pylorus, m. maaguitgang.
pyogeen, ettering wekkend ; uit ettering ontstaan.
pyonephrose, v. nierverettering.
pyramidaal, spitszuilig; als een pyramide.
pyramide, v. Egyptische spitszuil, zonnezuil, grafnaald, tijdnaald.
pyrEtica, o. m y. koortsverdrijvende middelen.
pyrexie, v. koortstoestand.

pyrheliometer
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pyrheliometer, m, zonnewarmteiiieter.
pyroUter, tn. vuuraanbidder.
pyrolatrie, v. vuuraanbidding, vuurvereering.
pyrologie, v. leer van het vuur.
pyromanie, v. ziekelijke neiging tot brandstichting.
pyromantie, v. voorspelling nit het vuur, uit het
offervuur.
pyrometer, pyroscoop, m. vuurmeter, werktuig
tot meting van zeer hooge temperaturen.
pyrophaag, m. vuurvreter, vuutslikker.
pyrophotographie, v. vervaardiging van lichtbeelden op sineltbare groudvlakken met smeltbare
verven.
pyroplasmose, v. wei, eene ziekte in het bloed van
runderen veroorzaakt door eencellige organistnen
(pyroplasmen), hoofdkenmerk is het z.g. bloedwateren.
pyroscaaf, m. vroegere naam voor stoomschip.
pyrOsis, v. het zuur, branding in de maag.
pyrotechnicus, m. vuurwerkmaker.
pyrotechniek, v. vuurwerkerskunst.
pyrotica, o. mv. brandende, bijtende middelen.
pyroxiline, v. ontploffende stof uit schietkatoen.
pyrrhOnisch, twijfelzuchtig.
pyrrhonisme, o. twijfelzucht.
Pyrrhus-overwinning, v. schijnzegepraal, die den
overwinnaar niter verzwakt dan den overwonnene.
PythagOrische tafel, v. tafel van vermenigvuldiging ; P. stelling, v. de bekende waarheid, dat het
vierkant op de schuine zijde van een rechthoekigen
driehoek gelijk is aan de som der beide vierkanten op de rechthoekszijden.
Pythia, v. priesteres van Apollo ; waarzegster, profetes. jgeheiligd.
pythisch, ook Dëlphisch, Apollo betreffend, hem
python, m. fabelachtige geduchte draak ; niet vergiftige Indische reuzenslang.
pythonissa, v. profetes, waarzegster.
pyurIe, v. het etterwateren.
pyxis, v. hostiekastje.
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quadrilleeren

Q
(Zie ook kw.)
Q. A. = quod attestor, wat ik betuig.
Q. B. F. F. Q. S. = quod bonum, felix faustum que sit, 't welk goed, gelukkig en gezegend
zij, (of :) God geve over dit werk, deze verricnting
Ite bewijzen was.
zijn zegen !
Q. E. D. = quod erat demonstrandum, hetgeen
q. 1. = quantum libet, zooveel als men belief t.
q. p. of q. pl. = quantum placet, hoeveelheid
naar welgevallen. [als gemachtigde.
q. q. = qualitate qua, in de hoedanigheid van,
q. r. = quod rectum, wat recht is.
q. s. = quantum satis of quantum sufficit, zooveel als genoeg is.
qua, als, in hoedanigheid van; b y. qua dokter,
als dokter, in mijn hoedanigheid van geneesheer
(en niet als particulier).
quadragena, v. 40daagsche boetedoening.
quadragèsima, v. zesde Zondag vOOr Paschen.
quadragesimale, o. 40daagsche vasten.
quadrangulair, vierhoekig, vierkant.
quadranguleeren, vierkant of vierhoekig maken.
Event.
quadrateeren = quadreeren.
quadratus hOmo, m. kort, gezet mensch, vierkante
quadratuur v. des cirkels, verandering van het
cirkelvlak in een vierkant van gelijke grootte ; iets
onuitvoerbaars.
quadreeten,vierkant maken,den inhoud van een vlak
berekenen; wel samenpassen, overeenkomen.
quadricycle, v. vierwielige velocipede, vierwieler.
quadriennium, o. tijdvak van vier jaar.
quadriga, v. wagen bespannen met vier naast elkaar
geplaatste paarden (bij de Oude Romeinen).
quadrille, v. dans met een even aantal in een vierkant tegen over elkaar gestelde paren ; troep stierenbevechters.
quadrilleeren, het quadrille-spel spelen ; gequadrilleerd papier, o. geruit papier.

kw.
quadrillioen Zie ook
qualis
579
quadrillioen, o. millioen tot de vierde macht verheven.
Itermi g.
quadrinomisch, met 4 leden of geledingen, vierquadrisylldbisch, vierlettergrepig.
quadrone, m. en v. = quarterone, z. aid.
quadrumdnen, m. m y. vierhandige dieren, apen.
quadrupeden, m. m y. viervoetige dieren.
quadrupel, viervoudig; quadrupel allisintie, v.
verbond van vier mogendheden.
quadrupleeren, verviervoudigen,
quadruplette, v. rijwiei voor vier personen.
quadruplicfitie, v. verviervoudiging.
quae nOcent docent, door schade (en schande)
wordt men wijs.
quae, quails, quanta ? wat, hoedanig, hoe groot?
quaerens quern devoret, zoekende wien hij kan
verslinden.
qufieritur, er wordt gevraagd, de vraag is.
quaestie, v. vraag, twistvraag, strijdpunt ; twist,
geschil ; (ook :) loitering; pijnbank.
quaestieus, onzeker, twijfelachtig.
quaestor, m. schatmeester, penningmeester ; ontvan.
ger van collegegeiden.
quaestuur, v. het ambt van quaestor. [station.
quaff, m. kade; (in Frankrijk ook :) perron van een
quakers, m. m y. zekere christensecte in Engeland.
qualibet ex re, uit allerlei dingen.
qualificfitie, v. toekenning van een eigenschap ; be.
titeling, deugdelijkheid, geschiktmaking tot iets;
verzwaring van een misdaad, van een straf door
bijzondere en verergerende omstandigheden.
qualificatief, nader bepalend; beschrijvend.
qualificeeren, eigenschappen toekennen ; benoemen,
betitelen ; bevoegd, gerechtigd, geschikt (tot iets)
maken; zich q., zich ergens toe bekwamen, geschikt en bevoegd maken.
[knecht.
qualis dominus, tails et servus, zoo beer, zoo
qualis pater, tails filius, zoo de vader, zoo de
zoon.
qualis rex, tails grex, zoo de koning, zoo de kudde ,
zoo heer, zoo knecht.
[den man
quails vir, tális orittio, aan zijn rede kent men

Zie ook kw. quarterone
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qualitate qua, (afgek. q. q.), in de hoedanigheid van;
op eens anders last, Os gemachtigde. fsteldheid.
qualitatief, volgens de waarde, het gehalte, de gequaliteit, v. gesteldheid, deugdelijkheid ; waardigheid; hoedanigheid; titel, stand, rang.
qufiliter, taliter, hoe 't ook zij, het zij zoo 't wil.
qua mandatfirius, als lasthebber. (even hoe.
quand-meme, hoe 't ook ga, tot elken prijs, om 't
quandtique bonus dormitat Homerus, soms
dommelt de goede Homerus, de beste schrijver begaat nu en dan een font.
quant a moi, wat mij betreft ; zijn quant a moi
(of quant a soi) bewaren, zich niet blootgeven,
op zijn hoede zijn; (ook :) een stijf deftige houding
blijven in acht nemen.
quantitatief, volgens de hoeveelheid of grootte.
quantiteit, v. hoeveelheid, menigte ; gewicht, maat ;
tijdduur van de lettergrepen.
quantit6 nëgligeable, v. hoeveelheid die weggelaten kan worden, zaak die buiten beschouwing
kan worden gelaten.
quantum, o. grootheid, veelheid, menigte ; maat;
bedrag, aandeel, som; quantum libet of quantum
placet, zooveel als belieft, hoeveelheid naar wetgevallen ; quantum satis of quantum sfifficit,
zooveel als genoeg is.
quantum mutatus ab illo, wat is hij veranderd,
hoe geheel anders is hij dan vroeger !
quarantaine, v. lig- of proeftijd (vroeger 40 dagen)
van schepen, reizigers of waren, die uit vreenmde
plaatsen komen waar eene besmettelijke ziekte
heerscht ; (ook :) inrichting, waar deze proeftijd moet
fgehouden worden.
quarrê, vierhoekig, vierkant.
quarta, v. vierde klasse van een school.
quartatie, quarteering, v. scheiding van goud en
zilver als de verhouding van de beide metalen is
112,7 K.G.
van 1 tot 3.
quarter, Eng. maat = 290,78 L.; (ook :) gewicht van
quarterone, m. en v. vrucht van de vermenging
van 't Europeesche menschenras met de tercer6nen, d. i. met dezulken, die uit Europeanen en
Mulatten zijn voortgesproten.

qualitate

Zie o k kw.
questie
8
quartet, quartetto, o. muziekstuk voor 4 stemmen
of instrumenten.
quarto, ten vierde; — o. zeker boekformaat.
quartole, v. figuur van vier noten, die dezelfde
waarde hebben als drie van dezelfde soort.
quasi, als ware het, gelijk, ongeveer, schijnbaar, evenals ; by. quasi-doctor, tn. schijngeneesheer, kwakzalver ; quasi-contract, o. schijncontract.
Quasimodo, M. een afzichtelijk en mismaakt man.
quasimodo(geniti), m. eerste Zondag na Paschen.
quassia, v. bitterhout, bitterwortel, kwassiehout.
qua talis, als zoodanig.
quaterne, v. vier bezette en te gelijk uitkomende
nommers in de getallen-loterij of het lotto-spel.
quatertemper, in. naam van de strenge boete- en
vastendagen van de R. K. op den eersten Woensdag,
Vrijdag en Zaterdag van ieder vierendeel jaars.
quatrain, In. strophe of klein gedicht van 4 verzen
of dichtregels. [stuk voor vier handen gezet.
quatre-mains, (Fr.) quattro-mani, (Ital.) v. klavierquattro, vier; a quattro (voci), voor vier stemmen.
quittuor, o. = quartet.
queen, v. (Eng.) koningin; queens-bench, oppergerechtshof te Londen (onder de regeering van een
quelque chose, jets. [koningin).
quem perdere vult etc., zie quos vult etc.
qu'en dira-t-on ? wat zal men er van zeggen; de
praatjes van de menschen.
Quentchen, o. I, Duitsch lood = 3,6 gram.
quercitrine, v. gele kleurstof van den gemaien bast
van den NAmerilc. ververseik (quercitron).
querelle, v. klacht, bezwaar; twist, strijd, ruiie.
querelle d'Allemand, v. twist over niets.
querelleeren, twisten, harrewarren.
querulaat, tn. hij, tegen wien een aanklacht bij de
rechtbank worth ingediend, verweerder.
querulant, m. wie gaarne klachten bij het gerecht
indient, klager; ruziemaker ; querulantenwaanzin, m. ziekelijk reageeren tegen vermeend onrecht.
queruleeren, gaarne bij den rechter klagen, zonder
rechtmatige oorzaak rechtsgeschil zoeken.
questie, v. zie qugestie.

quartet

Zie ook kw.
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quint
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queue, v. staart (ook fig.); paardestaart; biljartstok;
queue maken, op een Lange rij achter elkander
staan (om toegang te krijgen, b y. tot een bureel
voor plaatskaarten, aan een spoorwegstation).
qui bene amat, bene castigat, wie goed bemint,
straft goed.
[scheidt, leert (onderwijst) goed.
qui bene distinguit, bene dacet, wie goed onderquid? wat ? — faciendum ? wat nu gedaan ? —
juris, wat rechtens is ; — novi ? wat nieuws is er ?
— prodest? waartoe zou het dienen ? — rides?
waarom lacht gij?
quidproque, qui-pro-quo, o. misverstand, vergissing, verwisseling, het een voor 't ander.
quien sabe? (Sp.) wie weet ?
quiescentie, v. rust, toestand van het rusten.
quietisme, o. volkomen berusting van het gemoed
in God, gemoedsrust; stille godsdienstdweperij.
quiEtisten, m. m y. rustvrienden, zekere godsdienstquiet°, rustig.[secte.
qui habet aures audiEndi, audiat, wie ooren
heeft om te hooren, hoore!
quilifige,o. kielgeld of tol van schepen, die voor de
eerste maal een Fransche haven binnenloopen.
quincaillerie, v. ijzerkramerij ; kleine waren uit ijzer,
qulne, v. zie quinterne.
[staal, koper enz.
qui nescit dissimulare nescit regnare, wie niet
weet te veinzen, verstaat het regeeren niet.
qui nimium prebat, nihil prObat, wie te veel
bewijst, bewijst niets.
quinine, v. het wezenlijke bestanddeel van de kina ;
koortstillend middel. f gaat achteruit.
qui non proficit, deficit, wie niet vooruitgaat
quinquagesima, v. 7e Zondag voor Paschen.
quinquënnium, o. tijdruimte van 5 jaren.
quinquet, v. lamp met dubbelen luchtstroom, door
Argant in 1800 uitgevonden (zoo genoemd naar
Q u i n q u e t, den fabrikant).
quinquina, v. Afrikaansche naam van de kina.
quint, v. 5de toon van den grondtoon af ; hoogste
vioolsnaar, E-snaar ; vijftal ; 5 op elkander volgende
kaarten derzelfde kleur in 't piketten; —en, my.
streken, knepen.

Zie ook kw.
quod
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quinta, v. vijfde klasse van een school; z. quint.
quintaal, o. centenaar.
quinterne of quine, v. 5 bezette en uitgekomen
nommers in de getallenloterij of het lotto-spel.
quintessens, v. het fijnste, beste, krachtigste, de ziel,
fstuk.
de pit van lets.
quintet, quintetto, o. vijfspel, vijfstemmig muziekquintillioen, o. millioen in de 5e macht.
quinto, ten vijfde.
quintupleeren, quintupliceeren, vervijfvoudigen.
quintus (-a, -um), vijfde.
quinze, vijftien; een hazardspel met kaarten.
quipos, quippos, o. knoopschrift van de oude
Peruanen.
qui proficit in artibus et deficit in moribus,
plus deficit quam proficit, die wetenschappelijk
vooruitgaat, doch zedelijk achteruitgaat, gaat eer
achteruit dan vooruit.
[Halle.
qui-pro-quo, o. quidproquo.
Quirinaal, o. paleis te Rome van den koning van
qui sine peccato est, wie zonder zonde is.
quisisana, hier geneest men (naain van villa's en
sanatoria).
quisque sibi proximus, ieder is zichzelf het naast.
qui tercet consentit, die zwijgt stemt toe, stemt in.
quitãntie, v. kwijtbrief, bewijs van voldoening van
een schuld.
quite, (Eng.) heel, zeer ; quite right, zeer goed.
quiteeren, als voldaan onderteekenen; (ook :) verlaten ; laten varen, van afzien.
quitte, vrij, kamp op, even, vereffend; quitte ou
double, kamp-op of dubbel; (fig.) alles op 't spel
zetten, alles wagen.
qui-vive ? wie daar, werda ? op zijn quivive zijn,
zeer oplettend zijn op al wat er voorvalt, scherp
gadeslaan, oppassen.
qui vivra verra, dat zal de tijd leeren.
quo animo ? met welk doel?
quod bate notandum, wat wêl op te merken is.
quod cito fit, cito perit, wat snel ontstaat, snel
vergaat, vroeg rijp, vroeg rot.
quod differtur, non aufertur, Wtstel is geen afstel.
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Zie ook kw.

quo
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quod drat demonstrandum, wat te bewijzen was:
qu6dlibet, o. wat men belieft, mengelmoes, allerlei'
boerenbedrieger; laffe woordspeling, platte dubbelzin nigheid.
quod licet Jovi, non licet bovi, wat Jupiter mag
doen is een os niet veroorloofd (d. i. wat den een
past is niet goed voor alien).
quod periit, periit, wat verloren is, is verloren,
weg is weg. [geschreven.
quod scripsi, scripsi, wat ik geschreven heb, blijft
quod vult Deus, wat God wil
quomodo, v. handelwijze, manier van uitvoering).
quomodo vales, hoe gaat bet ?
quorum, o. wettelijk vastgesteld aantal leden van
een college, dat minstens vereischt wordt om een
besluit te kunnen nemen.
quorum pars magna fui, waarvan ik zelf een goed
deel heb meegetnaakt.
quos ego..., wacht, ik zal u...
quos vult perdere Jupiter, dementat prius, dien
Jupiter ten verderve wil brengen, ontneemt hij eerst
het verstand.
quota, v. quOtum, o. het evenredig aandeel, het
door ieder naar verhouding bij te dragen of te
betalen gedeelte inz.; aandeel, dat Oostenrijk en
Hongarije elk moeten betalen van de gemeenschappelijke rijksuitgaven.
quotittie, v. zie quotisfitie. [zinnen.
quot capita tot sensus, zooveel hoofden, zooveel
quoteeren, naar evenredigheid verdeelen ; opteekenen ; van volgnommers voorzien, nommeren.
quot h6mines, tot sententiae, zooveel hoofden,
zooveel zinnen.
quotidiana, o. dagelijks terugkeerende (koorts).
quotient, o. uitkomst, het door deeling verkregen
getal.
quotisfitie, quotatie, v. aandeelsberekening.
quotiseeren, naar verhouding verdeelen, z. cotiquotiteit, o. aandeelsverhouding.
[seeren.
quo4sque tandem! hoe lang nog ! (zal het Buren
of zoo voortgaan).
[Heer)!
quo vadis (Domine)?, waar gaat gij heen (0
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R
R., op recepten = recipe, neem.
R. = responde of respondeatur, antwoord of er
worde geantwoord; (ook;) = Reaumur.
R. A. = (in Engeland) Royal Academy, konink(in vrede.
lijke academie.
R. I. P. = requiescat in pace, hij (of zij) ruste
ambtshalve.
ratione
officii,
R. 0.
R. P. = reverendus pater, eerwaardige vader.
r. s. v. p. = reponse s'ii vows plait, verzoeke
antwoord.
[slaan.
raadpensionaris, m. zie pensionaris.
rabaisseeren, verlagen; in prijs verminderen, atrabaissement, o. verlaging; prijsvermindering.
rabat, o. korting op den bepaalden prijs; omgeslagen zoom, overslag, op- of =slag; bef of kraag
voor geestelijken of rechters; (ook :) smal tuin- of
bloembed.
rabatteeren, korten, afkorten, aftrekken.
rabaut, m. deugniet, scheim.
rabbi, rabbijn, m. joodsch leeraar, wetverklaarder.
rabbinfsme, o. joodsche schrift of godsdienstleer,
stelsel van de rabbijnsche schriftgeleerdheid.
rabbit, (Eng.) konijn, N..Amerikaansche haas.
rabies, v. woede, razernij, dolheid.
rabies canina, honclsdolheid.
rabulist, is. rechtsverdraaier, rechtsverknoeier, advocaat van kwade zaken.
racahout, o. uit zetmeel, poederchocolade enz.
bestaand versterkingsmiddel voor zieken. Egiment.
racaille, o. janhagel, gespuis, gepeupel, klompenreraccommodeeren,verbeteren,opknappen, verhelpen.
raccordeeren, opnieuw stemmen (speeltuigen); verzoenen, hereenigen; het weer eons worden; (ook :)
schilderijen opknappen.
raccordement, o. gebogen aansluitingsspoor, dat
van een spoorbaan naar eene fabriek enz. leidt.
raccr6c, m. gelukstoot, fortuinlijke stoot of worp.
race, v. (Fr.) stam, geslacht, slag, ras; (Eng.) v. wedren.
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racer, race-horse, (Eng.) renpaard.
racheteeren, terugkoopen, loskoopen; vergoeden.
rachitis, v. rachitisme, o. Engelsche ziekte.
racing, (Eng.) wedren, wedloop ; r. club, v. vereeniging voor wedrennen. traket.
racket, o. (Eng.) slagnet bij het lawn-tennisspel,
racontar, m. praatje, verzinsel, inz. onjuist courantenbericht.
racquit, o. '.vederwinst, het teruggewonnene.
racquiteeren, het verlorene terugwinnen, zijn
schade herstellen.
raddoppiato, tweetnaal te spelen; verdubbeld.
radeeren, uitschaven, wegkrabben; etsen.
radeermes, o. schrap- of krabmes.
raden, m. titel van Javaansche prinsen.
radenajoe,v. titel van een Javaansche regentenvrouw.
radiaal, straalvormig.
radifitie, v. uitstraling, straalwerping; (ook :) het
doorstrijken van een post in een rekening.
radiator, m. toestel tot verhooging van het uitstralingsvermogen van verwarmingsbuizen bij stoomverwarming of tot vergrooting van het afkoelingsvlak van motoren.
radicaal, ingeworteld, diep, aangeboren; van den
wortel af, grondig (bv. heelen of verbeteren).
radicaal bederf, o. bederf tot in den grond; radicale kuur, v. grondige of volkomen genezing;
radicaal teeken, o. wortelteeken. (14
radicaal, o. verzuurbare basis van de zuren, grond-,
wortelstof; (ook:) hoofdvereischte, grondeigenschap,
bevoegdheidstitel.
radicalen, m. my. democratische partij, die eene
grondige herziening der staatswetten beoogt in
zeer vooruitstrevenden zin, waarbij aan de z. g.
sociale wetgeving eene groote plaats wordt ingeruinid. [partij van de radicalen.
radicalisme, o. grondstellingen en streven van de
radials, scliitterend, glansrijk; (fig.) gezond en
radio-actief, radio-activiteit bezittende. [vroolijk.
radio-activiteit, v. eigenschap der stoffen om stralen uit te zenden, die op een photographische
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plaat inwerken en gassen electrisch geleidend maken, door allerlei lichamen heen dringen en f 1 uo r es c e n t i e z. a. opwekken.
radiogram, o. photographie met x-stralen verkregen.
radiographie, v. photographie door middel van
x-stralen (ROntgenstralen).
radiolarian, o. m y. straaldiertjes.
radiometer, m. graadboog (om de poolshoogte te
meten) ; instrument om de lichtsterkte te meter.
radioscopie, v. bezichtiging met x-stralen.
radiotherapie, v. geneeswijze door de werking van
x- (of Rontgen)stralen.
radir-gummi, o. gom-elastiek om inkt uit te wisschen.
radium, o. nieuw element door Curie ontdekt, dat
radio-actieve stralen uitzendt en door voorwerpen
heen licht geeft. Het wordt in zeer geringe hoeveelheid in pechblende gevonden.
radium-emanatie, v. gas door het radium uitgestraald, dat zelf radio-actief is.
radium-stralen, m. m y. de radio-actieve stralen
door het radium uitgezonden.
radius, m. straal, halve middellijn van een cirkel.
radix, m. wortel, wortelgetal ; stam- of worteiwoord.
radja, m. zie radsja.
radoppiato, verdubbeling.
radoteeren, suffen, zonder samenhang spreken.
radouceeren, radoucisseeren, verzachten ; stiller.
doen bedaren, bevredigen, sussen.
radsja, radjah, raja, rajah, m. inlandsch vorst
der Hindoes. [radsja's.
radsjapoeten, m. m y. troepen van de Indische
rafactiemeester, m. beeedigde ambtenaar bij den ta[artillerievuur.
bakshandel.
rafale, v. rukwind ; (ook :) kortstondig doch hevig
gezuiverde,
geraffineerde
suiker.
raffitlde, v.
raffiniige, v. loutering, zuivering.
raffineeren, verfijnen, louteren, zuiveren ; op jets
r., iets zoeken uit te pluizen, listig iets bedenken.
raffinement, o. sluwheid, spitsvondigheid; muggenzifterij.
raffinerie, v. zuivering ; suikerziederij of raffinaderij ; (ook zooveel als raffinement.

rafraich.
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raket
rafraich(iss)eeren, verfrisschen, afkoelen, verve',
rafraichissement, o. verversching. (schen.
rafraichisseur, m. toestel om met reukwater zich
te verfrisschen en of te koelen.
rafter, m. Noorsche deel.
rage, v. woede, razernij; verzotheid op iets.
raglan, m. wijde heerenmantel.
ragout, m. opgewarmd kleingesneden vleesch met
gekruide saus; sterk gekruide en gesausde spijs;
(fig.) mengelmoes.
raid, (Eng.) strooptocht, snel uitgevoerde ruiteronderneming in vijandelijk land of tegen 's vijands
rug of flanken.
Raiffeisenbank, v. onderlinge boerenleenbank, bank,
die op gunstige voorwaarden geld verschaft aan
deelnemers.
[spoor- en tramwegen.
rail, v. (Eng.) spoorstaaf, ijzeren geleidrichel op
railing, v. (Eng.) hekwerk als leuning inz. van
schepen.
railleeren, schertsen, kortswijlen, beet hebben.
raillerie, v. scherts, boert, kortswijl.
railway, railroad, (Eng.) spoorweg.
railway-spine, (Eng.) vrees voor den spoorweg,
zenuwachtige vrees vaak na spoorwegongelukken
voorkomende.
raisin g, o. confituren in druivenmoes.
raison, v. rede, verstand; oorzaak, grond; recht,
gelijk; verhouding; handelsnaam, firma ; — d'être,
recht van bestaan; — d'etat, het voordeel van den
staat.
raisonnfibel, redelijk, verstandig ; billijk ; edel, mild.
raisonnemCnt, o. redeneering ; verstandige beoordeeling ; verstandsbesluit; (ook:) tegenspraak.
raisonneeren, redeneeren; (ook :) tegenwerpingen
maken, tegenstribbelen; praatjes maken.
raisonneur, m. tegenspreker, praatsmaker.
Raizen, m. me. Serviers van den Oriekschen godsraja, zie radsja. Idienst.
Tapp, v. (Mal.) witte mier.
Rajas m. me. schatplichtige christen-onderdanen bij
de Turken.
rake, v. vuurpijl met knalwerk ; (ook;) — o. ovaal-
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vormig strak gespannen slagnet met handvat bij
[dadels.
het balslaan.
raky, v. brandewijn uit rozijnen of pruimen, vijgen,
rallentando, langzamer, vertragend.
rajlie, m. voormalig Fransch monarchist die zich
met de republiek verzoend heeft.
rallieeren, weder vereenigen, herzamelen.
rallye-paper, zie paperhunt. [Mohammedanen.
ramádan of ramashin, m. vastenmaand bij de
ramasseeren, verzamelen, opstapelen.
ramboetan, m. Indische vrucht met een groote pit
en een dikke behaarde schil.
rameh, v. soort Oostersche netelplant welks vezels
voor bereiding van geweven stoffen gebezigd worramificitie, v. vertakking. [den.
ramificeeren, vertakken.
ramoneur, m. schoorsteenveger.
rampassen, (Ind.) rooven, plunderen.
rampe, v. stuk van een wenteltrap tusschea twee rustplaatsen; leuning; het voetlicht voor het tooneel.
ramponeeren, besehadigen, bederven.
rana in fabula, de kikvorsch in de fabel, die zich
tet os wilde opblazen, doch barstte.
ranch, rancho, v. boerenwoning, -hut.
ranchero, m. landbouwer van Spaansch-indiaansche
afkomst in Mexico.
ranctine, v. diep ingewortelde haat, wrok.
rancuneus, haatdragend, wrokzuchtig. [den rand.
Randglosse, v. (D.) kautteekening, aanmerking op
randjoe, v. (Mal.) scherpe piket met punt naar bGven
in den grond gestoken, soort voetangel.
rangeerder, m. spoorwegbeambte belast met het
ineenzetten van treinen.
rangeeren, schikken, in orde stellen ; zich --, zijn
(ongeregeld) Leven regelen.
ranger, (Eng.) boschwachter ; speurhond.
ran imeeren,weder bezielen, opwekken, opvroolijken.
ranOnkel, v. bekende boterbloemachtige plant,
hanevoet. [set (op schepen, voor paarden).
rantsoen, o. losgeld; dagelijksche hoeveelheid voedrantsoeneeren, vrijkoopen, lossen; op rantsoen stel[len.
ránula, v. kikvorschgezwel onder de tong.

ranz de vaches 590 rasta(quouere)
ranz de vaches, m. zie Kuhreihen, Zwitsersch
alpenherderslied.
raout, m. avondpartij ten hove, waar niet gedanst
rapaciteit, v. roofgierigheid, roofzucht. Iwordt.
rapaille, rapalje, o. gemeen yolk.
rape, rappe, v. geraspte snuiftabak.
rapiditeit, v. snelheid, gezwindheid.
rapier, rappier, o. lange degen ; stootwapen.
rappel, o. terugroeping; herinnering; terugroepingsrappeleeren,terugroepen; (ook ;) herinneren. fsein.
rappo, m. zeer sterk man.
rapport, o. bericht, verslag ; betrekking, wederzijdsch verband; overeenkomst.
rapporteeren, terugbrengen; bericht geven; aanbrengen, betrekking hebben.
rapporteur, m. berichtgever, verslaggever voor het
gerecht ; verklikker, oorblazer ; (ook ;) hoekmeter
(een werktuig).
rapprocheeren, naderbrengen; verzoenen.
rapsodie, v. zie rhapsodie.
raptus, m. roof, schaking; aanval van waanzin.
rara avis (in terris), een zeldzame vogel (op aarde),
iets zeldzaams.
rare, zeldzaam; ijl.
rareffictie, v. verdunning van lucht door warmte ;
verdwijnen van weefsel.
rari nántes in gurgite vasto, drijvende de een
hier, de ander daar, boven den wijden oceaan.
rariteit, v. zeldzaamheid, vreemd of aardig ding.
ras, m. varst; stadhouder in Abessinie.
rasant, be§trijkend, dicht langs den grond strijkend
(kanon- of geweervuur).
raseeren, scheren; sloopen, slechten, met den grond
gelijk maken; (ook:) langs strijken, dicht voorbijgaan.
raskolnik, m. ketter, scheurmaker (in Rusland).
raspatOrium, o. chirurgisch krabwerktuig.
raspberry, v. (Eng.) framboos.
rassurfint, geruststellend, vreesbenemend.
rassureeren, geruststellen.
rasta(quouere), m. vreemdeling, (nicest Zuid-Amerikaan) op grooten voet levend inz. to Parijs.
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rastraal, o. gereedschap tot het trekken van de
notenlijnen. j't bijzonder.
rata, v. evenredige bijdrage of aandeel van elk in
ratafia, v. likeur uit brandewijn, gegist suikersap
[soldaten, ratjetoe.
en vruchtensap.
ratatouille, v. dooreeugestampt middageten van de
ratelier, v. geweerrek ; velledig kunstgebit.
ratificAtie, v. goedkeuring, bekrachtiging ; oorkonde
van de bekrachtiging.
ratificeeren, van wege een staatsregeering of autoriteit lets bekrachtigen, goedkeuren.
ratineeren, noppen Oaken enz.), f r i seer e n.
ratio, v. rede ; oorzaak, grond; r. legis, wettelijke
grond.
ratiocindtie, v. verstandig nadenken ; verstandsbesluit, bewijsvoering, gevolgtrekking, sluitrede.
ration, o. zie rantsoen (de 2de beteekenis).
rationaal, rationeel, redelijk, op redelijke overtuiging gegrond ; ten voile of met juistheid uitrekenbaar.
rationalisme, o. redegeloof, godsdienst van de rede ;
toepassing van de rede op alles, wait den mensch
in de ervaring gegeven is, om het daarnaar te beoordeelen en te toetsen.
rationalist, m. redegeloovige, hij die de leer en
grondstellingen van zijn gelooven en doen alleen
uit de rede afleidt.
rationaliteit, v. redelijkheid, denkvermogen ; verstandelijkheid ; berekenbaarheid.
rationeel, zie rationaal.
ratjetoe, v. bedorven van ratatouille (z. dat woord).
rattenendo, rattentito, langzamer wordend.
Tatum, besloten, goedgekeurd, bepaald.
[bederf.
ravage, v. verwoesting ; toebrenging van schade en
ravageeren, verwoesten, vernielen, plunderen.
ravel ijn, o. halvemaanschans, driehoekige voorschans.
ravigote, v. met sjalotten enz. gekruide saus van
de Fransche keuken.
ravijn, o. holle weg, bergkloof.
ravissement, o. (Fr.) verrukking, vervoering.
ravitailleeren, weder met levensmiddelen voorzien.
rawa, v. (Mal.) moeras.
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rayeeren, ook royeeren, doorschrappen, uitdoen,
doorhalen, by . een post op een rekening.
rayon, m. en o. straal; vestingsbereik, d. i. zoo ver men
van de vestingwerken met het geschut reiken kan.
rayonnfint, stralend, schitterend ; prachtig.
razeeren, = raseeren z. a.
razzia, razia, v. strooptocht van de Fransche troepen in N.-Afrika ; onverwachte, algemeene aanval.
reaal, m. muntstuk in Spanje, Mexico enz.; — de
plata, zilveren reaal, in Spanje omtrent 24 5 ct., in
Mexico 32 5 ct.; — de vellön, koperen reaal, ongeveer 12 5 ct.
reaal, reeel, zakelijk, werkelijk, wezenlijk, gangbaar ; reale definitie, v. zakelijke bepaling ; reale
encyclopedie, v. samenvatting van alle zakelijke
wetenschappen ; reaal geld, o. gemunt geld ; reale
of reeele waarde, v. zakelijke waarde, waarde
van de effecten volgens den koers.
reactie, v. terugwerking, tegenwerking ; het terugdrijven van een politieke beweging of richting, inz.
het opzettelijk belemmeren van den vooruitgang in
het staatsleven en het tenietdoen van het reeds verworven betere, om in plaats daarvan het vroegere
of verouderde weer in to voeren.
reactionnair, In. tegenstrever, vriend van den ouden,
tegenwoordig reeds omvergeworpen toestand.
reader, tn. (Eng.) lezer ; readingroom, leeszaal.
ready, (Eng.) gereed, klaar ; soort vloerveegmachine,
bestaande uit een doos met steel, waarin stoffer
en blik tot een geheel vereenigd zijn ; all —,
.
alles klaar.
reageerbuisje, o. cylindrisch glazen buisje van onderen gesloten, gebruikt bij scheikundeproeven.
reageeren, tegenwerken, tegenstand bieden ; op
iets ingaan.
reagêntia, o. m y. (enkelv. reagens)terug- of tegenwerkende dingen of middelen.
real estate, (Eng.) land, huis, onroerend goed.
realisatie, v. verwezenlijking ; omzetting in klinkende munt.
realiseeren, yerwezenlifken, bewerkstelligen ; tot
1
geld maken, inz. papier, effecten enz.
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realiseering, v. zie realisatie. flijke.
realisme, o. werkelijkheicisleer ; zin voor het werkerealiteit, v. werkelijkheid, wezenlijkheid, ware wezen
van een ding ; werkelijkheid, waarheid.
realiter, werkelijk, op zichzelf.
Realpolitik, v. (D.) politiek die voor alles voordeelen tracht te bereiken zonder zich veel met idealen op te houden.
Realschule, v. (D.) school, inz. voor nieuwe talen,
wislcuncle, wetenschap enz.
rear-admiral, in. schout-bij-nacht (in Engeland).
rebab, v. (Mal.) strijkinstrument uit den garnelan
(z. d. w.), bespeeld door den dirigent.
rebel, m. oproermaker, minter ; weerspannige.
rebellie, v. oproer, niuiterij, gewelddadig verzet.
rebus, m. beeldraadsel, figuurraadsel.
rebut, o. weigerend antwoord; uitvaagsel ; wrak
goed, uitschot ; rebuten, me. brieven, die de besteller niet heeft kunnen bezorgen.
rebutant, terugstootend, moedbenemend, verdrietig.
rebuteeren, norsch afwijzen, voor 't hoofd stooten.
recadentie, v. terugvalling, b y. van een recht aan
zijn voi igen bezitter.
recalcitrant, wederspannig, terugstrevend. Ihoud.
recapitulatie, v. korte herhaling van den hoofdinrecapituleeren, zakelijk herhalen, den inhoud kort
samenvatten.
recedeeren, terugwijken, terugtreden ; weer afstaan.
receiver, in. (Eng.) ontvanger ; bewindvoerder of beheerder namens schuldeischers of aandeelhouders.
recenseeren, onderzoeken, doorloopen ; beoordeelen
(een boek); 'het beoordeelend aankondigen.
recensent, m. beoordeelaar (van boeken, muziek,
tooneel).
recênsie, v. beoordeeling, inz. boekbeoordeeling.
recent, nieuw, versch, pas gebeurd, onlangs.
recepis, o. bewijs van ontvangst.
recent, o. voorschrift, artsenijvoorschrift (het recipe).
receptaculum, m. vat, vergaarbak.
recepteeren, artsenijen voorschrijven, gereedmaken.
receptibiliteit, receptiviteit, v. ontvankelijkheid.
receptie, v. opneming (als lid); ontvangst, tijd en
VEERTIENDE DRUL.
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plaats van ontvangst van gelukwenschenden, inz.
bij ondertrouwden. [ontvanger.
receptor, In. seinontvanger aan een telegraaftoestel ;
receptuur, v. ontvang; ontvangst, /kunst van het
artsenijvoorschrijven, ook van ze klaar te maken.
recês, o. schriftelijk verdrag, eindgevolg van onderhandelingen ; achterstand, nog verschuldigde som ;
verzuimde betaling ; het uiteengaan van de wetgevende vergadering voor zekeren tijd.
recette, v. ontvangst ; ontvangersambt.
receveur, m. ontvanger.
rêchaud, m. (Fr.) kolenpan, komfoor.
rechauffe, opgewarmd.
recherche, v. onderzoek, opsporing ; aanzoek; zorgvuldigheid ; gezochtheid (bv. in de uitvoering van
een schilderij); afdeeling der politie die zich bezighoudt met de opsporing van misdadigers en het
onderzoek der misdrijven.
rechercheeren, onderzoeken, uitvorschen, navragen.
rechercheur, m. politiebeambte die belast is met
het opsporen van misdadigers en het onderzoek
naar misdrijven ; speurder.
recidive, v. het wederbedrijven van een kwaad ; het
wederinstorten van een zieke.
recidiveeren, weer instorten (van een zieke); dezelfde fout weder begaan. [misdrijf vervalt.
recidivist, m. die iia zijn bestraffing in hetzelfde
recief, recif, o. ontvangceel, bewijs van ontvang ;
schriftelijke verklaring van den schipper omtrent
de door hem geladen goederen.
recipe, (op recepten van de geneesheeren afgek. RA)
neem; (ook:) het artsenijvoorschrift op het recept zeif.
recipieeren, opnemen (in een gezelschap); ontvangen (bezoekers). [candidaat.
recipiendus, m. opnemeling, aan te nemen persoon,
recipient, m. opnemer, ontvanger; (in de scheikunde :)
een vat (ontvanger) ter opneming van het door
distillatie voortgebrachte vocht; (ook :) de glazen
klok van de luchtpomp. [met gelijke munt betalen.
reciproceeren, reciproqueeren, beantwoorden,
reciprociteit, v. wederzijdschheid, wederkeerige,
beurtelingsche beweging, wederkeerigheid.
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reciproque, wed erzijdsch, onderting ; terugwerkend.
recitátie, v. voordracht van een gedicht of prozastuk.
recitatief, recitativo, o. verhalende zangspraak,
zingende spraak.
reciteeren, opzeggen, voordragen in redenaarstoon.
reclamfint, m. terugeischer; klager; opwerper en
indiener van bezwaren.
reclamdtie, reclitme, reclameering, v. terugvordering; indiening van bezwaren; eisch wegens
rechtsschending.
recláme, v. in 't oog loopende, aanbevelende aankondiging, openlijke aanprijzing enz.
reclameeren, terugeischen ; aanspraak op iets maken ; tegen iets opkomen, zijn bezwaren indienen;
vergoeding vorderen.
reclinfitie, v. terug- of ombuiging.
recludeeren, openen, ontsluiten; (ook ;) insluiten.
reclfisie, v. opsluiting, het in verzekerde bewaring
nemen.
recognitie, v. gerechtelijke erkenning van een persoon, een zaak, een geschrift voor datgene, waarvoor men die uitgeeft; r.-gelden, o. my. gelden,
die de erfpachter of bruiker aan den grondeigenaar
betaalt en waarmede hij diens recht van grondeigendom erkent.
recognosceeren, erkennen, voor echt verklaren ; op
kondschap uitgaan, verkennen (in den oorlog);
onderzoeken, monsteren.
[den vijand).
recognosceering, v. bespieding, verkenning (van
recoleeren, tegen elkander vergelijken (bv. twee geschriften); (ook;) opnieuw filtreeren of doorzijgen.
Recollecten (Fr. Recollets), m. mv. leden van de
Franciskaner orde, die zich houden aan de strengste regelen.
[zinning.
recollectie,
verzameling van de gedachten, berecommancldbel, aanhevelenswaardig.
recommandsitie, v. aanbeveling, voorspraak.
recommandeeren, aanbevelen, aanprijzen.
recompense, v. belooning; schadeloosstelling.
recompenseeren, beloonen; vergoeden.
recompleteeren, weder voltallig maken.
recompositie, v. wedersamenstelling.
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reconciliatie, v. verzoening, wederbevrediging.
reconcilieeren, verzoenen, bevredigen.
reconforteeren, opsterken, weer op krachten bren[verkenning.
gem
reconnaissance, v. herkenning ; erkentelijkheid ;
reconnaissfint, erkentelijk, dankbaar.
reconstitiitie, v. wederherstelling.
reconstrtictie, v. wederopbouw ; vernieuwde samen[stellen.
stelling.
reconstrueeren, weder opbouwen ; opnieuw samenreconvalescéntie, v. herstel van een ziekte.
reconvalescent(e), m. en v. zieke aan de beterhand,
genezende.
reconventie, v. tegeneisch (in rechten).
record, o. (Eng.) officieel afschrift, archiefstuk; het
hoogste wat in een kunst, inz. bij sport bereikt is ;
het record slaan, het tot dus ver bekende overtreffen.
recours, v. (ook regres o. en regredientie v.),
teruggang, toevlucht; buitengewoon beroep op of indiening van bezwaren bij een hooger gerechtshof ;
recht van schadeverhaal.
recourswissel, m. tegenwissel.
recouvreeren, terugkrijgen.
recovery, (Eng.) terugkrijging, herstel.
recratie, v. uitspanning, verlustiging; vrij uur.
recreditief, m. terugroepingsbrief (aan een gezant).
recreeren, zich ontspannen, zich verlustigen.
recriminátie, v. tegenbeschuldiging ; tegeneisch.
recrimineeren, tegenbeschuldigingen maken ; wederschelden of hoonen, met smaadwoorden enz.
beantwoorden. [verergering van een ziekte.
recrudescentie, v. wederopengaan van een wond,
recruteeren, troepen werven, lichten ; aanvullen.
recruteering, v. manschapsaanvulling, aanwerving,
lichting. [geworven soldaat.
recruut, m. in dienst getreden loteling ; nieuw aanrectangulair, rechthoekig.
recta via, rechtuit, langs den rechten weg.
recta-wissel, m. wissel, die alleen aan den persoon,
niet ook aan de order van den eersten howler
luidt (alzoo niet geendosseerd kan worden).
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recte, recht, juist, goed.
rectie, v. regeering (in de spraakkunst).
rectiflatie, v. terechtbrenging, verbetering; herhaalde distillatie.
rectificeeren, verbeteren, door gedurig overhalen
[Wad.
nog meer zuiveren en versterken.
recto folio, op de eerste of voorste zijde van een
rector, m. bestuurder, eerste leeraar aan een gymnasium ; priester in een geestelijke inrichting, in
een gesticht ; r. magnificus, m. eerste bestuurder,
voorzitter van een academischen raad.
rectoraal, den rector betreffende ; rectorate waardigheid, v. rectorschap.
rectoraat, o. ambt, waardigheid van een rector.
rectums o. endeldarm.
regu, algemeen gebruikelijk ; overal in zwang.
regu, o. schriftelijk bewijs van ontvang.
recueil, o. verzameling. [in zich zelven keeren.
recueilleeren, verzamelen ; zich —9 zich bekorten;
recut, o. terugsprong, terugstoot (inz. van geschut).
reculeeren, teruggaan, wijlcen ; terugspringen.
reculer pour mieux sauter, achteruitgaan om des
te beter te springen (beter te slagen).
[(iemand).
recuperátie, v. wederverkrijging.
recurreeren, hulp zoeken bij, zich houden aan
recurrent, m. hulpzoeker ; gebruikmaker van het
recours (zie dat woord).
recusdbel, verwerpelijk; weigerbaar.
recusfitie, v. verwerping, wraking; weigering.
recuseeren, afslaan, verwerpen ; niet aannemen,
weigeren.
red, (Eng.) rood ; red deer, rood wild.
redacteue, m. verzamelaar, rangschikker en opsteller van den inhoud, inz. van tijdschriften en dagbladen.
redactie, v. verzameling en schikking, gereedmaking voor den druk, het opstellen. inz. van tijdschriften, dagbladen ; (ook :) de daarmede belaste
persoon of personen ; de wijze waarop een bericht,
denkbeeld enz. onder woorden is gebracht.
redactioneel, tot de redactie behoorende ; daarvau
uitgaande.
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redactrice, v. vrouwelijke redacteur (z. a).
redde Ceesari quae sunt Caesaris, geeft den
keizer, wat des keizers is.
redditie, v. teruggave, overgave (b y. van een vesting).
redemptie, v. verlossing; —tor, m. verlosser.
Redemptoristen, m. m y. zie Liguorianen.
redevabel, erkentelijk, verplicht.
redhibitie, v. terugneming van een gekochte zaak,
koopvernietiging of ontslag.
redif, m. Turksche landweer.
redigeeren, naar eisch inrichten en in 't licht geven,
den druk bezorgen ; het onder woorden brengen
van een bericht, een bevel, een denkbeeld enz.
redimeeren, loskoopen, weder inlossen, bevrijden.
redingote, v. rijrok, gekleede jas.
redites, v. my. herhalingen.
reditie, v, herhaling.
redivivus, weer uit den dood verrezen, hernieuwd.
redoubleeren, verdubbelen ; versterken.
redoutfibel, vreeselijk, geducht.
redoute, v. kleine veldschans ; gemaskerd bal.
redouteeren, vreezen, duchten, ontzien, schuwen.
redrês, o. herstel, herstelling, vergoeding.
redresseeren, weder herstellen, goedmaken.
redressement, o. het zetteii van gebroken ledetnaten.
Red-Star-lijn, v. Belgische stooinvaartlijn tusschen
Antwerpen en Philadelphia. [herleiden.
reduceeren, terugvoeren, verminderen, beperken;
reductie, reduceering, v. herstelling tot vorigen
vorm ; het inbrengen van een (ingewands)breuk ;
vermindering, b y . van het getal troepen, verlaging,
(prijs)vermindering ; overbrenging van maten, gewichten en munten van een land in een ander ;
herleiding (in de rekenkunst).
réduit, o. toevluchtschans ; vluchtschans, laatste toevluchtsoord, schuilhoek.
redunddntie, v. zinledige woordenvloed, klinklank.
redundeeren, overvloeien ; vol zijn van overtollige
woorden.
reduplicdtie, v. verdubbeling ; letter- of syllabenlook reaal).
verdubbeling.
reeel, werkelijk, wezenlijk; geloofwaardig, zeker (zie
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reel, (Eng. spr. riel) Schotsche springdans.
reemtie, v. terugkoop.
[goed en bloed.
re et corpore, aan have en lichaam (straffen), met
reExpediteeren, weder of verder verzenden.
reexportfitie, v. wederuitvoer; reexporteeren.
refActie, rafactie, v. korting voor beschadigde
reNctie, v. herstelling, verkwikking.
[waren.
refectorium, o. eetzaal in kloosters en dergelijke.
referaat, o. berichtgeversambt; verslag, bericht.
referee, m. (Eng.) scheidsrecliter.
refereeren, berichten, verslag doen, voordragen;
zich — aan, zich houden aan, zich gedragen naar,
zich beroepen op.
referein o. zie refrein.
referenhris, referent, m. ambtenaar, die omtrent
den inhoud van de acten bij een college van justitie rapporteert, verslag doet of voordraagt ; referendáris, ook hoofdambtenaar van een ministerie
in rang volgende op den secretaris-generaal; referent, ook berichtgever, aankondiger van nieuw
verschenen boeken of werken.
referendum, o. volksstemming, beroep op het yolk.
referentiEn, v. m y. informatien, getuigenissen, aanbevelingen.
referte, v. verwijzing naar, beroep op jets.
reflectant, m. iemand die een voorstel, een zaak in
overwegitig heeft genomen; inz. als gevolg eener
advertentie.
reflecteeren, terugstralen; nadenken, overwegen.
reflector, m. spiegelinstrument, om nachtseinen duidelijker zichtbaar to maker ; spiegeltelescoop;
straalkaatser.
reflex, v, onwillekeurige overbrenging van zekere
prikkels van de eene zenuw op de andere ; terugkaatsing; reflex-beweging, v. onwillekeurige, op
peripherischen prikkel volgende beweging.
reflexie, v. terugstraling, weerschijn; overdenking,
bespiegeling; inachtneming.
reflexief, terugwerkend, wederkeerend.
refloreeren, refloresceeren, weder opbloeien, tot
nieuwen bloei geraken.
reflueeren, terugvloeien, terugtreden; terugwerken.
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reformfitie, v. hervorming, inz. de kerkhervorming
door Luther e. a.
reformator, m. kerkhervormer.
reformbill, v. (Eng.) wet tot herziening van de
kiesbevoegdheid.
reform, refOrme, v. omvorming, verbetering; afdanking, ontslag (bij militaire paarden).
reformeeren, een anderen vorm geven ; hervormen.
reformisten, m. m y. (in Engeland :) voorstanders
van de hervorming van het parlement (reformers);
(in Frankrijk ;) voorstanders van de hervorming
[heeft, by. .—e petitien.
van het kiesstelsel.
reformlstisch, wat tot de hervorming betrekking
moderne
dameskleeding (zonreform-kleeding, v.
der corset) meer naar den aard van den lichaamsbouw, hobbezak. [riepaard.
reformpaard, o. voor den dienst afgekeurd cavalerefracta d6sis, kleine gift (van geneesmiddelen).
refractair, m. weerspanneling, inz. tegen den krijgsdienst ; (in de geneeskunde :) onontvankelijk, weerrefrfictie, v. straalbreking. [standbiedend.
refractor, m. straalbreker ; dioptrische verrekijker.
refrangibel, breekbaar, to breken (van lichtstralen).
refrangibiliteit, v. breekbaarheid (van de lichtstralen).
refrein, refrain, o. een of meer woorden of regels,
die aan 't einde van elk couplet herhaald worden,
keerregel(s), keerwoord(en).
refreshingroom, v. (Eng.) ververschingslokaal.
refrigerantia, o. m y. verkoelende middelen.
refrigerator, m. refrigeratOrium, e. koelbuis,
koelvat, afkoelmiddel.
refrigereeren, afkoelen, verfrisschen.
refriseeren, opkrullen.
refter, m. eetkamer in een klooster.
refugie, m. uitgewekene, vluchteling om 't geloof,
inz. de Gereformeerden, welke onder Lodewijk
XIV in 1685 wegens de geloofsvervolging hun va[derland verlieten.
refugium, o. toevlucht.
reffis, refuus, o. weigerend antwoord, weigering ;
blauwe scheen.
refuse, o. afgewezene ; salon des —s, tentoonstel-

refuseeren

601

regiment

ling van niet tot de officieele tentoonstelling toegelaten schilderijen.
refuseeren, weigeren, van de hand wijzen.
refutatie, v. weerlegging ; opzegging van het leen.
refuseeren, weerleggen.
regaal, o. orgelregister, dat de menschenstem nabootst (vox humána) ; boekenplank ; (ook :) drukletter, groote koningsletter, druktetter, die op itnperiaal volgt ; (ook wel :) gastmaal.
regaal, o. regale, v. (my.. regaljen, regalia), koninklijk of vorstelijk voorrecht, hoogheidsrecht ;
uiterlijke teekens daarvan.
regaal, koninklijk ; (fig.) voortreffelijk.
regal, o. (Fr.) tractatie, gastmaal ; regaleeren, ont[r. slaan, letten op.
halen, vergasten.
regard, m. aanblik ; aanzien, achting ; betrekking ;
regärdeeren, aanzien, betrekking hebben ; in aanmerking nemen. f wedstrijd, zellwedstrijd.
regatta, v. wedvaart met gondels in Venetie ; roeire- gence, v. (Fr.) regentschap ; rijksbewind gedurende de minderjarigheid, af wezigheid, ziekte enz.
van een vorst.
regeneratie, v. wedervoortbrenging ; omvorming,
wedergeboorte;genezing,herstel (in de geneeskunde).
regenerator, m. toestel waardoor de lucht moet
heenstrijken bij een calOrische machine ; hersteller,
herschepper.
regenereeren, weer telen of voortbrengen ; vervormen, herscheppen, opnieuw bezielen.
regent, m. heerscher, rijksbestuurder ; bestuurder
van een gesticht of gasthuis; (ook :) grootste dmmant in een vorstelijke kroon.
regentes, v. vrouwelijke regent.
regie, v. leiding, bestuur (inz. van het tooneel) ; beheer van zekere handelstakken, staatsmonopolien
of -inkomsten met verantwoordelijkheid voor het
doers van rekening.
regime, o. levensregel, voorschrift omtrent de levenswijze van een zieke ; staatsbestuur ; ancien —,
regeeringstoestand van den ouden tijd (bv. regeering van de Bourbons, voor de revolutie).
regiment, o. rijks- of staatsbestuur ; troepenafdee-
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ling, tot eenige batatjons, eskadrons of batterijen
regio, region, v. streek; luchtlaag. [bestaande.
regis ad exemplar, naar het voorbeeld van den
koning.
regisseur, m. beheerder, rekenplichtig bestuurder,
rekeningvoerder; inz. tooneelbestuurder.
register, o. alphabetisch gerangschikte bladwijzer ;
gerechtsboek ; actenboek ; orgelschuif ; de gezamenlijke, tot eerie geluidsoort behoorende orgelpijpen;
oventrekgat; (bij boekdrukkers :) juiste tegenoverstand, die de regels van de beide zijden van 't bedrukte blad met elkander moeten hebben (daarvoor
te zorgen heet register maken); register-papier, o. groot, sterk papier voor registers, rekeningboeken enz.; registerschip, o. Spaansch koopvaardijschip met openbare bevoegdheid om op
Amerika handel te drijven.
registerton, v. inhoudsmaat voor schepen 2,83 M3.
registratie, v. het inschrijven van oorkonden of
acten in een wettelijk register.
registratie-recht, o. het verschuldigde wegens het
registreeren, of inschrijving in 't register.
registrfitor, m. ontvanger van de registratie, ambtenaar, die de acten wettelijk inschrijft en het daarvoor verschuldigde ontvangt.
registratuur, v. gerechtelijk inschrijfboek; bewaarplaats van de oorkonden.
registreeren,in 't wettelijk register schrijven, boeken.
regis voluntas suprema lex esto, de wil van
den koning moet de hoogste wet zijn.
regius morbus, de koninklijke ziekte, d. i. geelzu cht
regleeren, regelen, rangschikken ; voorschrijven.
reglement, o. verordening, voorschrift, richtsnoer.
reglementair, het reglement betreffend, daartoe behoorend.
reglisse, v. zoethout ; drop.
regnum, o. het rijk.
regnum naturae, het rijk van de natuur.
regratteeren, weder opkrabben, afkrabben ; opknappen, opflikken, van oud nieuw maken ; een
muur afbikken; in 't klein verkoopen, uitventen,
leuren.
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regratterie, v. kleinkramerij, uitventing in 't klein;
[cours.
koomenij; voddenkraam.
regredientie,v.regr6s, o. teruggang; (ook :) = reregressief, teruggaand; terugwerkend.
regret, m. (Fr.) spijt, leedwezen, verdriet.
regrettabel, betreurenswaardig.
regretteeren, bejammeren ; terugwenschen.
règula, v. regel; — juris, rechtsregel; — multiplex, kettingregel.
regulair, regelmatig, geregeld.
regulariseeren, v. regelen inz. een rivierloop reregulariteit, v. regelmatigheid. [gelmatig maken.
regulateur, regulator, m. regelaar, rangschikker ;
(bij zakuurwerken :) de onrust met het snekrad;
(bij slingeruurwerken:) de slinger met zijn bus ;
(bij blaasinrichtingen ;) een werktuig van een regelmatigen luchtstroom enz.; (ook :) zeer regelmatig loopende hangklok.
regulatief, o. voorschrift, richtsnoer.
reguleeren, regelen, schikken, vaststellen.
regulier, regelmatig, geregeld; reguliere geestelijken, m. mu. ordesgeestelijken of monniken.
regurgitfitie, v. het braken; (ook :) wederinslikken.
rehabilitatie, v. herstel in vorigen stand, staat, eer
of aanzien.
rehabiliteeren, weder in vorigen stand brengen,
in eer, goedeii naani enz. herstellen.
reimporteeren, weder invoeren.
reimprimatur, o. verlof tot herdruk.
relncarnatie, v. wedervleeschwording ; zielsverreincorporeeren, weder inlijven. fnuizing.
reine, v. koningin.
reine-claude, v. (ronde) groene pruim.
reinette, v. koningsappel, renet.
reintegratie, v. herstel in vroeger bezit of genot.
reintegreeren, in vorig bezit of genot herstellen.
reis, v. Portugeesche munt (zie milreis); beveihebber bij de Turken.
reis-effendi, m. Turksch rijkskanselier en minister
van buitenlandsche zaken.
relterdtie, v. herhaling.
reiteratief, herhaaldelijk, herhaald.
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reizend, (D.) bekoorlijk, snoeperig.
rejectie, v. verwerping, afwijzing.
rejeteeren, verwerpen.
rejouisseeren, verheugen, vervroolijken, verlustigen.
rejuvenescentie, v. het weder jong worden.
relaas, o. bericht, verslag ; verhaal.
relliche, v. uitspanning, rust, het ophouden van 'I
werk ; het niet spelen van een schouwburg.
relacheeren, ontspannen, slap maken ; verslappen,
verflauwen, nalatiger worden ; loslaten, bevrijden.
relais, o. pleisterplaats, poststation ; (ook :) stroomsluiter in electrische geleidingen.
reldpsus, m. terugval ; wederafvallige. [hoord heb.
relata refêro, ik verhaal de zaak, zooals ik ze gerelátie, v. betrekking ; gemeenschap, verkeer ; (ook :)
= relaas.
relatief, betrekkelijk, in verband tot.
relaxfitie, v. losinaking, verslapping, verzachting.
relaxeeren, zie relacheeren.
release, (Eng.) wettelijke overdracht van rechten op
land aan den pachter ; pachtcontract op langen
[termijn.
relegatie, v. verbanning ; wegzending.
relegeeren, verbannen ; wegzenden (inz. van hoogescholen).
relevant, gewichtig ; ter zake dienstig.
relevdtie, v. ontheffing, bevrijding ; wederoprichting.
releve, m. tusschengerecht.
releveeren, doen uitkomen, in 't licht stellen, verlichten, ontheffen ; afhankelijk zijn (van iemand);
behooren (tot een rechtsgebied, heerlijkheid, enz.) ;
leenroerig zijn.
relicta, mv. de nagelatenen of achtergeblevenen,
(weduwe, kinderen enz.)
relief, o. verhevenheid, verheven werk in mariner,
rnetaal enz.; (ook fig.:) glans roem.
reliek, o. zie reliquie.
religie, v. godsleer, geloofs- en deugdenleer ; geloofsstelsel, geloof ; godsvrucht, godsdienst, gemeenschappelijke godsvereering en aanbidding.
religious, godvreezend, godsdienstig.
religieuze, v. non.
religiosamente, religiOso, godsdienstig, vroom.
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religiositeit, v. godsvrucht, gemeenschappelijke
godsvereering.
reliquie, v. overschot, als heilig beschouwd overblijfsel, inz. kleederen of gebeente van heiligen.
reloatie, v. wederverhuring, verlenging van pachtof huurtijd.
[kop geslagen.
rem acu tetigisti, gij hebt den spijker op den
remanent, overblijvend, achterblijvend.
remarquabel, opmerkenswaardig, aanmerkelijk.
remarque, v. aanmerking ; opmerking.
remarqueeren, aanmerken; opmerken, waarnemen.
rembarqueeren, weer scheep gaan.
remboe, v. (Mal.) wildernis.
-rembours, remboursemênt, o. terugbetaling, teruggave van een tutschot; dekking (van een
wissel).
rembourseeren, weder vergoeden, terugbetalen ;
de dekking toezenden (bv. van een traite).
remedie, v. en o. remedium, o. middel, hulp-, geneesiniddel ; veroorloofd minder gehalte (bij munten).
remediEeren, verhelpen, genezen, heelen.
remembrance, (Eng.) herinnering.
[neren.
rememoreeren, in het geheugen terugroepen, berthremesse, v. overgemaakt geld, overzending van
geld of geldswaardig papier.
remigreeren, naar het vaderland terugkeeren, waaruit men was geemigreerd.
reminisantie, reminisanza, v. herinnering- ;
plaatsen die aan een ander geschrift of compositie
doen denken ; geheugen.
reminiscere, v. 2e Zondag in de vasten.
remise, v. uitstel ; verinindering, afslag, kwijtschelding van schuld ; (bij kooplieden :) = remesse;
(ook :) wagenhuis, foods, koetshuis ; (in het spel,
en dan vaak ook remis0 gelijk ; (in het schaaken kaartspel:) kamp-op, onbeslist gebleven ; (in
sominige kaartspelen :) enkelvoudig verloren (als
de speler niet meer slagen haalt dan zijn tegenspelers).
remisier, m. tusschenpersoon, die effectenmakelaars
orders en klanten bezorgt.
remissie, v. terugzending ; toegestane korting ; op-

remplaceeren
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heffing van een verbod ; het verminderen, nalaten
(bv. van een koorts).
remitteeren, terugzenden ; weer ter hand stellen ;
geld of wissels overmaken; iets laten vallen of
kwijtschelden.
remittenda, o. my. terugzendingen ; (in den boekhandel:)boeken die den uitgeversteruggezonden worden.
remittent, m. overzender, overmaker ; de eerste wisselhouder of ontvanger.
remolade, remoulade, v. gekruide saus (met mosterd, suiker en citroensap). [middelen.
remolliCntia, o. my. weekmakende, verzachtende
Remonstranten, m. my. godsdienstpartij van de Gereformeerde kerk, inz. in Holland door haar tegenpartij (de Contra-Remonstranten) Armin i a n e n geheeten.
remonstrfintie, v. tegenvoorstelling. [pen.
remonstreeren, tegenwerpingen maken, tegenwerremontanten, m. my. rozen, die den geheelen zomer
doorbloeien.
remOnte, v., remonte-paarden, o. mv. aanvullingspaarden, paarden, ter vervanging van dezulke,
die tot dienst bij de bereden wapens onbekwaam
zijn geworden.
remonteeren, opmaken of in orde brengen ; de
deelen weer tot een geheel vereenigen ; het to-ko4
van de paarden van een regiment door nieuwe
aanvullen.
remontoir, o. rad aan horloges ter opwinding en
gelijkzetting ; (ook ;) het horloge zelf.
remorqueeren, op het sleeptouw nemen, boegseeren.
[netting.
remorqueur, m. sleepboot.
rem6tie, v. verwijdering; ontslag uit een post, afzonder
getuigen,
onder
vier
oogen.
remOtis arbitris,
remo(u)lade, v. gekruide saus (met olie, mosterd,
suiker en citroensap).
removeeren, wegruimen ; verwijderen ; afzetten.
rempailleeren, van nieuw vlechtwerk of matten
voorzien, weder met stroo omwikkelen. [dienst.
remplacant, m. plaatsvervanger, inz. in den krijgsremplaceeren, vervangen, in de plaats treden of
stellen voor.
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remuneratie, v. vergelding, belooning.
remunereeren, vergelden, beloonen.
renaissance, v. wedergeboorte; stijl de la — of a
la —, meer of min gelukkige vermenging van den
stijl van de middeleeuwen en dien van de Ouden
(in de bouwkunst enz.); de sedert de 16e eeuw in
Frankrijk opgekomen mode, de toenmaals heerschende kunstsmaak.
renard-trein, m. door automobiel getrokken trein
voor gewone wegen (zonder rails) volgens het stelsel
van den Franschen kolonel Renard, waarbij de
beweegkracht op alle aanhangswagens wordt overgebracht.
rencOntre, v. ontmoeting, toevallig samentreffen ,
oneenigheid, vechtpartij ; gelegenheid, toestand.
recontreeren, ontmoeten, aantreffen.
rendant, m. rekeningvoerder, relcenplichtig beheerder, (rendant van rekening) ; schatmeester.
rendeeren, opbrengen, afwerpen (winst).
rendement, o. opbrengst, whist.
rendez-vous, o. afgesproken bijeenkomst, ontmoetings-, verzamelplaats ; rendez-vous-huis, o. huis,
waar aan personen van verschillende sexe gelegenheid wordt gegeven elkaar intiem to ontmoeten.
renegaat, m. geloofsverzaker, afvallige.
renegeeren, weder verloochenen, afvallen.
renforceeren, versterken, sterker maken.
renfort, o. versterking ; hulp.
renitent, m. weerspannige, weerstrever.
renitêntie, v. wederopstand, tegenstand, verzet,
weerspannigheid.
ren mObilis, beweeglijke (wandelende) Hier.
renommee, v. faam, naafi'; vermaardheid, roeinruchrenommieren, (D.) bluffen.
ftigheid.
renomnast, m. vechtersbaas, baldadig twistzoeker.
renOnce, v. bet missen of verzaken van een kleur
in 't kaartspel ; de ontbrekende kleur ; (ook :) afkeerwekkend persoon.
renonceeren, van een zaak afzien, haar opgeven ; (in
't kaartspel :) niet bekennen, de kleur niet bijspelen.
renovatie, v. vernieuwing, herstelling; tweede aanmaning ter betaling van de achterstallige belasting.

renoveeren

608

repasseeren

renoveeren,
een wissel —,
hem vernieuwen, zijn vervaltijd later stellen.
inlichting,
aanwijzing.
renseignement, o.
rentabiliteit, v. het vermogen om renten op te brengen, rentegevende gesteldheid.
rente, v. jaarlijksche opbrengst van kapitalen, landerijen enz., interest.
renteeren, renten, renten of interesten opbrengen.
rentenier, Fr. rentier, m. wie van zijn renten leeft.
rentenieren, van zijn renten leven.
rente viagëre m. lijfrente.
rentjong, v. Atjehsche gebogen dolk.
rentoileeren, verdoeken (oude schilderijen).
renumerAtie, v. terugbetaling ; wederuitbetaling.
renumereeren, terugbetalen, weer uitbetalen ; geind
m
ld weder uitgeven ; natellen.
of gebeurd geld
renunciátie, v. bericht; opzegging van een zaak ;
afstanddoening ; het afzien (bv. van de nalatenschap,
van verder procedeeren).
renuncieeren, afstand doen; afzien van jets.
renverse, m. omdraaiing van een zwachtelband bij
het zwachtelen van dun toeloopende lichaamsdeelen (by . een knit) ten einde het aansluiten der
zwachteltoeren te verzekeren.
renverseeren, omkeeren, omwenden, omverwerpen,
het onderste boven keeren.
renvooi, renvoi, o. verwijzing (in boeken); terugzending.
[verwijzen.
renvoyeeren,terugzenden; afscheid geven, ontslaan,
reordineeren, weder ordenen, opnieuw wijden.
reorganisfitie, v. nieuwe inrichting ; (ook:) genezing.
reorganiseeren, opnieuw inrichten, hervormen.
repandeeren, vergieten, plengen ; verbreiden, verspreiden.
reparfibel, herstelbaar; vergoedbaar.
repardtie, reparatuur, v. herstelling; vergoeding.
repareeren, herstellen, verbeteren; weer goed maker.
reparteeren, verdeelen.
repartitie, v. verdeeling.
repas, o. (Fr.) maaltijd.
repasseeren, terugkomen ; weer voorbijgaan ; door.
loopen, nazien en verbeteren (geschriften, rekeninvernieuwen ; herhalen •
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gen enz.); de radertanden (van een nieuw uurwerk)
aanscherpen.
[vaderland.
repatriatie, v. repatrieeren, terugkeer(en) naar het
repeal, o. (Eng.) herroeping, opheffing (inz. van de
vereeniging van Ierland met Engeland); repeaters,
die partij van het Engelsche parlement, welke de
herroeping van de Unie van Engeland en Ierland
verlangt. [luid, van de lichtstralen enz.).
repercfissie, v. terugstoot ; afkaatsung (bv. van 't gerepercuteeren, terugstooten, afstuiten.
repertoire, repertOrium, o. opslag- of aanwijzingsboek, zaakregister, blaffert ; lijst van de door een
gezelschap op te voeren tooneeistuklcen.
repeteeren, herhalen, herzeggen.
repeteergeweer, o. geweer waaruit, na eenmaal
geladen te zijn, versclieiden schoten gelost kunnen
worden, magazijngeweer.
repetênt, o. herhaler; terugke erende cijfers van een
repeteerende breulc.
repetilie, Fr. repetition, v. herhaling ; proefherharepetitiehorloge, o. slaand horloge
[lung.
repetitio est mater studiorum, herhaling is de
moeder van de studie.
repetitor, m. herhaler, iemand die de colleges van
een professor met studenten repeteert .
repit, o. verlenging, uitstel, latere termijn, r e s p ij t.
replantatie, v. het weder inplanten.
replâtrage, v. overbepleistering ; bemanteling.
repletie, v. volbloedigheid ; maagoverlading.
replica, v. herhaling van een muziekstuk.
replicdto, herkaald.
[brengen.
repliceeren, antwoorden, hervatten, daartegen inreplieeren, weder samenvouwen ; terugtrekken,
terugdeinzen.
repliek, v. tegenantwoord, tegenbescheid. [yen.
re.pondeeren, antwoorden ; beantwoorden; borg blijreponeeren, weder op de plaats zetten of leggen,
wegleggen, bewaren ; zetten, weder inbrengen (een
ontwricht lid, een breuk enz.).
report, o. (Eng.) bericht, verslag ; (in den Franschen
effectenhandel:) verschil van de prijzen op het
einde van de loopende en op het etude van de
THERTIENDE DRUK
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naastvolgende inaand als namelijk de koershooger
is geworden ; vgl. deport.
reportage, v. het berichtgeven aan couranten.
reporter, m. verslag-, berichtgever, inz. voor couranrepOs, m. (Fr.) rust.
[ten.
repos ailleurs! elders (d. i. hier namaals) rust !
reposeeren, rusten ; zich verlaten op iemand.
repositie, v. het weer in 't lid brengen.
reposoir, o. rustaltaar bij procession.
repousseeren, terugstooten.
repoussoir, m. (ook : o.) drevel, steenhouwersbeitel,
doorslag; donkere voorgrond eener schilderij dienende om voorwerpen verder of to doen schijnen ;
persoon of zaak die door tegenstelling eon andere
persoon of zaak meer op den voorgrond doet treden,
gunstig doet afsteken.
reprehendeeren, berispen, laken, verwijten.
reprehensibel, berispenswaard, lakenswaardig.
reprehensie, v. berisping, doorhaling, bestraffing.
reprêsailles v. my. weerwraak, wraakoefening.
representant,' m. vertegenwoordiger ; volksvertegenwoordi ger. [van een tooneelstuk.
representfitie, v. vertegenwoordiging ; opvoering
representatief, plaatsvervangend ; vertegenwoordigend.
[gelden kan.
representative man, m. (Eng.) iemand die als type
representeeren, vetiegenwoo
rdigen ; voorstellen;
iets vertoonen, zich voordoen, gewicht hebben.
reprdssie, P. onderdrukking, beteugeling.
repressief, belemmerend, stuitend, afwerend.
reprimainde, v. terechtwijzing, verwijt, doorhaling;
lange neus, standje.
reprimeeren,onderdrukken,beteugeleiverhinderen.
reprise, v. herovering ; herwonnen prijs ; herhaling ;
herhalingsteeken (muziek); wederopvoering van eon
tooneelstuk.
reprobátie, v. verwerping, wraking, tegenbewijs.
reprochdbel, berispenswaard, bestraffelijk.
reprOche, v. verwijt, wraking, berisping.
reprocheeren, verwijten, onder den neus wrijven.
reproduceeren, weder voortbrengen, namaken ;
tegen bewijzen.
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reproducent, in. tegenbewijsvoerder.
reprodtictie, v. wedervoortbrenging; afdruk, nabootsing, kopie ; herstelling van verloren of beschadigde deelen aan dierlijke lichamen.
reproductief, wedervoortbrengend, herstellend.
reproductiviteit, reproductieve kracht, v. herstellingsverniogen, inz. van women en amphibieen.
reprouveeren, verwerpen, afkeuren, veroordeelen.
reptielen, o. my. kruipende dieren ; (ook :) amphibieen zonder gedaanteverwisseling inz. slangen,
hagedissen, schildpadden.
reptilienfonds, o. in Duitschland de naam van de
geheiine fondsen ter ondersteuning van de regeeringsbla den.
republicanisme, o. republikeinsche gezindheid.
republiek, v. gemeenebest, waar het opperst gezag
niet bij een erfelijk vorst berust, maar door een ge'cozen president, of door een directorium wordt ult.
geoefend. [bestgezinde.
republiklein, m. burger van een republiek; gemeenerepublikeinsch, wat de republiek aangaat, daartoe
behoort : gemeenebestgezind.
repudidtie, v. verstooting, afwijzing; echtscheiding.
repudieeren, verwerpen, verstooten, van de hand
wijzen (bv. een erfenis); het huwelijk ontbinden,
scheiden.
repugnant, afkeerwekkend, hinderlijk, walglijk.
repugneeren, weerstreven, tegenstreven, zich verzetten; tegenzin of afkeer gevoelen, tegen de borst
stuiten, walgen.
repels, v. afwijzing, weigerend antwoord.
repulseeren, terugstooten, afwijzen, een weigerend
antwoord geven.
reptilsie, v. terugstooting, afwijzing.
reputdbel, een goeden naam hebbende, to goeder
faain staande.
reputátie, v. naam of faam ; aanzien, goede naam.
request, o. (Fr.) requEte, v. verzoekschrift.
requestrant, m. indiener van een verzoekschrift.
requestreeren, een verzoekschrift indienen.
requiem, o. zielmis ; de muziek en zang daarbij naar
de woorden.: Requiem aeternam dOna di (dis).
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DOmine, Heer ! schenk hem, haar (hun, haar) de
eeuwige rust.
requiescat in pace, hij ruste in vrede.
requireeren, verzoeken, vorderen, eischen (in rechten) ; onderzoeken, navorschen ; (bij militairen :)
leveringen vorderen of uitschrijven.
requisiet, a. vereischte, noodzakelijke eigenschap;
voorwerp benoodigd bij een tooneelvoorstelling.
requisitie, v. het aanhouden, aanzoeken ; uitschrijving van leverantien ; beslag op personen of goederen ten bate van het leger ; (onder de vroegere
Fransche republiek) oproeping aan de jongelieden
tot den krijgsdienst.
requisitoir, o. eisch van het openbaar ministerie.
res, v. zaak, ding, vermogen ; — al iena, vreemd goed ;
— alienabilis, vervreemdbaar goed ; — allodiales, vrij erfgoed ; —dubia, twijfelachtige zaak;
— facti, feit, gebeurde zaak ; —judicata, besliste
zaak ; — nullius, onbeheerde zaalc ; — publica,
pent).
openbare zaak, algemeen belang.
rescindeeren, voor nietig verklaren (bv. een testarescissie, v. gerechtelijke opheffing of verwerping
(cassatie) van een testament. [ren.
rescontre, rescontreeren, zie scontro, scontreerescribeeren, terugschrijven, antwoorden.
rescript, o. antwoord, bescheid op aanvragen ; verzoeken; pauselijk bevel of verordening als antwoord
op een theologische vraag.
rescriptie, v. terugschrijving; schriftelijke last tot
inning of uitbetaling van een geldsom.
recriptien, v. m y. vroegere Fransche staatsschuldbriefjes, gegrond op de nationale domeinen, tot
uitdelging van de assignaten, gedurende de eerste
Fransche republiek ir.gevoerd.
resettle, v. het verwijderen van beenderen of gewrichten met behoud van de weeke deelen.
[gene.
reservaat, o. voorbehoud; het voorbehoudene, bedonvoorbehoudend,
met
voorbehoud.
reservando,
reservátie, reserve, v. bedachtzaamheid, ingetogenheid, achterhouding ; noodhulp.
reservatio mentalis, stilzwijgend, arglistig voorbehoud, zie restrictio mentalis.
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reservatis reservfindis, met het noodige voorbehoud.
reserve, v. voorbehoud, beding, omzichtigheid ;
noodvoorraad; spaarbende; legeraanvulling.
reserveeren, bewaren, wegleggen, in voorraad
houden; voorbehouden (bv. zijn rechten).
reserve-kader, o. aanvullingskader voor het leger
bestaande uit oud gedienden of uit vrijwilligers,
die aan zekere voorwaarden van oefening en ontwikkeling hebben voldaan.
reservist, m. dienstplichtige die tot de reserve behoort. milicien met groot verlof. [plaats.
reservoir, o. bak, vergaarbak ; (in 't alg.;) bewaarresideeren, wonen (i.nz. van vorsten, ook van notarissen enz. gezegd).
resident, m. vertegenwoordiger van een vorst, gevolmachtigde van een regeering in het buitenland
(minder in rang dan een gezant); hoofd van een
residentie in Nederlandsch 0.-Indie
residentie, v. gewone verblijfplaats van een vorst,
hofstad; hoofdafdeeling van het Nederlandsch ge[droesem.
bied in 0.-Indie onder een resident.
reside, residuum, o. overblijfsel, rest, bezinksel,
resigniitie, v. afstanddoening van een ambt of post ;
onderwerping aan den goddelijken wil; zeliverloochening ; (ook :) gerechtelijke ontzegeling.
resigneeren, afstand doen; nederleggen; zich gelaten in zijn lot schikken ; (ook:) gerechtelijk ont[zegelen.
resiliatie, v. terugtreding.
resilieeren, terugtreden (bij contracten).
resina alba, v. witte hars.
resineeren, met hars ,doortrekken, harsen.
resisteeren, weerstand bieden, zich verzetten.
resistentie, v. wederstand, verzet.
res non verba, daden, geen woorden!
resoltitie,v. besluit; vastberadenheid ; oplossing (in
vloeistoffen), het einde van een ziekte.
resoluut, vastberaden, onverschrokken; (ook;) gul,
ronduit. [stellen, bepalen.
resolveeren, oplossen; ontbinden ; besluiten, vastresolventia, o. mv. oplossende middelen, verdeelende middelen.
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resonance, resonfintie, v. weergalm, naklank ; het
medetrillen van de lucht in nabijzijnde ruimten.
resonans-bodem, m. klankbodem (van een forteresonant, weerklinkend, naklinkend. [piano).
resonator, m. toestel om de bijtonen waarneembaar
te maken.
resorbeeren, wederopslorpen, in- of opzuigen.
resorptie, v. opslorping, in- of opzuiging.
respect, o. achting, eerbied; opzicht, betrekking.
respectiftbel, achtenswaardig, eerwaardig, aanzienrespectabiliteit, v. achtenswaardigheid. [lijk.
respect-dagen, m. my. = respijt-dagen (zie ald.)
respecteeren, eerbiedigen, hoogachten; ontzien ;
ongemoeid laten.
respectief, respectievelijk, onderscheidenlijk, elk
in 't bijzonder, ieder voor zich.
respectueus, eerbiedig, vol eerbied.
respijt, o. = repit; respijt- of respect-dagen, m.
my. toegiftdagen, uitsteldagen, wisseluitstel, dat na
den vervaldag van een wissel wordt toegestaan,
(ook :) honneur-, faveur- en discretie-dagen.
respirfibel, inadembaar, der inademing geschikt.
respirfitie,v. het ademhalen, ademhaling, verademing.
respirator, m. werktuig tot bevordering van de gestoorde ademhaling ; (ook :) werktuig (filter) om
het onmiddellijk indringen van koude lucht in de
longen te beletten.
respireeren, ademhalen, lucht scheppen; zich herNoon
stellen.
respondeeren, antwoorden, beantwoorden ; instaan
respondent, m. beantwoorder en verdediger van
een geleerd twistschrift (op hoogescholen).
responsfibel, verantwoordelijk, aansprakelijk.
responsabiliteit, v. verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid.
responsie, v. beantwoording, verdediging.
responsief, antwoordend, antwoord bevattend.
responsorie, v. responsorium, o. beurtzang tusschen den dienstdoenden priester en het koor.
respOnsum, o. schriftelijk antwoord, bescheid.
ressentiment, o. nagevoel, pijnlijke herinnering;
wrok, gevoeligheid.
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ressort, o. veer, drijfveer; spankracht; drijfwerks
(ook:) gebied, rechtsgebied, grondgebied, of dis-`
trict (van een rechtbank); vak, werkkring; gebied
(bv. van een wetenscliap).
ressorteeren, onder een rechtsgebied, tot een recht•
blink, tot een bepaalden werkkring behooren.
ressource, v. hulp, toevlucht, hulpbron, bestaansnuddel ; (ook:) plaats van ontspanning.
restant, o. overschot ; achterstallige schuld; (ook :) m.
[keuken.
achterstallige schuldenaar.
restaurant, o. versterkend middel; eethuis; gaarrestaurateur, m. hersteller, wederoprichter; gaarkok, spijshuishouder.
restauratie, v. herstelling, verbetering; herstelling
van een oude dynastie op den troon, inz. die van
de Bourbons na den val van Napoleon I; verfrissching, versterking; (ook:) spijshuis, gaarkeuken.
restaureeren, herstellen; versterken, verkwikken ;
zich —, iets tot verkwikking, tot versterking gebruiken.
resteeren, over zijn ; achterstallig, nog schuldig zijn.
restitueeren, teruggeven, vergoeden.
restittitie, v. teruggave, vergoeding.
restittltio in (of ad) integrum, wederherstelling
in vorigen staat, bezit enz.; volkomen herstel.
restrictie, v. beperking, verkorting; voorbehoud.
restrictief, beperkend, bepalend, voorbehoudend.
restrictio mentalis, v. een voorbehoud in de gedachte bij beloften of eeden, waardoor men deze
krachteloos zoekt to maken.
restringeeren, beperken, verkorten.
resultaat, o. uitslag, einduitkomst; eindgevolg van
een onderzoek; vrucht, opbrengst.
resultante, v. kracht, grootheid, lijn enz. die ontstaat uit de samenstelling van verscheiden gegeven
krachten, grootheden, lijnen enz.
resulteeren, uit een zaak volgen, voortvloeien.
resume, o. restimtie, v. samenvatting, beknopt overzicht, korte inhoud; resumeeren, kort herhalen,
samenvatten, nalezen en goedkeuren.
resumtief, versterkend, tot versterking of tot verkwikking dienstig.
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resurrectie, v. opstanding van de dooden ; resurrectie-mannen, lijkdieven in Engeland, die lijken
opgroeven om ze aan ontleedkundigen to verkoopen.
resuscitfitie, v. opstanding, herrijzenis; hervatting,
vernieuwing (bv. van een rechtsgeding); het weeroprakelen (bv. van een twist).
retfible, m. altaarblad, doorgaans versierd met een
schilderij of sierlijk houtsnijwerk.
retablisseeren, herstellen, weder oprichten.
retablissement, o. herstelling.
retail, (Eng.) kleinhandel; retailer, m. kramer, winretaliatie, v. wedervergelding. [kelier.
retalieeren, weder vergelden, gelijk met gelijk vergelden.
[achterlijkheid.
retard, o. retardatie, v. vertraging, belemmering,
retardeeren, vertragen, ophouden, befemmeren.
retardement, o. vertraging, vertoef; uitstel ; verhindering.
[schatten.
retaxatie, v. herschatting; retaxeeren, opnieuw
retentie, v, voorbehoud; het ophouden, opstoppen
(bv. van de urine).
retenue, v. terughouding, ingetogenheid, bezadigdheid; korting (op een soldij, rente enz.).
retentito, ritentito, ingehouden, teruggehouden in
tempo.
reticentie, v. verzwijgen; reticeeren, verzwijgen.
reticule, v. kleine werkzak van de vrouwen.
retina, v. netvlies in 't oog.
retiraide, v. terugtocht, aftocht ; toevlucht, toevluchtsoord ; geheitn gemak, bestekamer ; verschansing op
retire, teruggptrokken, eenzaam. [een bastion.
retireeren, afdeinzen, terugtreden; zich —, van de
wereld, van de bezigheden afzien. [stifle plaats.
retiro, o. plaats waar men zich terugtrekt, eenzame,
retorqueeren, terugdraaien; iemands gezegden
tegen hetnzelven gebruiken, hem met zijn eigen
woorden slaan.
retorquendo, bij wijze van wedervergelding.
retarsie, v. wedervergelding; r.-recht, o. recht van
wedervergelding.
retort, v. kromhalzig vat, kolf, helm, kolfflesch.
retouche, v. overwerking; wederopwerking; (ook :)
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een overgewerkte, verholpen plaats in een schilderij
of photographie.
retoucheeren, overwerken, verbeteren, de laatste
hand aan (iets) leggen ; een schilderij weder opwerken.
retour, v. terugkeer i• geld- of wissel-terugzending ;
terugvoer van goederenladingen : —biljet, o. (op,
stoombooten, spoortreinen), bewijs, dat men bij 't
vertrek voor heen en weer heett betaald.
retourneeren, terugkeeren ; terugzenden.
retractfitie, v. terugneming van zijn woord.
retracteeren zijn woord herroepen.
retractie, v. 'terugtrekking; optrekking (van spieren), verschrompeling.
retraite, v. terugtocht, aftocht; afzondering van de
wereld; toevluchtsoord, wijk of rustplaats; pensioen.
retrancheeren, afsnijden, besnoeien; verschansen.
retranchement, o. afsnijding; verschansing.
[loonen..
retrAtta, v. herwissel; zie ritratta.
retribueeren, teruggeven ; vergoeden; vergelden, beretriblitie, v. teruggave; vergoeding ; belooning.
retro, terug, rugwaarts.
retroacte, v. archiefstuk (brief of minute) van vroegeren datum, dat betrekking heeft op een thans to
behandelen zaak. [werkend.
retroactie, v. tegenwerking; retroactief, terugretroageeren, terugwerken; achterwaarts doen gaan.
retrodateeren, den datum terugzetten.
retrogradfitie,v. teruggang, rugwaartsche beweging..
retrogradeeren, achteruitgaan.
retrogradief, rugwaartsgaand, terugloopend.
retro Satanas, ga weg van mij Satan !
retrospectief, terugziende.
retroversie, v. terugbrenging, ombuiging. fkotnst..
refinie, v. hereeniging, verzoening; gezellige bijeenreiinieeren, vereenigen, verzoenen ; bijeenkomen.
refisseeren, slagen; goed uitvallen ; tieren, welig
opgroeien ; vooruitkomen.
refissfte, v. gelukkige afloop, gewenschte uitkomst.
revaccinatie, v. herhaalde koepokinenting.
revaleeren, zich Op iemand verhalen wegens een
uitschot of een betaling.
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revalenta, v. zeker gezondheid- en krachthergevend
meel (uit peulvruchten).
revanche, (Fr.) genoegdoening, wrack: tweede spec
om 't verlies bij 't eerste te herstellen.
revasibel, omkeerbaar (van een natuur- of scheireveil, m. opwekking ; herleving. [kundig proces).
reveille, v. signaal om soldaten te wekken.
reveillon, m. nachtmaaltijd (inz. in de Kerstnacht).
revelfitie, v. ontdekking, (goddelijke) openbaring.
revenant, m. spook, teruggekomen geest eens afgestorvenen. [were terugkeeren.
revenons a nos moutons, laten wij tot ons onderreventi, o. inkomen; revenuen, inkomsten, renten.
reverberittie, v. terugstraling, lichtweerkaatsing.
reverbere, v. straatlantaren of lamp, wier licht door
een blinkende metaalplaat wordt teruggekaatst ;
gepolijste holle spiegel. [werpen.
reverbereeren, terugstralen, de lichtstralen tern*.
reverbereer-vuur, o. strijkvuur, vuur zonder uitweg
naar boven, waardoor de vlam zich ombuigt en
heenrolt over de voorwerpen, die aan haar werking
zijn blootgesteld.
reverendus, m. eerwaarde; reverendissimus, m.
hoogeerwaarde.
reverend sir, (Eng.) eerwaarde heer (titel van geestelijken). ineiging.
reverentie, v. ontzag, eerbetuiging ; (ook :) buiging,
reverie, v. droomerij, mijmering ; gril, hersenschim.
revers, m. keerzijde (van munten enz.); tegenspoed,
opslag van een jas of vest ; tegenbewijs, schriftelijke
tegenbelofte.
reversdlen, o. mv. waarborgbrieven, in welke een
vorst zich verbindt de rechten van zijn onderdanen
niet aan te tasten.
reversi, o. kaartspel tusschen 4 personen, waarbij
hartenboer de voornaamste kaart is en de minste
slagen winnen.
reversibel, terugvallend,wat terugkeert (bv.een leen).
reversibiliteit, v. hoedanigheid van weder aan den
eigenaar, die er over beschikt heeft, te vervallen.
revêrsie, v. het terugvallen van een goed aan zijn heer.
revideeren, herzien; doorzien, nazien.
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review, v. (Eng.) tijdschrift, maandblad ; zie revue.
reviewer, m. schrijver in een tijdschrift ; uitgever
daarvan.
revindicfitie, v. terugvordering (van een eigendom).
revirement, o. wending ; afrekening.
revisie, v. herziening; tweede proefblad.
revisionisme, v. herzieningsstelsel, richting in het
socialisme, welke rekening houdende met den huidigen maatschappelijken toestand er naar streeft om —
zonder het einddoel der partij uit het oog te verliezen — de voor haar bereikbare voordeelen te
verkrijgen, desnoods in medewerking met sommige
burgerlijke partijen en onder (tijdelijke) prijsgeving
van een gedeelte der eigen programma-eischen.
revisionist, m. voorstander van het revisionisme.
revisor, m. onderzoeker, naziener.
revival, (Eng.) plotselinge opwekking van den religieusen geest (in Amerika); herleving.
revocfibel, wederroepelijk, herroepbaar, te herroerevocfitie, v. herroeping ; intrekking. [pen.
revoceeren, revoqueeren, terugroepen, herroepen.
revoir, wederzien ; a r. of au r., tot weerziens.
revoltant, hoogst hinderlijk, ergerlijk.
revOlte, v. opstand, oproer.
revolteeren, in opstand brengen; oproerig worden,
in opstand geraken, opstaan.
revoltitie, v. omwenteling, inz. gewelddage wereld-,
of staatsomwenteling ; omwenteling van een kleineren hemelbol om een grooteren.
revolutionnair, omwentelingsgezind.
revolutionneeren, omwentelen ; een sta atsomwenteling trachten te bewerken.
revolver, v. draaipistool met vijf of zes ladingkamers in een cylinder waarin de patronen door
(automatische) draaiing achtereenvolgens tegenover
den loop kunnen worden gebracht en afgeschoten.
revoqueeren, zie revoceeren.
revue, v. monstering, wapenschouw ; tooneelstuk,
waarin zonder veel onderling verband de gebeurtenissen van den dag worden bezongen en al dan niet
belachelijk voorgesteld; overzicht, titel van verschillende tijdschriften (Eng. review); de — passee-
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ren, gemonsterd, nauwkeurig bekeken of beoordeeld worden.
rex, m. koning ; — apostOlicus, apostolische koning
(van Hongarije); — cathOlicus, katholieke koning
(van Spanje); — christi anissim us, allerchristelijkste koning (van Frankrijk); —fidelissimus, allergeloovigste koning (van Portugal).
rez de etrauss6e, m. verdieping gelijkvloers.
rhabdologie, v. staafjesrekenkunst.
rhabdomantie, v. stafwaarzegg,erij, het opsporen
van verborgen dingen door staven (bv. van water
met behulp van de wichelroede).
rhachitis, v. Engelsche ziekte.
rhapsOden, m. m y. rondtrekkende volkszangers (bij
de oude Grieken).
[zoo.
rhapsodie, v. verzamelwerk, mengelmoes, rommelrhapsOdisch, onsamenhangend; uit verschillende
deelen bijeengebracht, samengeflansd.
rhapsodist, m. verzamelaar, samenflanser.
rheometer, m. strootnmeter.
rheoscoop, m. stroomaanwijzer (bij de telegraphic).
rheostaat, m. toestel tot het in- of uitschakelen van
weerstanden in electrische geleidingen.
rhëtor, m. redenaar, leeraar in de welsprekendheid.
rhetoriek, rhetörica, v. red ekunst, leer van de
welsprekendheid.
rhetarisch, redekunstig, op redenaars wijze.
rheumatiek, v. rheumatisme, o. spierpljn, aandoening van het celweefsel der spierbundels.
rheumatisch, met rheumatisme behept.
rhinalgie, v. neuspijn.
rhinitis, v. ontsteking van den neus.
rhinoceros, m. neushoorn, neushoorndier.
rhinoplastiek, v. neusvormingskunst, kunst om beschadigde of verloren neuzen to herstellen.
rhinoscopie, v. bezichtiging der neusholte met
spiegels.
rhizologie, v. leer van de plantenwortels.
rhizophoor, m. wortelboom, tropische kustboom,
welks wortels met het bovenste gedeelte boven den
grond groeien.
rh6dium, o. enkelvoudig, in 't platina ontdekt metaal.
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rhododendron, m. alp- of bergroos.
rhomboeder, o. een door 6 gelijke ruiten begrensd
lichaam. [vormig.
rhomboidaal, rhomboidisch, langwerpig, ruitrhombus, m. ruit, gelijkzijdige scheeve vierhoek.
rhonchus, m. reutelgeruisch (in de longer); snorken.
rhotacisme, o. het brouwen met de r.
rhytmisch, evenniatig, versmatig.
rhythmus, m. naar bepaalde mat- en toonverhouding geregelde redegang, evenmatige welluidendheid van de rede, van de poëzie, klankmaat.
riant, lachend, vroolijk, aangenaain voor 't oog.
ricambio, m. keerwissel, die met protest teruggaat.
ricaneeren, hoonend lachen, grijnslachen.
ricavio, m. het zuivere bedrag van verkochte waren.
rice, (Eng.) rijst.
ricinus-olie, v. wonderolie, een purgeermiddel.
ricochet, o. het keilen, afkaatsen van een geworpen
steen op de watervlakte; r.-schot, o. weeropstui[kogels enz.).
tend schot.
ricocheteeren, opslaan en verder springen (van
ricorso, m. = ricambio.
ricOvero, m. terugerlanging, schadeloosstelling.
rictus, m. openen, opsperren van den mond; de open
mond; pijnlijke trek die het geheele gezicht beweegt.
rideau, o. voorhang, gordijn ; kleine aarden wal,
waarachter de belegerden zich verbergen.
ridendo dicere verum, lachende de waarheid zeg[gen.
ride si sapis, lach, indien gij wijs zijt.
ridicule, belachelijk, (ook :) v. werkzak, werkbeurs
der vrouwen (beter r e t i c u l e, zie aid.).
ridiculus mus, belachelijke muis, iets belachlijks.
ridicuul, belachelijk, bespottenswaard.
ridOtto, m. Italiaansch gemaskerd zaalfeest.
rien du tout, in het geheel niets, niemendal.
rien nest beau que le vrai, niets is schoon dan
het ware. [den (bij het hazardspel).
rien ne va plus, er mag niet meer opgezet worrifle, (Eng.) klein geweer, buks.
rifleman, m. (Eng.) scherpschutter.
rigging, (Eng.) takelwerk, want (van een schip).
right of petition, (Eng.) recht van petitie.
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rigide, stijf, strak; scherp, onverbiddelijk, hard.
rigiditeit, v. stijfheid; strakheid; (ook :) =--- rigueur !
rigogliOso, jolig, lustig; weelderig.
rigolo, grappig, dwaas, prettig.
rigOre jtiris, naar gestreng recht.
rigoreux, rigoureus, ook rigoristisch, gestreng,
scherp, onbarmhartig-. (held.
rigorisme, o. te strenge zedenleer, zedelijke gestrengrigorist, m. gestreng zedenleeraar; aanhanger van
de gestrengere grondbeginselen van het strafrecht.
rigor mortis, v. lijkstijfheid.
rigorositeit, v. gestrengheid, hardheid.
rigsbank, v. Deensche rijksbank.
rigueur, v. strengheid, hardheid, scherpheid ; de
rigueur, vereischt, volstrekt noodzakelijk.
rijks-insignien, o. m y. de te Aken bewaarde kleinoodien van het Duitsche rijk, welke vroeger bij
de keizerskroning gebruikt werden.
riksha, v. (Jap.) door een koelie voortgetrokken rijtuigje voor 1 a 2 personen.
rilascifindo, allengs Iangzamer.
rimbOrso m. (It.) = rembours, remboursement.
sterker wordend.
forzato,versterkt,
rinforzando,
rin
ring, m. (Eng.) vereeniging van personen ten doel
hebbende elkander te bevoordeelen (in Anierika);
(bij wedrennen:) weegplaats; kring van weddende toeschouwers.
ringgit, v. (Mal.) rijksdaalder. [vier.
rio, m. (Sp.) rivier, b y. rio de la Plata, zilverririot-act, v. (Eng.) oproeracte, de wet die samenscholingen verbiedt.
ripiëno, het invallen van het voile orkest of koor.
ripienoistemmen, aanvullende partijen; de partijen
van de begeleidende instrumenten in werlcen met soli.
riposteeren, snel en treffend antwoorden, dadelijk
hervatten; (in 't schermen:) een terugstoot toebrengen.
riprêsa,. v. herhaling van een hoofdmoment.
ripuAriers, m. m y. oeverbewoners.
riscant, gewaagd, gevaarlijk.
riscontro, m. (m y. riscontri), wisselbetaling; aanwijzing op wisselbetalingen.
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risee, v. iemand waarom algemeen gelachen wordt.
risentito, vol gevoel, levendig.
risible, belachelijk, bespottelijk.
risico, o. gevaar; waagstu}c.
risolutamente, risoluto, flink, vastberaden.
risonate, risonanza, v. zie resonant, resonance.
rispet- of rispit-dagen, in. m y. = respijt-dagen
[(zie aid.)
rispOsta, v. antwoord.
risqueeren, wagen, op 't spec zetten ; gevaar loopen.
rissole, v. rolrond vleeschpasteitje.
rissoletten, v. m y. geroosterde, 'net vleesch belegde
sneetjes brood.
ristorneeren, terug-, af- en toeschrijven; tegen eery
vergoeding afzien van een gesloten assurantie.
ristOrno,ritOrno, ook störno, v. terugkeer; terug.
beschrijving, af- en bijschrijving van een post itt
het grootboek; teruggave der gestorte premien bij
onwettigheid of opheffing van een verzekeringsivrienden! lacht niet ,.
contract.
risum tenefitis amici, onthoudt u van lachen,
risvegliato, opgewekt, levendig.
ritardato, ritardando, langzamer wordend.
rite, v. vast kerkgebruik.
riteniito, terughoudend, ingehouden in tempo.
ritornel, ritornello, o. herhalingsthema (in de muziek); drieregelig Italiaansch volksliedje.
[getrokken wissel.
riteirno, zie ristorno.
ritrAtta, v. keer- of herwissel ; intrekking van een
rituaal, o. regeling van lcerkelijke gebruiken,
kerkenorde; kerkboek; voorgeschreven of gebruikelijke ceremonien bij inwijdingen, receptien in geheime genootschappen enz.
ritualisme, o. = puseyisme (z. ald.).
ritueel, gebruikelijk, volgens het kerkgebruik.
thus, m, overgeleverd gebruik, inz. plicht- of kerk.
gebruik.
rival, m. (Eng.) mededinger, medevrijer ; wedijveraar.
rivaliseeren, wedijveren, om de meerderheid strijrivaliteit, v. ijverzucht, wedstrijd, wedijver. [den.
river, v. (Eng.) rivier.
rivêrso, omgekeerd, van achteren af to spelen.
riviera, v. °eve' . of kustland, inz. langs de Middel-
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landsche zee aan den voet van de Zee-Alpen.
riviëre de diamants, v. halssnoer bestaande uit
gevatte dianianten.
[nigheid twister.
rixari de lana caprina, over (geitenwol) een kleiroastbeef, o. geroosterd, half gebraden rundvleesch.
rob, roob, v. liever robb, vruchtensap, gekookt
tot het dik wordt, vruchtenmoes, doorgaans met
suiker toebereid.
,robber, rubber, m. twee gewonnene van 3 whistpartijen ; dubbele whistpartij.
robe,. vrouwensleepkleed, japon ; tabberd van de
reclitsgeleerden ; — de chAmbre, kamerjapon ;
— de deuil, rouwjapon.
fdiamant.
r obijn, m. hardste en kostbaarste edelsteen na den
robinet, m. kraal' (van een vat, een waterleiding enz.)
robinocratie, v. heerschappij van de getabberde
mannen, van de advocaten.
robinsonade, v. avontuurlijke geschiedenis.
roborans, v. roboratief, o. versterkend middel.
roborantia, v. m y. versterkende middelen.
roborantie, v. versterkmg.
roboreeren, Merkel', versterken.
robot, v. leendienst, zulke werkzaamheden, waartoe vroeger in Beieren, Oostenrijk, Bohemen en
Silezie de onderdanen jegens hun overheden en
Iandheeren verplicht waren.
robuust, sterk, krachtig, gespierd, kloek, stevig.
rocfilille, v. (kunst)grotwerk.
rocking-chair, m. (Eng.) schommelstoel.
rococo, m. Fransche stijl uit het midden der 18e eeuw.
rodinaal, o. zoutzuurverbinding, die als ontwikkelaar van photographische platen wordt gebruikt.
rodomontdde, v. opsnijderij, snoeverij.
roebel, m. Russische zilver- en papiermunt, de eerste
= 1 gl. 90 ct. ; de laatste naar den stand van de
Russische valuta, gew. ongeveer f 1,20.
roedjak, v. (Mal.) Indisch gerecht bestaande uit onrijpe vruchten met Spaansche peper, suiker en
roepiah, v. (Mal.) gulden. [trassi (z. d. w.)
rogfite' m. 5e Zondag na Paschen, de Zondag vOor
Hemelvaartsdag.
l
[onderzoek elders belast.
rogatoir, een verzoek betreffend; met gerechtelijk
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rognures, v. my. afsnijdsel, snoeisel, snippers.
roi, m. koning; r. d'armes, wapenkoning; r. de
carton, papteren koning; stroopop; r. fainéant,
niets-doende koning ; r. soleil, zonnekoning, Lodewijk XIV.
rokade, v. ondeirlinge verwisseling van plaats tusschen Iconing en Icasteel (selmakspel).
rokelijn, v. wit kleed van den ',Hester bij mindere
plechtigheden dan de H. mis.
romaansch, van het oud-Romeinsch afstammend,
(vandaar :) —e talen, de Italiaansche, Spaansche,
Portugeesche, Fransche, Provencaalsche talen enz;
—e volken, volken van Romeinschen of gemengd
Romeinschen oorsprong.
romaine, v. mister, weeghaak.
roman, m. verdichte geschiedenis in proza.
romance, romanza, v. ridderlijk voorval in den
vont' van een lied, zangstukje, bevattende een waar
of verdicht avontuur.
romancer°, m. romancenboek, liederboek.
romancier, m, romanciêre, v. romanschrijver,
[natuurlijk, ongelooflijk.
-schrijfster.
romanesk, romanachtig, verdicht ; avontuuriijk, onromaniseeren, als een roman inkleeden.
romanisme, o. de R. K. godsdienst, zijn grondstellingen.
romanoscopie, v. inwendige bezichtiging van den
endeldarm met behulp van kleine ingebrachte
lampjes met spiegel.
romantiek, v. romanticisme, o. de in de middeleeuwen geldende en door nieuwere dichters weer
opgewekte smaak.
romântisch, in den geest en smaak van de christelijke middeleeuwen en van de nieuwe volkspoezie
en lcunst ; dichterlijk school], schilderachtig.
ronde, v. omgang, rondgaande wacht ; roudedans;
rondgezang. [muziekstuk met refrein.
rondeau, rondo, rondeel, o. rondezang, dicht- of
rondeel, o. rond buitenwerlc, ronde sterke toren;
ingesloten vlakte; zie ook rondeau.
rondement, ronduit, rondweg, zonder omwegen.
rondinetto, rondino, rondoletto, klein rondo.
YEERTIENDE DRUZ.
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rondpoint, o. rond plein waarop verscheiden straten of lanen uitkomen.
ronggeng, v. (Mal.) dansmeisje.
ROntgen-stralen, m. m y. electrische lichtstralen, die
door verschillende ondoorschijnende stoffen heenIdringen, x-stralen.
roob, zie rob.
16! voet.
rood, (Eng.) roede
roof, (Eng.) dak; (ook :) roef van een schip.
rookeries, nzv. (Eng.) (eigenl. kraaiennesten) broedplaatsen van zeevogels.
room, (Eng.) katner.
ropij, ropie, v. O.-Indische goud- en zilvermunt, in
goud ongeveer = 18 gld., in zilver van verschillende waarde (in Eng. Indie = f 1,15).
roqueeren, (in 't schaakspel ) den koning en een
vats de kasteelen onderling van plaats doer verwisselen.
rosarium, o. rozenkrans; rozentuin, rozenkweekerij.
ros6ola, o. my. kleine, roode vlekjes in de huid van
lijders aan sommige ziekten als b y. syphilis.
rosette, rozet, v. roosvormig sieraad; ronde knoop
van ordelint in het knoopsgat gedragen, aanduidende dat iemand officier is in eene ridderorde ;
een van onderen plat en van boven hoekig geslepen diamant.
roskOlniken, m. m y. in Rusland diegenen, welke
niet tot de orthodoxe Grieksche kerk behooren.
rosmartin, m. (beter dan rozemarijn), zeedauw
(bekend, welriekend gewas).
rosOlio, rosoglio, v. rozenbrandewijn.
rossinifint, m. het paard van Don Quichote; sleclit
paard, knol.
röstbeef, m. beter roastbeef (zie aid.)
rostra, o. redenaarsgestoelte (bij de oude Romeinen).
rostraal, beter rastraal, (zie aid.) Irietpalm.
rotang, rot(t)an, o. Spaansch Het, rotting; soort
rotfitie, v. rond-, omdraaiing, beweging out de as;
dagelijksche beweging van de aarde enz.
rotatiepers, v. dagbladpers, waarbij cylindrische
stereotypplaten op de drukrollen worden vastge'suede, geroosterd brood.
schroefd.
rati, nz. (Fr.) gebraad; rOtie, v. geroosterde brood-
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rotOnde, rotunde, v. van buiten en van binnen
rond gebouw.
rotten boroughs, me. (Eng.) vervallen marldvlekken, waarin het kiesrecht in handen van enkele
grondeigenaars was (in Engeland).
rotulatie, v. bet ordelijk bijeenvoegen en samennaaien van schriftelijIce stukken. [naaien.
rotuleeren, acten naar volgorde teekenen en samenroturier,m. persoon van burgerafkoinst,niet-adellijke.
roué, tn. (eig. geradbraakte) voornaain losbol, galant
wellusteling.
rouge, o. rood blanketsel, toiletmiddel om de lippen en wangen rood to kleuren.
rouge-et-noir, o. rood-en-zwart (een kansspel met
ballen of kaarten).
rouge vegetal, plantenrood, rood voor blanketsel.
rough-rider, m. Amerikaansch ruiter-vrijwilliger inz.
in den Spaansch-Amerikaanschen oorlog van 189S.
roulade, v. lets opgerolds ; opgerold kalfsvleesch ;
(in de muziek toonlooper, roller.
rouleau, m. rol, wals, cylinder ; rolgordijn.
rouleeren, omloopen, in oinloop of gangbaar zijn ;
loopen ; 't gesprek rouleerde over u,'t gesprek
[liep over u.
roulement,o. roffel op de from.
roulette, v. rolschijf ; kansspel met balletjes.
vrachtrijder
(voor
goederen),
karreman.
roulier, m.
roundhead, m. (Eng.) rondkop, Puritein.
schap, praat-,
rout, v. talrijk Engelsch avondgezel
thee-, speelgezelschap.
route, v. weg, rijweg, straatweg; tocht, koers.
routine, v. vaardigheid, bedrevenheid door ervaring;
[brengen.
sleur, slender.
routineeren (zich), zich vaardigheid in jets bijrover, m. rijwiel met twee even groote wielen.
rowdy, m. doorbrenger, leeglooper (in N.-Amerika).
rowingman, (Eng.) roeier.
royaal, koninklijk; gul; r.-papier, o. zeer groote
royalisme, o. koningsgezindheid. [papiersoort.
royalist, m, aanhanger van de partij van den 'coning.
royaliteit, v. gulheid.
Royal Society, o. koninklijk genootschap of academie (in Groot-Brittanie).
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royalty, v. (Eng.) koningschap, koninlclijke waardigheid, koninklijke familie ; tantiême (aan den eigenaar
van een mijn om die to mogen exploiteeren); aandeel,
dat de uitgever aan den schrijver of componi-st
betaalt, voor elk exemplaar van een boek of muziek, dat verkocht wordt.
royeeren, doorhalen, schrappen.
royement, o. schrapping (als lid), tenietdoening
(eener verzekering). [bloemen.
rozemarijn, m. zeedauw, heester inet welriekende
roz6t, v. roosvorinig sieraad, zie ook rosette.
rubAto, m. gevoelvolle voordracht, waarbij de speler
niet op de maat let.
rubber, o. gom-elastiek ; veericrachtige hars- of gomsoort aflcomstig van tropische boomsoorten, g e t 'apertsja, caoutchouc; zie ook robber.
rubbish, o. (Eng.) rommel, scheurpapier ; waardelooze effecten.
[oorzalcende middelen.
rubefacientia, v. bijtende, roodheid en warmte verrubeolae, v. me. roode hond (zielcte).
rubicella, v. gebedenboelcje voor de H. Mis.
Rubicon, m. oude naam van een rivier op de grens
van Gallie en Italie; den Rubicon overtrekken,
een onherroepelijlcen stap doen.
rubificeeren, rood maken.
rubor, v. roodheid. [naar valcIcen indeelen.
rubriceeren, met een opschrift teekenen, betitelen,
rubriek, v. afdeeling, klasse, soort ; opschrift, boven.
schrift. [(van japonnen enz.).
ruche, v. dichtgeplooid en rechtopstaand belegsel
rilcksichtslos, (D.), niemand en niets ontziende.
ructátie, v. het oprispen uit de maag, het boeren
(ructus).
rudimé- nta, rudimenten, o. me. eerste gronden of
beg,inselen ; onontwikkelde lichaamsdeelen.
rudimentair, in beginsel aanwezig, onontwikkeld.
rudis indigestaque moles, een ruwe en ordelooze
massa.
ruditeit, v. ruwheid, onbeschaafdheid, lompheid.
ruffian, m. (Eng.) ruwe kerel, vechtersbaas.
rugeus, rimpelig ; rugositeit, v. rimpeligheid.
rulne, v. ondergang; verwoesting; puinhoop, bouwval.
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ruineeren, verderven, verwoesten, te gronde richten.
ruirneus, verderfeiijk.
Rule Britannia, (Beheersch Brittanie) het met die
woorden aanvangende Engelsche volkslied.
rum, v. suikerbrandewijn.
ruminfintia, nzv. herkauwende dieren.
rumindtie, v. herkauwing ; herhaalde overdenking-rumineeren, herkauwen; (fig.) wikken en wegen.
rumor in Casa, veel di ukte in huis, de boel is op
stelten.
rump-steak, o. rompstuk, beste soort biefstuk.
run, in. groote toeloop, aandrang inz. bij de bank
[maansche volkeren.
om betaald te worden.
runen, v. m y. oude rechtlijnige letters van de Gerrunners up, (Eng. sportt.) verliezers bij het voetbalruolz, o. galvanisch verzilverd nieuwzilver. [spel.
rupia, v. blaaruitslag.
ruptuur, v. breuk, scheur ; vredebreuk, vriendscliapsruraal, landelijk, boersch. ['clove.
rurograaf, tn. schrijver over de akkers en hun be[bouwing.
ruse contre ruse, list tegen list.
ruse de guerre, v. krijgslist.
rush, (Eng.) plotselinge, snelle toevloed van personen naar een plaats; (in 't voetbal) ren, voortzet.
Rusniaken, Russienen, m. m y. Slavische volksstam
inGalhcie,Noord-Hongarije, Podolie, Volhynie enz.
russificeeren, Russisch maken. [(Ruthenen).
russophiel, m. Russenvr;end.
russophobie, v. vrees (afIceer) voor de Russell.
rusticiteit, v. boerschheid; onbeschaafdheid.
rustiek, boersch, landelijk; plomp, onbeschaafd.
Ruthenen, m. m y. = Rusniaken, (z. ald.).
rutschbaan, v. sterk op- en neergaand trambaantje
als kernnsvermaak.
nitscher, in. in de muziek hetzelfde als galop.

S
S. of St. of Sct. = Sint, Saint, Sanct, heilige.
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s. (op recepten) -----= signs of signdtur, teelcen het,

of het worde geteeketid.
s. = salus, heii, welzijn, (oolc 0 = senatus, senaat.
S. A. R. = Son Altesse Royale, Zijne (Hare)
Koninklijke Hoogheid. R• • .)
sc. of scil. = scilicet, namelijk ; sc. ook sctilpsit,
S. D. G. = soli Deo gl6ria, aan God alleen de eer.
s. e. of s. e. c. = salvo errore calculi, met voorbehoud van een mogelijke rekenfout.
S. E. & 0. = salve errore et omissione, be, houdens vergissingen en weglatingen.
sing. = singularis, enkelvoud.
S. J.. = Societatis Jesu, van de orde van de Jezuieten.
S. L. = suo loco, to zijner plaatse. [zeer.
S. P. D. = salutem plurimam dicit, hij groet u
S. P. Q. R. = senatus populusque Romanus,
de Romeinsche raad en het Romeinsche yolk.
S. S. = sacra Scripttira, de heilige schrift; of
sacrae Scripturae, van de heilige Schrift.
s. s. t. t. = salvum titulorum, met voorbehoud
der titels (op adressen).
s. t. = salvo tilulo, met voorbehoud van den titel.
S. T. D. = sanctae theologiae doctor, doctor
in de heilige godgeleerdheid.
s. v. = salva vênia, met verlof gezegd.
s. v. p. = s'il vous plait, als het u belieft.
s. v. v. = sit vênia ve- rbo, men vergunne het
woord, met verlof gezegd.
synd. = syndicadt, z. aid.
Sabzeers, Sabiers, m. m y. steraanbidders ; Johannesvolgfelingen aan den Libation. fren.
sabmIsme, o. sterrendienst, aanbidding van de stersfibbat, m. rustdag, vierdag, bij de Joden de Zaterdag.
sabbatsjaar, o. iedere 7e jaar bij de Israelieten,
waarin geen akkers bebouwd en geen schulden
[sabbat bedient.
opgeeischt mochten worden.
sabbatsvrouw, v. Christin, die de Joden op den
Sabiers, m. my. zie Sabeeers.
sabel, o. (in de wapenkunde :) zwart, de zwarte kleur ;
(ook :) zeer kostbaar bout van den Siberischen
sabeimarter.
sabords, m. m y. geschutpoorten van een schip.
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sabot, m. (Fr.) !clomp, holsblok, houten schoen ;
(ook:) paardenhoef.
sabotage, v. het langzaam,slecht,verkeerd werken ;
het vernielen van de boel door de arbeiders en
wel zoodanig, dat de patronen geen vat op hen
kunnen krijgen.
sabrAde, v. neersabelinp,-, slachting met de sabel.
sabreur, m. neerhouwer, houwdegen, woest strijder,
saccade, v. ruk met den teugel.
[ijzervreter.
saccadeeren, sterk met den toom rukken.
saccageeren, plunderen.
saccharificatie, v. suikervorming.
saccharine, v. zoetmakend middel uit steenkolenteer
bereid, driehonderd maal zoeter dan suiker.
saccharometer, in. werktnig tot bepaling van het
saccharum lactis, melksuiker.
[suikergehalte.
sacerdotaal, priesterlijk.
sachet, tn. (Fr.) zakje, reukkussen mu tusschett
linnengoed to leggen enz.
sacoche, v. groote zadeltasch vcior aan het zadet
sacoche .paard, o. pakpaard.
[bevestigd.
sacra, m. me. heilige zaken, heiligdommen.
sacrament, o. christelijke godsdienstplechtigheid,
genademiddel [in de Protest. kerk zijn er twee :
(in de oud-Luth. kerk bovendien het vormsel) de
Doop en het Avondmaal; in de R. K. kerk zeven:
de Doop, het Vormsel, het Sacrament van het Altaar
(communie of Avondmaal), de Biecht, het laatste
Oliesel, de Priesterwijding (het Priesterschap) en
het Huwelijkl. — Somtijds ook als een soort vloekwoord gebruikt: sapperment ! sakkerloot.
sacramentaal, sacramenteel, tot een sacrament
behoorend.
sacramentalien, o. me. wijdingen of zegeningen
inz. van voorwerpen tot godsdienstig gebruik.
sacramenteeren, de sacramenten toedienen; vloeken.
sacrarium, o. bewaarplaats van heilige zaken.
Sacredieu! Sacre Dien! (gemeen vloekwoord).
sacreeren, heiligen, wijden, zalven; (ook :) vloeken.
sacrificeeren, sacrifieeren, offeren, opofferen.
sacrilege, o. heiligschennis, kerkroof, kerlcschending.
sacristein, m. koster, kerkbewaarder.
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sacristie, sacristij, v. kerkgereedschapkamer, kerkekamer.
saddlinghouse, o. (Eng.) het gebouw waar bij wedrennen de paarden gezadeld worden.
Sadduceers, m. mv. oud-Joodsche secte, die de opstanding en de onsterfelijIcheid van de ziel loochende, aan engelen noch geesten geloofde, maar
in haar zeden streng en zuiver was.
Sadi, m. zwervende monnilc (in Turlcije).
sadist, m. (naar den Franschen =rides de Sade)
wellustmoordenaar, vrouwenpijniger nit wellust.
sado, v. (Ind. afk. van dos a dos), licht Indisch hiturrijtuigje.
saepe stilum vertas, keer dikwijis de schrijfstift
otn, d. i. verbeter voortdurend uw stijl.
safe-deposit, o. (Eng.) veilige bewaarkast, kluis om
effecten en geld veilig tegen brand of inbraak to
bewaren.
[marokijn.
saffiaan, o. fijn geiteleder uit Saffi in Marolcko,
saffier, o. en m. hooggeschatte blauwe edelsteen.
saffloer(s), o. distelgeel., distelsaffraan, de gedroogde
bloemen van de verfdistel of de wilde saffraan.
saffraan, v. de gedroogde bloemstempels van een
varièteit van crocus sativu s, krokus.
sagaai, v. werpspies van de Kaffers en Hottentotten.
sagaciteit, v. scherpzinnigheid.
sage, v. volksoverlevering, legende.
sage, wijs, verstandig; lief, zoet; sage-femme, v.
vroedvrouw.
[dierenriem).
Sagittarius, m. schutter (sterrenbeeld van den
sago, v. palmmerg, palmtneel van den sagopalm.
sagoweer, v. (Mal.) geestrijke drank nit den arengpalm bereid, palmwijn.
Sahara, v. zandwoestijn.
sahib, m. (Arab.) heer inz. in Eng. Indie.
sail, (Eng.) zeil. [fend.
saillant, voot uitstekend ; (fig.) in 't oog vallend, trefsaillie, v. uitstek, voorsprong ; vernuftige inval, gees[tige zet.
sailo r, m. matroos, zeeman.
saint (afgek. St.), heilige (bv. St.-Pierre); sainte
heilige
(bv.
v. (afgek. Ste.),
Ste.-Marie).
Saint-Simonisme, o. zie Simonisme.
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saisie, v. inbeslagneming.
saisisseeren, grijpen, vatten ; in beslag nemen.
saison, v. seizoen, o. jaargetijde, badtijd ; (ook :)
duur van de muzikale wintervermakelijlcheden van
een stad ; s. morte, slappe tijd voor de industrie ;
haute saison, de beste tijd van het seizoen, het
warmste gedeelte van den zomer.
sajoer, sajoran, v. (Mal.) groente.
sake of saki, v. uit rijst bereide bedwehnende drank
van de Japanners. Vet, slabalc.
saladier, m. salademand ; saladiere, v. saladeschosalamine, v. eenklettrige zware Fransche zijdestof.
sal-ammoniák, o. zie salmiak.
salarieeren, bezoldigeii, een salaris geven.
salaris, o. bezoldiging.
sal atticum, o. attisch zout, zie attisch.
sal culindri, o. keulcenzout.
saldeeren, rekeningen afsluiten, vereffenen ; een.
schuld uitdelgen, betalen.
sfildo, o. rekeningsoverschot ; afsluiting van de
rekening (saldeering).
salem, vrede; vredewensch, begroeting.
salep, v. wortel van verscheiden soorten van orchis
of standelkruid; daaruit bereide voedzame warme
drank, inz. bij de Turkea.
salicine, v. stof uit den wilgebast.
salicyl-zuur, o. een bederfwerend middel.
saliere, v. zoutvaatje.
salificãtie, v. zoutvorming ; zoutbereiding.
saline, v. zoutvverk ; zoutmijn ; zoutziederij, zoutkeet.
salipyrine, v. samenstelling van salicyl-zuur en
antipyrine.
Salische wet, v. de oudste verzameling van Duitsche
wetten uit de 5de eeuw van de Saliers of Salische
Franken, waarbij dochters van de erfenis uitgesloten waren. Later bracht men dot in Frankrijk en
Spanje in toepassing op de kroon zelve, zoodat de
vrouwen van de ti oonsopvolging werden uitgesloten.
Salische goederen, o. mv. zoodanige, die alleen 0 p
mannelijke et fgenamen over gaan.
salivatie, v. speekselvloed.
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saliveeren, Icwijlen, speelcsel kwijtraken.
salmagundi, o. huzarensalade ; poespas, hutspot ;
onsamenhangende rede.
salmi(s), o. ragout van gebraden wildgevogelte.
salmiak, v. afkorting van sal-ammoniacum, zout•
zure ammoniak, vluchtig loogzout.
salon, o. groote zaal, gezelschapszaal ; jaarlijksche
tentoonstelling van schilderijen te Parijs.
salon de coiffure, m. (Fr.) kapperswinkel.
salonnier, nz. heerenkapper (ook:) kunstverslaggever.
saloon, (Eng.) in Amerika : drankwinkel, caté.
sal6p, v. morsige vrouw, sloes, totebel ; (ook :) een
vrouwenmantel als huffs- of ochtendkleed.
salpeter, o. salpeterzure potascli, v. muur- of
aardzout, een niiddelzout, uit sterk water en plansalt, (Eng.) zout. Renloogzout bestaande.
saltatie, (Eng.) het springen; dansen ; het slaan van
de polsaderen.
saltato, huppelend, met springenden strijkstok.
saltimbanque, m. kwakzalver, goochelaar, kermisast.
salto, m. sprong ; — mortale, doodelijke, halsbrekende sprong, waarbij de springer geheel oinduikelt zonder den grond aan te raken ; (fig.) te groot
waagstuk.
salubriteit, v. gezondheid, inz. van de luclit.
salueeren, groeten.
fwelzijn.
sales ptiblica, o. (Fr. salut public), het openbare
sales ptiblica suprêma lex esto, de welvaart van
den staat in de hoogste wet.
salut, o. hell, behoud; salut! (wees) gegroet !
salutair(e), heilzaam.
salutatie, v. begroeting, groet.
saluut! vaarwel ! saluut, o. groet, inz. de eeregroet
op militaire wijs, ook door 't lossen van !canonschoten.
salva, salvi, salvo, met voorbehoud, zonder benadeeling, behoudens ; salva approbatione, wider
voorbehoud van de goedkeuring; salva conscientia, met goed of zuiver geweten ; salva fama,
zonder nadeel voor den goeden naam ; salva
fide, behoudens het gegeven woord; salvo errore
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calculi, behoudens mogelijke rekenfouten ; salvo
honore, behoudens de eer, met verlof gezegd ; salvo jure, onverminderd het recht;
salvo meliore, behoudens het betere, met onderwerping, aan betere inzichten ; salva venia, met
verlof ; salvo titulo (S. T.), zonder nadeel of !net
voorbehoud van den titel; salvis exceptionibus,
met voorbehoud van de aanmerlcingen of wederleggingen salvis omissis, behoudens het overgeslagene of vergetene.
salvation-army, v. (Eng.) lever des heils.
salvator, m. redder, heiland.
salve! wees gegroet ! welkom ! salve regina, wees
gegroet,lconingin(lofzang ter eere van de H. Maagd).
salvo, o. gelijktijdige afvuring van een aantal kanonnen of geweren.
Sam, m. Engelsche afkorting voor Samuel; Uncle—,
schertsende benaming van de N.-Amerikanen en
hu n regeering.
samaar, v. (Russ.) deftig slepend vrouwengewaad.
samba', v. Indische toespijs, inz. 'net Spaansche
pepper vermengtle groenten, garnalen, lever enz.
sanfb oek, v. lange Zuid-Afrikaansche ossenzweep.
Sambos, M.
liever Zambos (z. aid.).
samoem, samiel, samum,
verstikkend heete,
dikwijls doodelijke wind in Z.-Azure en in Afrika.
samovar, samowar, v. (Russ.) kleine koperen
ketel, theeketel.
sampiran, v. (Mal.) staande lcapstok.
samurai, m. m y. oud-Japansche krijgsadel.
same mentis, met of bij gezond verstand.
sanatogeen, o. bloedsterkend, eiwithoudend middel.
sanatorium, o. inrichting voor zieken of herstellenden, gezondheidshuis.
sanbenito, a. martelaarshemd, geel met duivelskoppen enz. beschilderd hemd, waarin de slachtoffers
van de inquisitie werden verbrand ; (oolc zulk
een 'nuts.
sancta simplicitas, heilige eenvoud.
[wet.
sanctie, v. bevestiging; toekenning van kracht van
sanctificatie, v. heiliging, heiligverklaring.
sanctifieeren, heiligen, heiligverklaren.
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sanctionneeren, heilig en onschendbaar maken ; bekrachtig-en, van kracht verklaren;(oolc :) goedkeuren.
sanctudrium, sanctuaire, o. heiligdom ; onschendbare plaats, vrijplaats. [quisitie (z. ald.).
sanctum officium, o. (eig. heilige bediening) de insanctum sanctOrum, o. het heilige der heiligen.
sanctus, o. lied als inleiding van de consecratie in de
Mis; (bijv. nw.) heilig.
sandaal, v. bind- of snoerzool, oostersch schoeisel.
sandrak of sandarak, o. wit bars, dat, tot poeder
gebracht, o. a. dient om de plaats van uitgeschrapte
woorden weder beschrijfbaar te maken.
sandsjak, o. Turksch landschap of district.
sandwich, in. twee op elkaar gelegde dunne geboterde sneetjes brood, waartusschen een plakje ham,
vleesch enz.
sandwichman, nz. persoon die voor en achter met
reclameborden belcleed rondloopt op publieke
pla a tsen.
sangfroid, o. koelbloedigheid, onverstoorbare besanglant, bloedig. [daardheid.
sanguineus, bloedrijk, volbloedig,.
sanguinisch, bloedrijk ; (fig.) levendig ; Licht vatbaar voor vreugde en smart.
Sanhedrin, o. raadsvergadering, inz. het voormalige
Joodsche gerechtshof of de hooge raad te Jeruzalem,
uit 72 leden bestaande.
sanieu, vol bloedige etter.
sanitaFr, tot de gezondheid behoorende. [vinden.
sanitas, saniteit, v. gezondheid, welstand, welbesans, zonder ; — cérëmonie of — compliments,
zonder =slag of plichtplegingen ; — comparaison, zonder vergelijking, zonder den 6Onen naar
den anderen te willen afmeten.
sansculOtte, m. (eig. zonder lcuitbroek) voormalig,
aanhanger van de gepeupelregeering of der ultrademocraten in Frankrijk.
sans doute, zonder twijfel.
sans fawn, zonder complimenten.
sans gene, vrij en ongedwongen, zonder zich eenig
bedwang op te leggen; (doen) als bij zich thuis.
Sanskrit, o. de Sanskritische taal, o. oude taal
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van de Hindoes of Brahminen, in welke de Indische
wetboeken en pazieèn g, eschreven zijn.
sans pareil, zonder weerga.
sans peine, zonder moeite, gemakkelijk.
sans pear et sans reproche, zonder vrees of blaam.
sans phrase, zonder omhaal van woorden, ronduit.
sans prendre, zonder te nemen, d. spelen zonder
kaarten te koopen of te ruilen.
Sans-souci, zonder zorg, naam van een koninklijk
lustslot bij Potsdam.
Santa Hermandad, v. de politie, zie Hermandad.
sante, v. gezondheid ; (ook :) een gezondheidsgordel ; a votre sante of enkel sante! op uwe gezondheid
santonine, v. uit de zaden van het St. Janskruid
vervaardigd wormdrijvend middel.
sapere aude, durf wijs te zijn.
sapi,
(Mal.) Indische koe.
sapienti sat, voor den wijze genoeg, een goed verstaander heeft maar een half woord noodig.
saponificátie, v. zeepvorming.
sappe, v. loopgraaf, onderaardsche gang naar een
vesting. linijnen.
sappeeren, onderaardsche gangen makes, onder.
sappeur, m. loopgravenmaker, maker van de onderaardsche gangen (s a p p e s).
saprogeen, rottingwelikend. jkan groeien.
saprophiet, v. plant, die slechts op rottende stoffen
sarabande, v. Spaansche ernstige dans (soort menuet) en de muziek daarbij.
Saraceenen, m. m y. Oosterlingen (Mohammedanen,
Turken, Arabieren) ; (fig.) ruwe, verwoestende
troepen.
fgezegde.
sarcdsme, o. hoonend gelach; vinnige spot, bitter
sarcdstisch, bitter, bijtend, scherp hekelend.
sarcine, v. maagbacterie.
sarcoma, o. kwaadaardig vleeschgezwel.
sircophaag, v. doodkistvormig grafteeken ; stellage
bij uitvaarten.
[wellusteling.
Sardanapdlus, m. wellustig, verwijfd vorst, rijk
sardonische lach, m. gedwongen bittere lach, spotgelach, lcramplach.
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sargasso, o. drijvend zeegras in den Atlant. oceaan•
sarkoom, o. kwaadaardig vleescligezwel.
sarong, v. (Mal.) soort rok, uit een katoenen lap
bestaande, die door een gordel wordt bijeengehouden (in Ned. Ind.).
sarras, v. kromme ruitersabel.
sarsenet, o. lichte, als linnen geweven, geverfde en
geglansde katoenen stof, vooral als voering gebruikt.
satan, m. duivel ; satanisch, duivelsch.
sat cito si sat bale, spoedig genoeg indien het
goed genoeg is.
sate, v. (Mal.) op bamboes-pin gestoken, geroosterde stukjes geiten- of varkensvleesch.
satelliet, m. wachter, trawant ; ondergeschikt persoon, die een voornamer als zijn schaduw volgt ;
sater, m. zie satyr. [bijplaneet.
satijn, o. atlasachtige zijden stof.
satinade, v. Licht lialfzijden atlas.
satineeren, als satijit waken, den satijnglans geven.
satinet, o. gestreepte halfzijden stof, half atlas.
satire, minder goed satyre, v. hekelschrift, spotschrift. [ver.
satiricus, m. spotter, hekeldichter, spotschriftschrijsatirisch, spottend, bijtend, hekelend.
satisfactie, v. genoegdoening, schadeloosstelling.
satisfait, tevreden, voldaan ; inz. ieniand die met
zijn socialen en politieken toestand tevreden is.
satisfaktionsfahig, (D.) in staat voldoening to geven
(inz. door middel van een duel).
satis verborum, genoeg woorden !
satraap, m. Perzisch landvoogd; (fig.) overmoedig
en heerschzuchtig mensch.
saturdtie, v. verzadiging (in de sc,heikunde); versatureeren, verzadigen. [zadigde oplossing.
Saturday, (Eng.) Zaterdag ; S. review, Zaterdagsch
weekblad in Engeland.
Saturnalia, o. m y. Saturnusfeesten, braspartijen.
saturninisch, lood bevattend; (fig.) somber, treurig, ongelukiag.
satfirnisch, overoud, tot de hooge oudheid behoorend ; (fig.) eenvoudig, gelukkig„ onschuldig.
saturnisme, o. slepende loodvergiftiging.
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Saturnus, m. god van den tijd ; (in de scheikunde :)

food; (ook :) naam van de bekende planeet met
ringen.
satyr, sater, m. veld- of woudgod met bolcspooten
(zinnebeeld van de grofzinnelijke menschennatuur) ;
oude wellusteling.
satyre, v. hekelschrift, spotsclirift.
sauce, v. saus, vloeibaar toevoegsel van de spijzen ;
sauce remoulade, koude gekruide saus.
sauciere, v. sauskom.
saucUs, saucfsse, v. saucissein, m. kleine braadworst ; lange lederen zak met kruit gevuld, waaraan een lout wordt bevestigd, om zoo een mijn aan
[te steken.
sauf-conduit, o. vrijgeleidebrief.
saumon, m. (Fr.) zalm ; (bijv. nw.:) zalmkleurig,.
sauteeren, op steric vuur snel op beide zijden in
boter enz. Braden en gaarmaken.
sauterie, v. (Fr.) huiselijlc danspartijtje.
Sauternes, m. fijne Witte (visch)wijn.
sautoir, en—, draagwijze eerier ridderorde met het
hnt om den hals en het kruis op de borst.
saut përilleux, m. zie salto mortale.
sauvagerie, v. menschenschuwheid.
sauveeren, redden, besparen ; sauve qui pent,
redde zich wie kan ; — o. wilde vlucht.
sauve-garde, v. veiligheidswacht, bedekking.
savdnne, v. groote grasvlakte of boschweide in N.[windbuil.
Amerika.
savantasse, m. geleerde babbelaar, letterkundige
savingbank. v. (Eng.) spaarbank, spaarkas.
savoir-faire, o. geschiktheid, bedrevenheid in een of
ander vak, beleid.
savoir-vivre, o. levenswijsheid, menschenkennis,
handigheid in den omgang met menschen.
savon d'amandes ameres, bittere-amandelzeep.
savonnerie . tapUt, o. tapijt met fluweelachtige en
levendige kleuren.
savonnét, v. zeepbal, waschbal. [zaam genieten.
savoureeren, met bijzonderen smaak nuttigen, langSavoyard, SavOyer, m. inboorling van Savoye ;
(fig.) kleine schoorsteenveger, marmotjongen, liedjeszanger enz.; (ook :) onhebbelijk mensch.
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sawah, v. kunstrnatig, nat rijstveld (in N.-Indie).
sawoe-manilla, v. (Mal.) sapodilla, breiappel, Indische vrucht uiterlijk eenigszins op een juttepeer
gelijkende.
sbirre, m. gerechtsdienaar, politiebediende in Italie.
scabies, v. schurft; scabreus, schurftig, schurftachtig.
scabreus, ruw, hobbelig ; (fig.) gewaagd ; schuin.
scala, v. ladder ; toonladder; gradenschaal. [huid.
scalp, m. hoofd, behaarde (en afgetrokken) schedelscalpeeren, de huid met het haar van de hersenpan
trekken ; gelijk de N.-Amerikaansche wilder hun
gevangen vijanden plachten te doen.
scalpel, o. ontleedmes met vaststaand heft.
[of verdeelen.
scandaleus, zie schand —.
scandeeren, (een vers) volgens zijn leden afmeten
Denemarken,
Noorwegen
en Zweden.
Scandinávie,o.
scapham scapham dicere,. een boot een boot
noemen, het kind bij zijn naam noemen.
scaphander, in. zwemkleed, zweingordel, luchtdichte
duikerkleeding met toebehooren.
scapin, m. slimme en intrigeerende knecht, de vaste
bediendenrol aan het oude tooneel.
scapula, v. schouderblad.
scapulier, o. schouderkleed van de R. K. ordesgeestelijken ; (ook :) twee gewijde en met een kruisie
gewerkte stukjes wolstof (bijna ter grootte van een
kaasteblad), met een dubbelen band verbonden, en
zoo gedragen, dat het eene gedeelte op de borst
en het andere op den rug hangt. De geloovigen
dragen dit scapulier ter eere van Maria, ten einde
voor onvoorziene rampen, als : onweersiag, verdrinken enz. gevrijwaard te worden. [Egyptenaren.
scarabeeen, v. inv. levers; keverste.enen (der oude
scaramouche, m. hansworst, grappeninaker.
scarf, v. (Eng.) bonte, smalle das van fijne wol.
scarineatie, v. het bloedige-koppenzetten, het koppen.
searifieeren, koppen zetten ; kerven, met het lancet
openrijten.
scarlatina, v. scharlakenkoorts, roodvonk.
scelleeren, verzegelen, toelakken.
scemando, afnemend, zwakker wordend.
scene, v. tooneel ; schouwtooneel; voorval ; tafereel.
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scenerie, v. tooneelschhikking, landschap.
scenario, scendrium, o. de opgave van de tooneelverandetingen, de indeeling in tooneelen enz.
scepticisme, o. twijfelleer, twijfelzuclit.
scepticus, m. twijfelaar, twijfelzuchttge.
sceptisch, twijfelzuchtig, aan Mies twijfelend.
schaakspel, o. koningsspel; schaak geven, den
koning noodzaken zijn plaats te vertaten; schaakmat, de koning is ingesloten, overwonnen; (fig.)
afgemat, krachteloos, doodop; schaakpat, de koniiig
gespeeld worden en kan geen vrije ruit
[vinden.
schabal, v. kniel- of voetbankje.
Schablone, v. (D.) model, staal; vorin.
schabrák, v. en o. sterlijk paardendek.
schach, schah, sjah, m. !coning (van Perzie).
koopinannetje in allerlei, kwanschacheraar,
sela ar.
, schacheren, handelen, een armhartige negotie
drijven ; lcwanselen; (ook:) woekeren.
Schadenfreude, v. (D.) leedvermaak.
schalmei, v. herdersfluit, rietfluit.
schames, m. joodsch koster en klokkenist.
schandaleus, schandelijk, aanstootelijk.
schandaliseeren, ergernis geven ; (ook :) belasteren,
feet rooven.
schdpka, v. zie czapka.
Scharfmacher, m. iemand die anderen tot waakzaamheid prikkelt, die anderen ophitst.
Scharfmacherei, v. het aanzetten, prikkelen van
anderen tot waakzaamheid en wantrouwen.
scharldken, o. vuurroode kleur ; stof van die kleur.
scharlakenbezie, v. zie kermes.
scharlakenkoorts, v. met koorts verbonden kinderziekte met scharlakenrooden uitslag.
schauderhaft, huiveringwekkend, ijselijk.
Scheherezade,v. de vertelster van de 1001 nacht.
scheik, sheikh, sjeik, m. oudste, hoofd, onderbevelhebber van een Arabische stain.
zie sjekel.
schekel,
schema, o. gestalte, beeld ; voorbeeld, model, schets.
schematiseeren, in een overzichtsvorm brengen,
ontwerpen; (in de geneeskunde:) op gelijke wijze
behandelen.
VEERTIENDE DRUK
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schepter, m. koningsstaf, vorstenstaf.
scherenvloot, v. vaartuigen, die aati de Zweedsche
kusten de schepen bij 't binnenloopen voor de
s cher en of klippen beveiligen.
scherif, m. = emir; (ook :) opperrecliter in Engeland.
scherzfind6, scherzOso, schertsend.
scherzo, o. schertsend, luimig muziekstuk.
schibboleth, o. herinneringswoord, wachtwoord,
parool, (eig. zooveel als : vloed, stroom ; ook korenaar).
schiettamënte, schietto, eenvoudig, ongekunsteld.
schisma, o. scheuring, kerk- of geloofsscheuring ;
verdeeling, scheuring.
schismaticus, m. scheurmaker, geloofsverdeeler.
Schlager, m. (D.) het successtuk (operette, boek enz.)
Schlaraffe, m. (D.) luiaard.
Ivan een seizoeii.
Schlaraffenland, o. (D.) luilekkerland.
Schlauch, m. (D.) slappe buis ; gummibuis, die men
om ledematen snoert ten einde bij operaties den
bloedtoevoer of to sluiten.
Schlemm, m. (D.) alle slagen in het whistspel.
schlemiel, m. (Joodsch) arme stakker, ongeluksvogel.
Schiendrian, m. slender, sleur.
schminken, (D.) blanketten; zich (het gezicht) ver y en.
Schm011is, o. in de Duitsche studententaal ; drinkgroet bij het broederschapdrinken.
Schnadahiipfel, Schnaderhilpfel, o. dansliedje in
in Beiereii en Tirol ; korte spreuk die gezongen
schneidig, kranig, vlot.
Ikan worden.
Schnitt,nz. (D.) snede ; half glas bier (of wijn).
scholdrch, m. schoolbestuurder, schoolopziener.
scholastiek, v. schoolsche wijsheid ; wijsgeerige
toelichting der godsdienstleer.
scholastiek, scholfistisch, schoolsch, de scholastiek
betreffende ; (ook :) spitsvondig.
schOlien, v. mv, geleerde toelichtingen van Grieksche
en Latijnsche schrijvers.
Schoppen, (D.) halve pint, glas bier.
schraffeeren, schaduwlijnen trekken of griffelen.
Schrapnell, m. en o. (D.) granaat-kartets; met kogeltjes gevuld projectiel, dat in de lucht springt.
Schtitzgebiet, o. (D.) koloiiie, protectoraat.
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schwadronneeren, om zich houwen ; (ook ;) snoeven.
Schwadronneur, m. snoever, zwetser.
schwamm d'riiber, (lett. de spons erover), en nu
uit, afgeloopen.
schwfirmerisch, dwepend, dweepachtig.
Schwarzseher, m. zwartgallige, pessimist.
Schwereniiter, m. guit, schalk, dekselsclie kerel.
scientifiek, wetenschappelijk.
scilicet (afgek. sc.), namelijk, te weten; denk eens!
scintilleeren, fonkelen, tintelen, flikkeren.
scioltêzza, v. vrijheid, ongebondenheid.
sciolto, met vrije, lichte voordracht.
sciopticon, m. verbeterde tooverlantaarn, die inz.
voor wetenschappelijke proeven dient.
scissibel, scissiel, splijtbaar, te splijten.
scissie, v. splijting, scheiding.
scissuur, v. splijting; spleet; scheur; insnede.
sclerOtica, v. het harde oogvlies, ondoorschijnend
sceinto, o. = disconto.
[hoornvlies.
scontreeren, res- en riscontreeren, met elkander
afrekenen ; (ook:) door aanwijzingen of wissels
vereffenen.
scOntro en rescantro, riscentro, o. wederzijdsche
vereffening, afrekening van schuld en vordering.
scorbut, o. tandvleeschbederf, scheurbuik.
scordãto, ontstemd, valsch.
score, v. een twintigtal, inkeping ; aanteekening der
behaalde punten, (ook :) dat aantal zelf.
scoria-bricks, (Eng.) metaalslak-klinkers, ter vervanging van keibestrating gebruikt, glazuurkeien.
Scorpius, m. de Schorpioen (sterrenbeeld van den
dierenriem).
scotisme, o. eigenaardige Schotsche zegswijze.
Scottish, (Eng.) Schotsche dans.
scout, m. (Eng.) verkenner, veldontdekker.
scratch, v. (Eng.) (begin)streep, meet.
screw, (Eng.) schroef ; s.-steamer, schroefstoomscriba, m. schrijver, secretaris. [boot.
scribênt, m. schrijver; samensteller van een weric.
scribomanie, v. schrijfzucht, sclirijfjeukte.
scrips, v. m y. certificated van niet-volgestorte aandeeleii, voorloopige bewijzen van aandeel.
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scripsit, hij heeft (bet) geschreven.
scriptuur, scripttira, v. schrift, geschrift.
scrofuleus, met klieren behept ; klierachtig.
scrufulOse, v. klierziekte, klierachtigheid.
[de).
scorrendo, vloeiend (op een anderen toon overgaanscrubber, (Eng.) schrapijzer ; een toestel tot zuivering van lichtgas in gasfabrieken.
scrtipel, o. apothekersgewicht .--- 1,30625 wichtje ;
(ook :) --=-- scrupule, v .nauwgezetheid van geweten;
gewetensbezwaar.
scrupuleus, angstvallig, al te nauwgezet.
scrupulositeit, v. angstvalligheid, te groote nauwgezetheid.
scruteeren, scrutineeren, doorzoeken, doorgronden ; uitvorschen ; stemmen inzamelen of opnemen.
scrutin de liste, m. lijststemming, verkiezing van
meer dan een afgevaardigde door de kiezers van
een kiesdistrict, in Nederland nog gebruikelijk bij
verkiezingen voor gemeenteraad en provinciale
staten.
[daardoor bewerkte keus.
scrutinium, o. onderzoek ; stemmenverzameling en
sctido, m.(mv. sctidi), oude Italiaansche daalder, in
zilver f 2,80 a 3,60; in good f 60 a 70.
sctilpsit (afgek. sc. of sculps), ... heeft (het) gegraveerd. [beeld- of snijwerk.
sculptuur, v. beeldhouwkunst ; beeldhouwwerk,
Scylla, v. gevaarlijke klip bij Messina, tegenover den
draaikolk Charybdis; dreigend gevaar ; van—in
Charybdis vervallen, uit den regen in den drop
komen.
sdrucciolando, over de toetsen glijdend.
sea, (Eng.) zee; seaport, zeehaven.
sealskin, o. (Eng.) bont van den zeebeer (soort rob).
séance, v. zitting, dagzitting ; voordracht, lezing,
bijeenkoinst ; — tenante, gedurende de zitting, op
staanden voet.
seasickness, (Eng.) zeeziekte. [te Londen.
season, v. (Eng.) seizoen, jaargetijde, de drukste tijd
sebum, o. talk, vet; seborrhoe, v. ziekelijk yen.
hoogde afscheiding van huidsmeer.
sec, v. zie sek ; (bijv. nw.) droog ; niet zoet, scherp
secans, v. snijlijn.
[(van wijn).
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secco, droog; al secco, (schilderen) op drogen
grond (tegenstelling van al fresco).
seccotine, v. soort sneldrogende sterk lclevende lijm.
seceeren, snijden, ontleden, opensnijden (lijken).
secessionisten, m. m y. afgescheidenen, inz. voorstanders van de Zuidelijke Staten van Amerika in
den burfzeroorlog van 1861 ; fractie van een politieke partij, die zich van de overige leden afscheidt ;
(ook:) aanhangers van de nieuwste richting in de
kunst.
P uitsche kunst
secludeeren, uitsluiten.
secItisie, V. uitsluiting.
c e ; (ook :) opperstuursecond, m. tweede ; d uelgetui g
[man .
second-hand, (Eng.) tweede-hands.
secondair, secOnde, enz., zie secund—.
secondfint, m. helper ; kainp- of duelgetuige ; ondermeester, hulponderwijzer.
secoureeren, helpen, bijstaan, bijspringen.
secours, m. (Fr.) hulp, onderstand; ontzet.
secret, o. geheim ; geheimzegel van een vorst ; (bijv.
nw.) geheim.
secretaire, v. schrijfkast (bekend stulc huisraad).
secretariaat,o. geheimschrijverschap, a mbt of bureau
[secretaris.
van den secretaris.
secretarie, v. schrijfkamer, bureel, inz. van den
secrete, v. stil gebed %TO& de Mis.
secreteeren, geheim houden, verzwijgen. [stoffen.
secrCtie, v. afzondering, afscheiding van lichaamssectfiris, m. aanhanger van een secte, inz. wie zich
beijvert om de leerstellingen dier secte voort to
planten.
secte, v. kleine geloofspartij, de aanhangers daarvan.
séctie, v. chirurgische insnede ; lijkopening ; steensnede; afdeeling in een boek ; wijk van een stad;
kleine troepenafdeeling pl.m. 50 man of 2 vuurmonden sterk.
sectio aesarea, v. keizersnede.
sectio cOnica, kegelsnede. fen een boog.
sector, In. cirkelstuk, begrepen tusschen twee stralen
seculair, honderdjarig ; (ook :) wereldlijk, niet geestelijk. [geestelijke bezittingen.
secularisfitie, het wereldlijk maken; intrekken van
seculariseeren, wereldlijk maken, een geestelijk
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goed (by . een bisdom) in een wereldlijk veranderen, geestelijke goederen tot wereldlijk gebruik
aanwenden of intrekken.
seculariteit, v. stand van een wereldlijk persoon;
het wereldlijk leven ; het wereldlijk rechtsgebied
[behoorende geestelijken.
van een kerk.
seculieren, m. m y. niet tot een orde of congregatie
sectinda, v. tweede schoolklasse ; secunda-wissel,
m. tweede wissel (vgl. prima, laatste bet.).
secundair, secondair, de tweede plaats innemend,
ondergeschikt, afhankelijk ; s. licht, o. licht uit
[2de toon na den grondtoon.
de tweede hand.
secunde, secunde. v. zestigste deel van een minuut ;
secundeeren, helpen, bijstand verleenen ; tot getuige dienen ; (in de toonkunst ;) de 2de stem zin[gen of spelen.
secundo, ten tweede.
secundum artem, volgens den regel.
secureeren, verzekeren, in veiligheid stellen.
securiteit, v. veiligheid, onbevreesdheid ; gewisheid,
zekerheid ; gewetensrust.
secuur, zeker, onbekommerd, vast vertrouwend.
sedaat, gelaten, bedaard, rustig.
sedanoise, v. zeer kleine drukletter.
sedant, bedarend, verzachtend (middel).
sedatief, geruststellend ; pijnstillend, bedarend.
sedecimo, o. boekformaat, waarbij het vel 16 bladen
of 32 bladzijden heeft.
sedentair, een zittend leven leidend, zittend werk
verrichtend ; voor goed metterwoon gevestigd.
skies, v. zetel, woonplaats.
sedes apostolica, pauselijke stoel.
sedia gestatoria, v. (It.) draagstoel waarin de Paus
bij zekere plechtigheden rondgedragen wordt.
sediment, o. bezinksel, droesem, drab.
sedimentair, bezonkeu.
sedimenteus, een bezinksel opleverend, troebel.
.
seditie, v. oproer,. muiterij.
d, muitziek.
muiten
seditious, oproeng,
sedtictie, v. verleiding, verlokking tot het kwade.
seduisitnt, verleidelijk.
segment, o. cirkeistuk, begrepen tusschen een koorde
en den boog, dien zij onderspant.
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segno, o. (in de muz. :) teeken ; dal s., van het teeken
segregatie, v. afzondering, afscheiding. [af.
segregeeren, afzonderen, afscheiden.
segrijn, segrijnleer, o. (Fr. chagrin, ckagrijn),
soort van ruw als met korrels bezet gelooid leder.
se habla espanol, er wordt Spaansch gesproken.
Sehnsucht, v. (D.) vurig verlangen.
seide, m. gebieder, beer, vorst; (fig.) blind ijveraar,
dweepziek moordenaar.
seigneur, (sinjeur), m. heer.
seigneurie, v. heeriijkheid (als grondbezitting).
seismograaf, in. instrument tot het meten van den
tijd en den duur van aardbevingen.
seismogram, o. grafische voorstelling van de trillingen door eene aardbeving veroorzaakt.
seismologie, v. aardbevingsleer.
seismometer, aardbevingsmeter, werktuig oni de
richting van aardbevingen te bepalen.
Iwijlen.
sejour, o. verblijf, oponthoud.
sejourneeren, zich ergens ophouden, vertoeven, versek, v. zekere (uit droge druiven geperste) kostelijke
wijn uit Spanje, Italie enz.
sekreet, 0. (eertijd •) geheim; (thans :) geheim gemak,
sekretie, v. afscheiding. [bestekamer.
sekse, v. natuurgeslacht, kunne
Sekt, m. (D.) champagne, Duitsche schuimwijn.
sekte, v. aanhang, partij, geloofspartij buiten de kerk.
seladOn, m. verliefd herder, smachtend minnaar ;
(bijv. nw.) zeegroen.
selah i (in de psalmen) volgens sommigen : pauze,
tusschen- of naspel; volgens anderen: verandering
van maat of wijze.
select, uitgelezen, uitverkoren. [keuze, z. aid.
selectie-theorie, v. ,---- darwinisme, leer der feelSelene, v. de maangodin ; de maan.
seieniet, m. maanbewoner; (ook ;) — o. Moscovisch
glas, kunstgips.
selenograaf, m. tnaanbeschrijver.
selenographie, m. maanbeschrijving.
selenostaat, m. astronomisch werktuig om de
maan waar te nemen.
self-acting, (Eng.) zelfwerkend.
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self-feeder, (Eng.) toestel tot autoniatisch bijvullen
van kolen enz. in een vuurhaard van een machine.
self-government, zeifregeering, regeering door de
burgers zelf; self-help, eigen hulp; self-made man,
iemand die zijn fortuin aan zich zelf to danken heeft.
self-respect, (Eng.) v. zelfachting, gevoel van eigenwaarde.
semaphoor, v. teekendrager, optisch kustsein, seinlicht op paal; (op spoorwegen :) seinpaal the overdag
en 's nachts gebruukt kan worden.
semasiologie, v. beteekenisleer.
semblánt, m. (Fr.) schijn, uiterlijk vertoon.
semel pro semper, eens voor altijd.
semen, o. zaad.
semester, o. half jaar; semestraal, halfjarig.
semi, half ; semicolon, o. komma-punt, punt-komma.
Semieten, m. m y. afstammelingm van Sem, volkerengroep, waartoe o. a. de Israelieten en Arabieren
semileir, o. halfgoud, schijngoud. [behooren.
seminaal, het zaad betreffend ; bevruchtend, bezielend.
(R. K. priesters.
seminfirie, seminarium, o. kweekschool inz. voor
seminarist, m. leerling op een seminarie.
semiologie, semiotiek, v. leer van de ziekte-kensemisërio, half ernstig. Iteekenen.
Semitische talen, v. m y. talen van de Oostersche
volken, die van Sem afstammen, inz. de Hebreeuwsche, Syrische, Chaldeeuwsche, Arabische taal enz.
semper, altijd, immer; semper crescendo, altijd
groeiend; semper idem, altijd dezelfde; semper
paratus, altijd gereed ; semper virens, altijd
groen.
[(by. van lasteringen).
semper aliquid haeret, er blijft altijd wat hangen
sempiterniteit, v. bestendige duur, eeuwigheid.
semplice, semplicemente, eenvoudig, ongekunsempre piano, voortdurend zacht.
[steld.
sen, m. Japansche wont = nit, yen = 21 ct.
senaat, m. raad van de Ouden ; stadsraad ; hooge
raadsvergadering; bestuur van een studentenkorps.
senateur, senator, m. raadslid, le kamerlid.
senatus-consult, o. raadsbesluit.
[vallen.
senescentie, v. het oudworden, verouderen ; het ver-
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Senhor, Senor, m. (Sp.) beer, gebieder.
Senhora, Senora, v. (Sp.) gebiedster, vrouw.
seniel, aan een grijsaard eigen, gelijk een oud man.
senior, m. de oudere, de oudste.
senioraat, o. anibt en waardigheid van oudste; opvolging naar ouderdom; voorrecht van de oudste
bij erfenissen.
Sennhiitte, v. (D.) veehoedershut op de Alpen.
se non ë vero ë bale trovAto, inoge het al niet
waar zijn, het is toch goed verzonnen.
sensfitie, v. zinnelijke gewaarwording; indruk, opzien, beweging, gisting.
sensationeel, opzienbarend, geruchtinakend.
sensibel, voelba,,r, tastbaar ; duidelijk gevoelig, teer,
aandoenlijk ; erkc::telijk, dankbaar.
sensibiliteit, v. voelbaarheid; prikkelbaarheid ;
lichtgeraaktheid; erkentelijkheid ; gevoeligheid van
fsentimenteelheid.
het hart.
sensiblerie, v. overdreven, gemaalcte gevoeligheid,
voor
gewaarwordingen
vatbaar,
zeer g-esensitief,
voelig. [gen.
sensorium, o. bewustzijn, zetel der gewaarwordinsensualisme, o. zinnelijkheid, neiging oin volgens
zinnelijke aandrift to handelett; zinnelijk aanschottwingsvermogen ; (ook:) leer van de sensualisten,
in. m y. die de waarheid en het wezen van de Bingen in de zinnelijke waarnentingen, indrukken en
gewaarwordingen zoeken.
sensualist, m. (ook :) zinnelijk mensch ; wellusteling.
sensualiteit, v. zinnelijkheid, neiging tot zinnelijk
genot ; zinnelijk aanschouwingsvermogen.
[zond verstand.
sensueel, zinnelijk; wellustig.
sensus commtinis, gewoon menschenverstand, gesententie, v. meening ; uitspraak ; zin- en zedespreuk,
kernspreuk; inz. rechterlijke uitspraak, vonnis.
sententious, spreukrijk, spreukmatig, ; kernachtig,
[oordeel, denkwijze.
bondig.
sentiment, o. gevoel, gewaarwording ; gevoelen,
sentimentaliteit, v. overgevoeligheid, neiging of
aanleg tot teedere en overspannen gevoelens, over[hartig.
dreven teerhartigheid.
sentimenteel, gevoelvol, overdreven gevoelig, teer-
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sentinelle, v. schildwacht; — perdue, verloren of
buitenste, verst geplaatste schildwacht.
senza, zonder ; s. sordini, zonder sourdine; s.
tempo, zonder bepaalde maat.
separaat, afgezonderd, op zich zelven, bijzonder.
separdbel, scheidbaar, afscheidelijk.
separatie, v. scheiding, ontbinding ; echtscheiding.
separatief, afzonderend, scheiding bewerkend.
separatisme, o. afzonderingsgeest in staats- of geloofszaken.
separatist, m. afgescheidene van zijn vroeger kerlcgenootschap ; aanhanger eener afscheidingspartij,
b y. in Hongarije hij die geheel los van Oostenrijk
wil worden.
separatistisch, naar de wijze van de afgescheidenen.
separator, m. afscheider, werktuig om vloeibare
stoffen van de vaste of te scheiden, afscheider van
flatten stoom (in een stoommachine).
separeeren, scheiden, afzonderen, verdeelen.
sephardim, m. mv. Spaansch-Portugeesche tak der
[visch.
Joden.
sepia, v. inktvisch; zwart-bruin sap van den iuktSepoys, m. m y. zie Sipoys.
sepsis, v. rotting, ontleding, bederf.
septangulair, zevenhoekig.
septangulum, ck zevenhoek.
septennaal, om de zeven jaar plaatshebbend.
septennaat, o. zevenjarig tijdperk, inz. zevenjarige
dour van een ambtsbetrekking.
septentrionaal, noordelijk. [of instrumenten.
septet, septuor, o. Inuzielcstuk voor zeven stemmen
septica, o. m y. bijtende of doorvretende, rottingbevorderende middelen.
septichaemie, v. bloedvergiftiging.
septime, v. de zevende toon van den grondtoon.
septisch, bedervend, bederf of verrotting bewerkend ; vervuild, bedorven.
septuagesima, v. de 9e Zondag voor Paschen.
septuaginta, v. zeventig; (vandaar :) de benaming
van de Grieksche overzetting van het Oude-Testament door 72 geleerde Joden te Alexandria, 200 jaar
[v. C.
septum, o. vliezig tusschenschot.
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septuor, o. zie septet.
septupleeren, verzevenvoudigen.
sepulcraal, tot het graf of de begrafenis behoorende.
sepultuur, v. begrafenis, beaarding.
sequela, v. gevolg, stoet ; tros, legertros, —en, m y. de
sequens, v. het voigende. [gevolgen.
sequentie, v. volgorde, reeks.
sequester, o. gerechtelijk beslag op een goed ; (in
de geneeskunde :) afgestorven stuk been.
sequestratie, sequestreering, v. gerechtelijke beslaglegging op een goed en het beheer daarvan
door een van rechtsvvege aangesteld persoon, die
sequestrfitor heet.
sequestreeren, een betwist goed gerechtelijk in
beslag nemeti en het aan een derde ter bewaring
of beheer overgeven.
sequitur, daaruit volgt.
seraf, sarafijn, m. vuur- of lichtengel hemelgeest
voor den troon Gods.
serafine orgel, o. soort huisorgel.
serail, o. paleis van den Turkschen keizer.
seraskier, m. Turksch opperbevelhebber.
serbet, o. ijskoud vruchtensap als koeldrank.
serenade, serenfita, v. avond- of nachtmuziek ter
iemands eere onder zijn vensters gebracht.
serenissima, v. doorluchtige (titel van een regeerende
vorstin).
[den vorst).
serenissimus,m. doorluchtige (titel van een regeerenserêno, vroolijk. Ilijkende.
sereus, weiachtig, (bloed) waterig; op bloed water geserge, v. lichte gekeperde wollen stof.
sergeant, (Fr). sergent, m. onderofficier ; rang tusschen korporaal en sergeant-majoor ; heet bij de
bereden wapens wachimeester.
sergeant-majoor, m. eerste onderofficier van een
compagnie (rang tusschen sergeant en adjudantonderofficier); opperwachtineester bij bereden
seria, o. my. ernstige dingen.
[wapens.
sericultuur, v. zijdeteelt.
series, set-le, v. reeks, rij; getallenreeks.
serieus, serieusement, ernstig, in ernst.
serieux, au —, in ernst.
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serinette, v. draaiorzeitje tot africhting van kanarievoc,rels en andere zangvogels, vogelorgeltje.
seri°, seriOso, (It.) ernstig.
sermoen, o. rede, preek ; langwijlige, droge voordracht ; vermaning, b y. bed s e r moen of gordijnpreek.
seroenen, serone, m. my. Portugeesche benaming
van de balen, waarin specerijen en drogerijen verzonden worden.
seroetoe, v. (Mal.) inlandsche sigaar, strootje.
sero venienti bus ossa, voor hen, die te laat kotnen,
de beenderen.
serpent, o. slang ; slangvormig gekromd blaasinstrument ; (ook :) kwaad wijf, helleveeg.
serpenteeren,kronkelen; slangsgewijs zich bewegen.
serpentUn, v. oud stuk geschut, velcislang ; — o.
slangesteen, slangachtig gevlekte talksteen, s e rpentijnsteen.
serpentine, v. slangelijn ; opgerold gekleurd en smal
papierstrookje dat zich bij het uitwerpen slangachtis ontrolt.
serpentist, m. slanghoornblazer. Iren).
serpigineus, voortkruipend, voortvretend (van zweserum, o. waterige, organische vloeistof ; bloedwei ;
(oolc:) uit dierenbloed bereide inentstof tegen besmettelijke ziekten (b.v. serum tegen hondsdolheid,
kletn of diphterie); serumtherapie, v. behandeling
met geneeskrachtige serums.
servante, v. dienares, meid ; (ook :1 een stet voor koppen, borden enz.; aanrichttafeltje ; —n, bedienden._
service, v. dienst ; bij elkander behoorend dischgereedschap, theegoed, s e r v i e s.
serviel, slaafsch, laac; ; al te getrouw (bv. vertaald).
serviette, v. (Fr.) servet, vingerdoekje.
servilisme, o. slaafsche denkwijs, kruiperige gedienstigheid, beginsellooze onderdanigheid.
serviliteit, v. slaafsche vrees, laaghartig,heid,lcruiperij.
serviteur,m. dienaar, bediende; onderdanige buiging.
servituut, o. dienstbaarheid, dwang ; bezwaar, last,.
dien de bezitter van eenig goed zich moet lateri
welgevallen, erfdienstbaarheid.
servum pecus, de slaafsche kudde.
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sesam, tooverwoord gevolgd door : open u.
sesquipedaal, (eig. anderhalf voet tang) ellenlang,
hoogdravend (van woorden gebruikelijk).
sesquipedalia verba, ellenlange woorden.
sessie, v. zitting, inz. gerechtszitting.
set6n, m. haarsnoer, die men door het celweefsel
haalt ter afleiding van lichaamsvoeliten.
setter, m. patrijshond, langharige staande jachthond.
settetto, o. zie sextet.
settlement, o. (Eng.) vestiging, kolonie.
settler, m. kolonist. [biddelijk.
seveer, severe, gestreng, barsch, stuursch, onverseveriteit, v. gestrengheid, hardheid.
sevigne, v. haakspeld, borstspeld van de dames.
Sevres, o. fijn Fransch porselein uit Sevres bij Parijs.
sewage-system, o. spoelstelsel voor den afvoer van
Ifaecalien.
sewings, (Eng.) naaigarens.
sexagenarius, m. zestigjarige.
sexagesima, v. 8ste Zo,idag voor Paschen.
sexagesimfile verdeeling, v. verdeeling van een
geheel in 60 deelen (be. uie van den graad en het
uur in 60 munuten enz.)
sexangulurn, o. zeshoek.
sextant, v. hoogtemeter, astronomisch hoekmeetinstrument, dat het Gde van een cirkel (60 grader)
ornvat o. a. dienende tot plaatsbepaling op zee.
sexte, v. zesde toon van de toonladder.
sextet, sextuor, o. muziekstuk voor zes stemmen
of instrumenten. [vier van dezelfde soort.
sextole, v. figuur van 6 noten met de waarde van
sexueel, het natuurlijk geslacht beteekenend en betref fend ; sexuaal systeem, o. rangschikking van
de planten (van Linnaeus) volgens haar geslachts•
Ideelen.
sexe, v. sexus, m. zie sekse.
sfeer, v. bolrond lichaam, inz. de hemel- of wereldbol; gezichtskring; omvang, grenzen van iemands
macht, kundigheden of vatbaarheid; werkkring.
sferisch, bolvormig, bolrond.
sferoide, v. langwerpig road, rondachtig lichaam
ontstaan door draaiing van een eclips on haar
kortste as.
sfinx, v. fabelachtig schepsel, aan hoofd en borst
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op een vrouw, voor 't overige op een leeuw gelijkend ; zinnebeeld van de wijsheid en van al het
raadselachtige ; (ook:) een avondvlinder.
sfoggevole, vluchtig, glijdend.
sfoggiando, breed, grootsch.
sforzando, sforzifito, versterkt, sterker.
sfumAto, als berookt, wazig en met onduidelijke
omtrekken geschilderd.
sgrafflto, m. gekrabd schilderwerk op natte kalk.
shabby, (Eng.) kaal, haveloos.
shag, (Eng.) ruig haar; soort fijne sigarettentabak.
shake-hands, (Eng.) handschudding, handdruk.
shakers, m. m y. (Eng.) sidderaars, een kwakersecte.
shako, v. hooge soldatenhoed, sjako.
shampooing, v. (Eng.) het wasschen en inwrijven van
het hoofd door kappers.
shamrock, (Eng.) klaverblad in 't Iersche wapen.
share, v. (Eng.) aandeel, actie.
shawl, v. (Eng.) zie sjaal.
shed, v. (Eng.) lichtgebouwde, groote loods, veelal
van tijdelijken aard en van voren open.
shed dak, o. zaagvormige reeks fabrieks- of loodsdaken, elk met een steile en een fauw hellende
zijde de eerste van ruiten voorzien, zoodat de geheele ruirnte goed verlicht wordt.
sheep, (Eng.) schaap, schapen.
sheetings, (Eng.) linnen voor beddelakens.
sheriff, m. Engelsche landrechter.
sherry, m. Xereswijn ; sherry-cobbler, m. drank bestaande uit sherry, suiker, citroen, ijs enz., die
door een rietje wordt opgezogen.
shilling, m. Engelsche en N.-Amerikaansche zilvermunt; in Engeland = z.,1,-, Pd. Sterling of 60 cents
van onze must; in de Vereepigde Staten heeft de
shilling uiteenloopende waarden : in de Staten Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New Hampshire, Vermont, Maine, Kentucky, Indiana, Illinois,
Missouri, Virginia, Tenessee, Mississippi, Tejas en,
Florida geldt hij A- dollar = 163 cent = 41 Ned.
cent ; -- in New-York, Ohio en Michigan doet hij
A dollar = 12! cent = 311 Ned. cent; — in NewJersey, Pennsylvania, Delaware en Maryland staat
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hij gelijk met 13', cent = 33i Ned. cent, wordende
daar de dollar gerekend op 71 shilling; — in Z.
Carolina en Georgia geldt hij 21 cent = 53:1Ned.
cent, hebbende daar de dollar een waarde van =
41 shilling.
ship, (Eng.) schip; shipowner, eigenaar van een
schip, reeder; shipping, scheepvaart, scliipperij.
shire, v. Engelsch graafschap, landschap.
shirting, o. (Eng.) soort van katoen of linnen voor
hemden (shirts).
shock, m. (Eng.) hartverlamming als gevolg van een
plotselingen en hevigen zenuwschok b y. bij vershocking, aanstootelijk, ergerlijk. [wonding.
shopkeeper, m. (Eng.) winkelier ; shopping, inkoopen doen in verscheiden winkels, winkelen.
shore, (Eng.) oever, kunst.
shot, (Eng.) schot, projectiel.
shout, (Eng.) gejuich, hoerageroep.
show-room, v. (Eng.) uststalkamer, toonkamer.
shrapnel, (Eng.) granaat-kartets.
shy, (Eng.) schuw, beschroonid.
Shylock, m. wreede, geldgierige woekeraar (naar
Shakespeare's type in den koopman van Venetic).
sibilant, m. stsklank, sis- of fluittoon.
sibylle, v. waarzegster ; oude heks.
sibyllijnsch of sibyllinisch, voorspellend.
sic, aldus, zoo staat er woordelijk, let wel.
sic erat in fatis, zoo heeft het moeten zijn.
siccantia, o. my. opdrogende geneesmiddelen.
siccatief, o. opdrogend middel, sneldrogend vernis.
sic eunt fata hominum, zoo is het menschelijk lot.
sic itur ad astra, dat is de weg naar de sterren,
d. i. de onsterfelijkheid.
sic transit glt5ria mtindi! zoo gaat de heerlijkheid van de wereld voorbij! [is wet.
sic volo sic jubeo, zoo wit en beveel ikonijn Iva
sic vos non vObis, aldus werkt gij niet voor u zelven.
sideraal, siddrisch, de sterren betreffend, daartoe
behoorend.
siderisme, o. leer van den invloed van de sterren ;
het getoof daaraan; (ook:) een soort van dierlijk
[magnetisme.
siderograaf, m. staalgraveur.
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siderographie, v. staalgraveerkunst; staalgravure,
staalplaat.
sideroscoop, m. zeer gevoelige magneetnaald, die
de gertngste sporen van ijzer aanduidt.
siècle, m. eetivv•
sierra, v. (Sp.) bergketen, gebergte b y. Sierra Nevada, sneeuwgebergte.
siesta, v. middagslaapje, dutje.
sieur, m. heer, grondelgenaar.
si fabula vera, als het (vertelsel) waar is.
siffleeren, tluiten; uttfluiten; sifflet, m. fluitje;
siffleur, m. uitfluiter.
sight-seeing, o. (Eng.) het afloopen der bezienswaarsigilleeren, zegelen, verzegelen. [digheden.
sigillum confession is, o. het zegel van de belijdenis,
blechtgeheim ; zie loco.
signaal, o. teeken, sein; leuze, wachtwoord, parool.
signaleeren, signaliseeren, iemancis signalement
opgeven; door teekens berichten of aanduiden,
seinen ; zich signaleeren, zich onderscheiden,
mtblinken.
signalem en t, o. persoonsbeschrijving (in passen enz.)
signatuur, v. merking; onderteekening ; gebruiksaanwijzing, brietje aan de artsenijfleschjes, doosjes
enz.; kerfje in de drukletters ; bladteeken, volgcijfer
of volgletter op ieder vel druks.
signeeren, teekenen, bestempelen, onderteekenen.
signet, o. handzegel, cachet, briefsluiter.
significatie, o. beteekenis ; gerechtelijke aanzegging.
significatief, aanduidend, vol beteekenis.
[gen.
significeeren, aanduiden, to kennen geven, aanzegsignor, m. heer, gebieder.
signora, v. vrouw, gebiedster.
Sikhs, m. mv. krijgshaftig yolk uit het N. W.
van Britsch-Indie, titans veel in het Eng.-Indische
leger dienende.
silentieus, zwijgettd, stil, karig in woorden.
silentium, o. stilzwijgen ; (als uitroep :) stil i; (ook :)
zeker hazardspel.
silent lêges inter arma, in den oorlog zwijgen de
silênzio, v. (Fr. silence), rust, pauze. [wetten.
silex, m. en o. vuursteen.
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silhouette, v. schadttwomtrelc, schaduwbeeld.
silhouetteeren, in schaduwbeeld voorstellen.
silk, (Eng.) zijde.
silkeen, o. zvt are, geribde Manchester-stof.
Sillery, m. beste sow t witte Champagne-wijn.
sillograaf,m. spotdicliter, spotschrijver, hekeldichter.
silo, tn. onderaai dsche bewaai plaats voor graven,
graaiikuil of -lcelder in Spanje ; groot graanpakhuis.
Silvester-avond,m. oudejaai, laatste avoiid van het
s'il vous plait, als het u belieft. fjaar.
simile, op gelijke wijze.
simili—, (als voorvoegsel :) namaak..., nagebootst.
similia similibus curdntur, gelijke (kwalen) worden door gelijke geheeld.
similis simili gdudet, soort zoekt soort.
simil6r, o. schijngond, haltgoud.
simonie, v. woeker of whist 'net geestelijke atnbten.
Simonisme,o. leer van ern wen w polittek godsdienststelsel, dat o. a. de afschaffing van al de voorrechten van geboorte, geliticheld van de beide seksen,
genieenschap van goederen enz. ten grondslag had.
Simonisten, m. me. aanhangers der leer van den
Fransciten graaf St.-Simon.
si mpel, eenvoudig ; onopgesmukt ; onnoozel.
[van het ware.
simplex, O. het eenvoudige.
simplex sigillum veri, eenvoudig is het kenmerk
Simplicissimus, m, de onnoozelste van alien, naam
van een te Munchen verschijnend satiriek weekblad.
simpliciteit, v. eenvoudigheid, ongekunsteldhetd ;
simpliciter, eenvoudig. [onnoozellteld, domheid.
simplificátie, v. vereenvoudiging.
simplificeeren, vereenvoudigen.
Simsonsverzuchting, v. wensch om ziju vroegere
kracht nog eenmaal le mogen terug hebben.
simulacre, o. schijnbeeld, schijnvertooning.
simulant, m. ieinand, die veinst ziek te zijn.
simulAtie, v. nabootsing, veiuzerij, valsche vertoolung ; voorwenden van een ziekte.
,simuleeren, voorgeven, veinzen, zich gedragen alsof
enz.; gesimuleerde koop, m. schijnkoop; gesimuleerde prijscourant, v. opgave van de prijzen, zooals die vernmedelijk op zekeren tijd zullen zijn.
VEERTLEA DE SACK.
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simultaan, gelijktijdig, gemeenschappelijk.
simultaan séance, P. schaakspel waarbij een persoon tegelijkertijd een aantal schaakpartijen speelt
tegen verschillende anderen.
[heid.
simultanelteit, v. gelijktijdig aanzijn, gelijktijdigsimultãneum, o. gemeetischappelijk ding, inz. eene
kerk in gebruik bij twee gezindten.
[herhalen).
sin al fine, (in de muziek ;) tot aan het einde (te
sinceer, oprecht, ongeveinsd ; onvervalscht.
sincere et constanter, oprecht en standvastig.
sinceriteit, v. opreclitheid, goede trouw, openhartigheid.
sinecure, v. ambt zonder ambtsbezigheid, bezoldigde bediening zonder daaraan verbonden bezigsine die, zonder dat de dag bepaald is. Riedel'.
sine ira et studio, onbevooroordeeld, onpartijdig.
sine qua non, zie op conditio.
sine dubio, zonder twijfel.
sine fuco et fallaciis, zonder schijn of bedrog,
zonder oinwegen.
sinfOnia, v. zie symphonie.
singleton, m. (Eng.) het bezit van slechts een kaart
van een der kleuren bij het whistspel enz.
singularis, m. enkelvoud.
singulariteit, v. zonderlingheid, eigenaardigheid.
singulier, ongemeen, wonderlijk, zeldzaatn.
singtiltus, m. de hik.
sinister, onheilspellend, schrikwekkend, rampzalig.
sinjeur, m. = seigneur.
sinjo, m. (Mal.) jongeheer ; (ook :) kleurling.
sinjoren, m. my. bijnaam der Antwerpenaren ; groote
heeren, trotschen. [gelden.
sinking-fund, o. (Eng.) de ter schulddelging bestemde
sinoloog, m. kenner der Chineesche taal en zeden.
sinopel, o. (in de heraldiek :) groen, de groene kleur.
sint, ut sunt aut non sint, laat hen zijn, gelijk
zij zijn of niet zijn.
sinus, m. loodlijn van het eene uiteinde eener cirkelboog neergelaten op den straal die door het andere
uiteinde gaat ; verhouding van die loodlijn tot den
straal als maat voor hoeken en bogen.
si parlo Italiano, er wordt Italiaansch gesproken.
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siphon, in. zuigbuis, hevel; inz. flesch met uitvloeibins voor mousseerende dranken.
siphylis, v. zie syphilis.
si placet, als het bevalt.
mv. naam van de troepen infanterie van
Sipoys,
de Engelsche O.-Indische compagnie, uit inboorlingen gevormd. [chen het.
si quid fecisti mega, als ge wat gedaan hebt, looSir, m. heer, mijnheer ; voor een eigennaam alleen
bij Engelsche baronets en ridders.
sirammen, (Ind.) het lichaam wasschen door zich
met water te overgieten.
sirap, o. (Mal.) Indische dakbedekking bestaande
uit kleine houten plankjes dakpansgewijze op
elkaar geplaatst. [tische troepen.
Sirdar, m. opperbevelhebber der Engelsche-EgypSire, m. titel waarmede men een keizer en koning
aanspreekt ; pauvre sire, iemand die niet hoog
timmert, bekrompen geest, man zonder geestkracht.
sirene, v. zeenimf, bekoorlijke verleidster ; (ook :)
misthoorn, signaalhoorn op zee mu bij mist de
schepen te waarschuwen.
sirenen-zang, m. liefelijk, verleidelijk gezang; onwederstaanbare lokstem van de verleiding.
sirih, v. soort Indische peperplant, welks bladen met
fijne kalk bestreken en onder toevoeging van een
stukje gambir, een stukje pinangnoot als sirihprunn gekauwd worden.
Sirius, in. hondsster.
sirocco, m. droge, heete Z. O. wind, inz. in Italie.
sisteeren, tegenhouden ; zich laten vinden, verschijsiste viator, sta stil, reiziger! [nen.
sister, v. (Eng.) zuster.
Sisyphuswerk, o. moeilijke, vergeefsche arbeid.
sit illi (tibi) terra levis ! de aarde zij hem (u) zacht !
sitologie, sitiologie, v. voedingskunde, kennis van
de levensmiddelen.
situatie, v. ligging, stelling, stand, toestand.
situeeren, stellen, leggen, plaatsen.
sit venia verbo, men veroorlove dit woord.
si vis pdcem, pfira bellum, zoo gij den vrede
verlangt, bereidt u dan voor tot den oorlog.
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sixpence, halve Engelsche shilling = 30 cents (Ned).
sjaal, v. (Eng. shawl), groote omslagdoek van
Sjach, Sjah, m. zie Schach. Evrouwen.
sjako, v. soort stijf soldaten-hoofddeksel met rechte
[lclep.
s4abbes, m. (Nebr.) sabbat (z. ald).
siamaan, m. Siberisch priester, tevens toovenaar.
sjapka, v. Russische pelsmuts.
sjeik, m. Arabisch opperhoofd.
sjekel, m. jaarlijksche contributie der Zionisten (z.
ald.), 200 sjekelbetalers molten tezamen een afgevaardigde naar het Zionistisch congres zenden.
sjofel, ongelukkig, armoediv,, kaal.
skfilden, m.mv. oude volksdichters van Scandinavia.
skaphander, m. zie skaphander.
skat of skaat, m. een Duitsch kaartspel tusschen
drie personen, een soort van 6cartê.
skatingrink, o. (Eng.) rolschaatsenbaan.
skelet, o. geraamte.
skeletteeren, het geraamte uitdrogen en reinigen.
sketches, my. (Eng.) schetsen. 1Denemarken.
ski, v. zeer lange sneeuwschoen in Noorwegen en
skoeptsjina, v. volksvertegenwoordiging in Servie.
skoliose, v. zijdelingsche verkromming van de ruggegraat.
skunk, m. Amerikaansch stinkdier, soort groote
wezel, levert de bekende langharige bontsoort van
then naam.
skyscraper, m. luchtkrabber, zeer hoog gebouw in
Amerikaansche steden. [slagen.
slam, slem of schlem, m. (in het whistspel :) al de
slamat, (Mal.) ik wensch u geluk, veel hell.
slamatan, v. (Mal.) feestmaal, gelegenheidsmaaltijd.
slang, o. de aan elken stand eigen kunsttaal, de
gemeenzame uitdrukkingen van de onderscheiden
slargando, afnemend, wegstervend. [kringen.
slate, o. (Eng.) lei, leisteen.
Slavers, Slavanen, m. my. Europeesche volkerengroep : Bohemers, Moraviers, Russen, Kroaten, Serviers, Bosnialcen enz.
[(bv Slav!sche talen).
Slavisch, SlavOnisch, tot dies volksstam behoorend
sleepingcar, v. (Eng ) slaapwagen op spoorwegen.
slem, m. zie slam.
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slendang, v. (Mal.) schouderdoek, draagdoek.
slentando, dempend, klankdoovend.
slip, m. Lange smalle halsdas met groote slippen.
slippen, glippen, uitglijden ; zijwaarts uitglijden van
een frets- of automobielrad.
slissato, zacht, sleepend.
sloegi, m. Arabische herdershond.
slOjdschool, v. school, waar den leeriingen handenarbeid wordt geleerd, terwijl tegelijkertijd hun geest
en lichaam ontwikkeld wordt.
slokan, m. (Mal.) open waterleiding voor Indische
sloop, (Eng.) sloep. Irijstvelden ; sloot.
slow, (Eng.) langzaatn.
smak, sumak, v. de looiersboom (in Z.-Europa).
smalt, o. kobaltglas, smeltblauw, blauwverf.
smanialso, razend, tierend.
smarAgd, o. en m. groene edelsteen.
smart, (Eng.) handig, flink, knap.
smergel, v. zie amaril.
sminuendo, sminuito, afnemend.
smoking, het roolcen; (ook :) V. op een role zonder
panden gelijkend heerenjacquet.
smoking not allowed, verboden te rooken.
smorendo, smorzando, smorzfito, wegstervend.
sneer, m. (Eng.) hoonend, spottend gelach; stekelige
zet.
Ina te doen.
snob, m. (Eng.) poen, die de groote wereld tracht
snobbisme, o. ploertigheid, poenige modezucht.
soave, soavemente, zacht, lieflijk.
sobat, m. (Mal.) vriend.
sober, matig; nuchteren; bezonnen ; bescheiden.
sobranje, v. het huis van afgevaardigden in Bulgarije.
sobrieteit, v. matigheid; zuinigheid ; nuchterheid.
sobriquet, m. toenaam, schimpnaam, scheldnaam.
sociaal, gezelschappelijk, maatschappelijk ; sociale
politiek, v. staatkunde die ten doel heeft in de
nooden en gebreken van de maatschappij te voorzien ; sociale revolutie, v. geheele omkeering van
de maatschappelijke verhoudingen.
sociaal-democraat, m. iemand die door staatkundige actie wit bewerken, dat het socialisme grondslag wordt van het regeeringsstelsel van den staat.
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sociaal-democratie, v. stelsel van de sociaal-democraten, (ook :) de gezatnonlijke s. d. [schikt.
sociAbel, gezellig, voor den gezelligen omgarrg gesociable, v. open rijtuig voor 4 personen.
socialisme, o. staathuishoudkundig stelsel, dat de
maatschappij hervormen wil op den dubbelen grondslag van de gemeenschap van den arbeid en de
evenredige verdeeling van de opbrengst.
socialist, m. aanhanger van dat hervormingsstelsel.
socieeren, gezelschappelijk verbinden. [schap.
societaire, m. en v. lid van een gezelschap of genootsocieteit, v. gezelschap, vereeniging, genootschap ;
besloten koffiehuis. [uitgaande wereld.
society, (Eng.) de deftige gezelschapskringen, de
Socinianen, m. m y. een secte die de godhead van
Jezus en het leerstuk der drieeenheid loochent.
socioloog, m. beoefenaar van de : sociologie, v.
leer van de wetten van de samenleving, van de
socius, m. genoot, metgezel. [maatschappij.
soda, v. zoutasch, aschzout (vuurbestendig loogzout
uit plantenasch).
[schap.
sodalis, m. kameraad, makker.
soddliteit, v. kameraadschap ; (geestelijke) broedersodomie, v. tegennatuurlijke mannenontucht.
soebatten, (Mal.) smeeken, fleemend verzoeken.
soedah, (Mal.) het is gedaan, reeds ; (ook :) laat
maar, 't is eemnaal zoo.
soekoe, v. (Mal.) halve guldenstuk.
soerat, m. (Mal.) brieL
soesa, v. onrust, drukte, beslommering.
Soesoehoenen, m. (Jay.) keizer.
soeUr, v. zuster ; — de charite, zuster van liefde,
geestelijke ziekenverpleegster.
sofa, v. Turksche rustbank, kussenzetel. [ten.
softa, v. Turksch student in de theologie en de rechsoffitte, v. verzoldering, in vakken verdeelde zoldering, van snij-, beeldhouw- of schilderwerk voorzien ; de hangende vlakken die op een tooneel een
zoldering of een hemel voorstellen.
soi-disfint, zich noemend, zoogenaamd, gewaand.
soigneeren, met zorg behandelen.
soigneus, zorgvuldig, bezorgd, oplettend.
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soirée, v. avond ; avondpartij; avondgezelschap.
soirée musicale, v. avondmuziekpartij.
soft! het zij zoo ! goed !
soja, v. Japansche boonensoort, welker meel in plaats
van boter bij de spijzen gebruikt wordt ; inz. de
daaruit bereide prikkelende saus.
sokol, m. Slavische vereeniging.
solair-microscoop, in. zonnemikroskoop.
solamen miseris socios habuisse malorem, het
is een troost voor ongelukkigen lotgenooten to
hebben in het ongeluk.
solfino, m. warme wind uit Afrika, die in Spanje somtijds zijn invloed doet gevoelen.
sofa-wissel, m. enkele wisseibrief, die door geen
anderen gevolgd wordt.
soldatesk, op soldatenmanier, naar krijgsmanswijze.
soldeeren, 'net gesmolten metaal aaneenhechten.
soldenier, m. vrijwillig loonsoldaat.
soldij,
betaling, loon der soldaten.
solecisme, o. taalfout, inz. tegen de woordvoeging.
solemnis, plechtig.
solemniteit, v. plechtigheid, feestelijkheid.
solenneel, plechtstatig, feestelijk.
solenolde, v. spiraalvormige koperdraad met rechtlijnig uiteinde dat als as van de spiraal daarin is
teruggebogen, wordt er een electrische stroom
doorgevoerd dan krijgt de solenoide magnetische
[eigenschappen.
solfatara, v. zwavelbron.
solfege (Ital. solfeggio), v. oefening voor het gezang,
doch zonder tekst, alleen op vokalen of noten.
solfeggieeren, solfieeren, solmiseeren, de klankladder zingen; een muziekstuk met benoeming van
de noten zingen.
solicito, treurig, bedroefd.
solicitor, m. procureur, zaakwaarnemer; — general,
procureur of advocaat-generaal.
solidair of in selidum, alien voor een en een voor
alien, saamhoorip,,, by. bony; blijven (caveeren).
solidariteit, v. aansprakelijkheid van allen voor een
[Wk.
en van een voor alien, saamhoorigheid.
sonde, vast, massief ; duurzaam; betrouwbaar ; degesolideeren, bevestigen; het vertrouwen vestigen.
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soli Deo gloria (afgek. S. D. G.), aan Gode alleen zij
de eer.
soliditeit, v. dichtheid, massiefheid ; duurzaamheid ;
grondige kennis ; betrouwbaarheid, degelijkheid.
solist, m. solo-zanger.
solitair, eenzaam, ongezellig; afzonderlijk; — in.
kluizenaar ; alleen gezette diamant; soort quadrillespel, waarbij men geen maat beroept, maar altijd
alleen speelt ; ver solitaire, m. (Fr.) lintworm.
solitaire, o. melancholie-spel, dat men alleen Lan
spelen, op een plank met 36 pinnetjes en 37 gaatjes.
solitude, v. eenzaamheid ; eenzame plaats.
sol justitiae illustra nos, de zon van de gerechticheid verlichte ons.
[eischer.
soli icitfin t, m. aanzoeker, dinger naar een post; rechtsollicitfitie, v. dringende bede, aanzoek ; het mededingen naar een ambt, naar een post.
sollicitator, m. verzorger van iemands belangen, van
iemands rechtszaak bij de regeering.
sol lucet omnibus, de zon schijnt voor alien.
solmiseeren, zie solfeggieeren.
solo, alleen; solo, m. alleenspel; alleenzang; alleensolcecisme, o. taalfout. (daps.
solotnik, o. Russisch handelsgewicht = 0,00427 kilo.
solstItium, o. zonnekeerpunt, zonnestilstandspunt.
soltibel, oplosbaar, voor oplossing vatbaar.
solubiliteit, v. oplosbaarheid, ontbindbaarheid.
solutie, v. oplossing ; verklaring, beantwoording.
solvabel, in staat om te betalen.
solvabiliteit, v. het vermogen om te betalen.
solveeren, oplossen, verklaren; vereffenen, afdoen.
solvent, in staat om te betalen.
solvCntia,o. my. slijmoplossende middelen (bij hoest).
solvit, hij (of zij) heeft betaald.
somatologie, v. lichaamsleer, beschrijving van
's menschen lichaam.
somatoscopie, v. onderzoek van het inwendige van
het menschelijk lichaam door electrische verlichting.
somatose, v. eiwithoudend versterkingsmiddel.
sombrero,
breedgerande Spaansche hoed, schasomma, v. bedrag.
Iduwhoed,
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sommatie, v. gerechtelijke aanmaning tot betalen;
dagvaarding, opeisching.
sommeeren, aaninanen; eischen; dagvaarden; opeischen; (ook;) samentellen.
sommelier, m. bottelier, wijnkellner.
Sommerfrischler, m. (D.) iemand, die den zomer
buiteii doorbreng,t.
sommiteit, v. voornaamste top, kruin ; (ook:) een
van de voornaamste personen.
somnambtile, v. slaapzienster, helderziende door
het magnetisme ; slaapwandelaar(ster).
somnambulisme, o. bet slaapwandelen ; kunstmatige
slaap gedurende de hypnose; helderziendheid in
den magnetischen slaap.
somnifera, o. m y. slaapwekkende middelen.
somnolentie, v. slaperigheid, slaapzucht.
somptuositeit, v. verkwisting, pracht.
sonate, sonata, v. muziekstulc voor piano alleen,
of met begeieiding, met enkele instrumenten.
sonatine, v. kleine sonate.
sonde, v. peilstift, tentijzer, staafvormig werlctuig
om de diepte en den aard van wonden te peilen;
peillood.
sondeeren, peilen (een wond, den zeebodem enz.);
(fig.) onderzoeken, uitvorschen; uithooren.
sonnet, a. klinkdicht.
sonometer, m. toon- of klankmeter.
sonoor, sonOrisch, (It.) sonOro, klinkend, welklinkend, voltonig.
sophi, m. wijze, godsdienstige, vandaar titel van
den koning, van Perzie. [reden.
sophlsme,o.bedrieglijke sluitrede, schijngrond, drogsophist, m. drogredenaar (iemand die door schijngronden, door spitsvondigheden iets zoekt te bewijzen). [slechtere zelfstandigheden.
sophisticatie, v. vervalsching door inmenging van
sophistisch, spitsvondig, bedrieglijk.
sopor, m. slaap ; bewusteloosheid.
soporatief, soporeus, soporifiek, slaapverwekkend ; (fig.) langwijlig, vervelend.
soporeeren, in slaap maken, verdooven.
sopra agio, buitengewoon opgeld of agio.
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sopraan, v. soprano, m. hooge stem, bovenstem,
discant. fats koeldrank.
sorbet, o. Turksche koeldrank; soort van vruchtenijs
Sorbanne, v. de godgeleerde faculteit to Parijs.
sordide, vuil ; laag. gemeen, snood ; gierig, vrekkig.
sordiditeit, v. onreinheid; gemeenheid; vrekkigheid. Ispeeltuigen.
sordino, sourdine, v. demper, toonverdoover aan
sordo, gedetnpt.
sorgho, sorghum, o. Afrikaansche gerst, groeit tot
4 a 5 M. hoogte, belangrijk voedingsmiddel in
Afrika en een deel van Azie.
sornet, v. sprookje, beuzelpraat.
sororiatie, v. de ontwikkeling der vrouwelijke
seirte, v. soort, slag. fborsten.
sorteeren, uitzoeken, in soorten schiften.
sortie, v. uitgang; uitval; uitvoer van waren uit
stad of land; (ook :) contramerlc in schouwburgen
enz.; (ook :) damesavondmantel zonder mouwen.
sortiment, o. voorraad van uitgezochte waren, goederenvoorraad; (bij boekhandelaars :) voorraad van
door anderen uitgegeven werken.
sospirando, sospirante, zuchtend.
sostentito, aanhoudend, volhoudend.
soterisch, reddend, zaligend.
soterologie, v. leer van de zaligheid, heilandsleer.
sotnia, v. (Russ.) afdeeling kozakken; de zwarte
sotnia's, de huurlingen der z.g. ware Russen,
voorstanders der reactie in Rusland.
sottise, v. zotheid, domme streek - onbetamelijkheid.
sotto voce, met zachte, gedempte stern.
sou, m. Fransche kopermunt = 21 ct.
soubrette, v. sluw kameniertje in de opera en het
drama; zangeres van vroolijke en komische rotten.
souche, v. stamlijst; oorsprong, persoon van wien
een geslacht afstamt; (ook:) niet afscheurbaar gedeelte van een bonboekje.
souffleeren, blazen; inblazen, influisteren.
soufflet, m. klap, muilpeer, oorvijg.
souffleur, m. inblazer, rolvoorzegger op het tooneel.
souffrance, v. lijden.
souffre-douleur, m. zondenbok, wrijfpaal.
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souffreeren, lijden, ondergaan; toelaten.
soufreeren zwavelen, aan de werking van zwavel9
damp blootstellen;
in gesmolten zwavel doopen.
souhaiteeren, wenschen, begeeren. (=ken.
souiageeren, verlichten, verzachten, draaglijker
soulagement, o. verlichting, troost, verkwikking,
soumis, gedwee, onderdanig.
[hull).
soumissie, v. onderwerping, ootmoed.
sounder, m. klankgever, toesfel op telegraafkantoren.
soupape, v. klep, wind-, Iucht-, stoomklep.
soupcon, m. arg waan, verdenking.
soupconneeren, verdenken, vermoeden, gissen.
soupconneus, achterdochtig, mistrouwend, ergdensoupe, v. (Fr.) soep.
[kend.
soupe of souper, o. avondeten.
soupeeren, het avondmaal houden, avondmalen.
soupeur, m. soupease, v. heer (dame) die op een
bal met eene dame (heer) soupeert.
soupir, m. (Fr.) zucht; (in de muz.) kwart-rust.
souple, buigzaam, lenig; gedwee, handelbaar.
souplesse, v. buigzaamheid, lenigheid; rapheid.
source, v. broil, oorzaak; handelsbron, waar men
de waar uit de eerste hand betrekt.
sourdine, v. klankdemper zie sordino.
sousbdnde, v. kruisband, papierstrook ter sluiting
van drukwerk, dat men met de post verzendt.
souscribent, m. souscribeeren, enz., zie subsc—.
sous-ordre, m. ondergeschikte, persoon, die onder
de bevelen van een ander werkt.
souspied, m. voetriem aan broek of slobkousen.
soussigneeren, onderteekenen.
soutache, v. plat fijn lcoord voor belegsel.
soutane, v. lang overkleed van de R. K. geestelijken ;
(ook soins;) de geestelijke stand zelf.
soutanelle, v. korte lijfrok van de aankomende
geestelijken.
soutenable, houdbaar, verdedigbaar.
souteneeren, ondersteunen, onderhouden; beweren,
verdedigen.
souteneur, m. minnaar van een publieke vrouw,
die op hare kosten leeft, en personen die zich met
haar inlaten geld afzet.
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souterrain, o. onderaardsch gewelf, onderaardsche
gang ; kelderverdieping, kelderwoning.
south, (Eng.) zuiden, zuid.
soutien, o. steun, ondersteuning ; ondersteuningstroep ; middel tot opstijving.
souvenir, o. herinneringsgeschenk ; schrijf- of zakboekje. fvorst.
souverein, tn. onbepaald gebieder, onafhankelijk
souverein, oppermachtig, onbeperkt, vrijheerschend.
souvereiniteit, v. oppermacht ; vrije, onafhankelijke
Staat. fgeveer 12 g- 1.
sovereign, tn. Eng. goudmunt = 1 pd. sterl. = onsoyeux, zijdeachtig, als zijde; zeer fijn.
spaath, o. algemeene naam van zekere glanzige,
gekristalliseerde zelfstandigheden, die Licht in kubieke, prismatische of hoekige stukken breken.
spacie, v. spaciEus, zie spat—.
spada, (Mal. eig. sapa ada, wie is daar) woord waar.
mede men in Indie bedienden roept.
spadille, v. schoppenaas, hoogste troef in 't quadrillespel, omberspel enz.
spado, m. ontmande ; spadonisch, ontmand.
spfihi, tn. Turksch ruiter ; (nu ook in Algerie :) korps
ruiterij, grootendeels uit inboorlingen bestaande in
Franschen dienst, tegenwoordig chasseurs d'Afrique.
spalier, o. latwerk of staketsel voor leiboomen.
spalierboom, m. leiboom,waaierhoom tegen latwerk.
spaniel, tn. patrijshond, kwartelhond.
[jaard.
spanjool, v. Spaansche snuiftabak ; look :) m. Span.
spanjolel, v. ijzeren deur- of vensterstang tot Muffing.
soort linnen kleefpleister.
sparadrap,
spargeeren, uitstrooien, rondpraten, verspreiden.
Spartaansch, gestreng, hard,tnannelijk (als in 't oude
Sparta). [vrouw, een kooi en voc.,,eltje hebben.
Spartam et Martham hebben, een bestaan en een
sparterie, v. vlechtwerk, mattenfabriek.
spartito, o. zie partituur.
spasmfitica, o. m y. kratnpstillende rniddelen.
spasmatisch, aan kramp lijdende.
spasme, o. spasmus, m.kramp,hevige,onwillekeurige samentrekking van spiervezels.
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spastnedisch, krampachtig ; (ook ;) krampstillend.
spasmologie, v. leer van de krampen.
spate!, v. strijkines, pleisterstrijker (van de apotliekers); tempermes (van de schilders).
spatie, v. ruitnte, tusschenruimte, tijdruimte ; scheistage van de letterzetters.
spatieus, rwm, breed, uitgestrekt.
spatsieren, wandelen, flaneeren.
speaker, m. spreker, reclenaar ; de voorzitter van het
lagerhuis in het Engelsch parlement.
specerij, v. geurige, verhittende kruiderij.
speciaal, specieel, bijzonder, elk op zich zelf; bepaald, nauwkeuriv,-; vertrouwd, nauw bevriend.
specialiseeren, bijzonder kenmerken en aandutd en.
specialist, nz. remand, die in een bepaald vak uttmunt
en daarvan bijzondere studie maakt.
specialiteit, v. bijzonderheid, soortelijke eigenschap;
bijzonder studievak, waaraan men zich toewijdt,
ltevelingsvak.
specie, v. bijzondere soort ; lclinkende stunt ; tnetaal.
species facti, voorstellmg van het gebeurde, verhaal van de feiteti, gang van zaken.
specieus, schijnbaar, schoonschijnend, misleidend.
specificátie, v. nauwkeurige, stuksgewijze opgaaf.
specificeeren, nauwkeurig opgeven, elk voorwerp
op zich zelf benoemen of kennelijk maken.
specIficum, specifiek middel, o. bepaald geneesmiddel tegen een kwaal of ziekte (bv. kina is een
voortreffelijk s p e c if i c um tegen koorts).
specifiek, eigenaardig, tot het uitoefenen van een
oepaalde werking bij uitsluiting geschikt ; — gewicht, o. soortelijke zwaarte, d. i. verhouding van
de zwaarte van een lichaam tot die van gedistilleerd water (op 4 graden), beide onder gelijk
volumes.
specillum, o. zoek- of peilnaald van de wondheelers.
specimen, o. (mv. specimina), proef, proefstuk ; bespectfibet, beztenswaard ; aanztenlijk. [wijs.
spectabiliteit, v. aanzienlijkheid.
spectaculeus, opztenbarend, schandelijk.
spectakel, o. schouwspel, vertooning ; rumoer, opschudding.
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spectator, m. aanschouwer, toekijker ; waarnerner,
optnerker.
spectatorium, o. de kring van de toeschouwers.
spectraal-analyse, v. onderzoek naar de grondstoffen van brandende lichamen (ook hemellichamen)
door middel van het prisma-kleurenbeeld. [zoeken.
spectroscoop,m. toestel om het spectrum te onderspectrum, o. spook, verschijning ; kleurenbeeld van
het ontlede zonnelicht (bv. in een regenboog).
speculant, speculateur, m. beschouwer, overpeinzer, winstbejager, beursspeler, winstbespieder.
speculdtie, v. bespiegeling ; onderzoek en berekening van een onderneming op waarschijnlijke winst
of verlies; fijn ontworpen handelsvoordeel.
speculatief, bespiegelend, diepzinnig ; ondernemend,
op vermoedelijke winst berekend, winstbelovend.
speculeeren, navorschen, in den geest beschouwen ;
handelsplannen ontwerpen ; berekeningen in zaken
van financien, in rijzing of daling van de fondsen
enz. makes.
speculum, o. spiegel ; werktuig dienende om in
grootere lichaamsopeningen te worden gebracht
ten einde die inwendig te kunnen onderzoeken ;
— oculi, oogspiegel ; — oris, mondspiegel.
speech, v. (Eng.) aanspraak, redevoering; speechen,
speed, (Eng.) spoed. [een rede houden.
spen, m. (Mal.) tafelbediende in Indie.
spencer, m. vestrok ; korte rok zonder panden.
spendabel, mild, mededeelzaam.
spendeeren, ten koste leggen, besteden.
speranza, v. hoop.
sperma, v. en o. mannelijk zaad ; spermaceti, spermaceet, v. walschot of witte amber, een vetstof, die
de hersens van sommige walvisschen omgeeft, en
waarvan men, met wit was vermengd, kaarsen
(spermaceti-kaarsen) maakt.
spermatozoon, o. zaaddiertje.
spes, v. hoop ; spes patriEe, hoop van het vaderland,
de jonge staatsburgers.
spesen, v. my. onkosten, inz. handelsonkosten.
[darm).
spheer, v. zie sfeer.
sphincter, v. sluitspier (bv. van den blaas, den endel-
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sphinx, v. zie sfinx.
sphygmograaf,m. toestel tot onderzoek en registreering van den pols.
sphygmometer, sphygmoscoop, trt. polsineter.
spiauter, spiauter, o. mengsel van food en tin, zink.
spianáto, eenvoudig, ongekunsteld, zonder hartsspicciito duidelijk, verstaanbaar. ftocht.
spinaal, 'tot de ruggegraat behoorend.
spinet, o. ouderwetscli klavier, welks snaren ;net
punted van penneschachten aangeslagen worden.
Spinosisme, o. leer van den geleerden jood Spinoza
(in 1662 te Amsterdam geboren), dat God en de
wereld 66n zijn.
Spinosist, m. aanhanger dier leer.
spinsbek, pinchbek, o. goudkleurig mengsel van
koper, tin en ijzer.
spionneeren, bespieden, afloeren.
spiraai, v. schroef- of slakkenhuisvormige draad.
spiraallijn, v. schroeflijn, slakkelijn.
(loges.
spiraalveer, v. slakkeveer, opgewonden veer in horspiril, v. spiraalvormige bacterie.
spirit, o. (Eng.) geest, geestkracht.
spiritisme, o. ineening, bedrijf van de spiritisten.
spiritist, m. iemand, die beweert door tusscheniminst
van een medium (zie dat woord) met de geesten
van afgestorvenen gemeenschap te hebben en tevens
aan de reincarnatie (z. ald.) gelooft.
spiritosamente, spiritOso, met geest, levendig.
spiritudlien, v. my. geestelijke aangelegenheden, geloofszaken ; (ook :) sterke, geestrijke dranken.
spiritualisme, b. geestenleer, het stelsel, volgens
't welk de ziel een van het &Imam onafhankelijk,
geestelijk, onverderfelijk dus onsterfelijk wezen
is, spiritistisch stelsel dat Been geloof hecht aan
de reincarnatie (z. ald.).
spiritualist, m. aanhanger van het spiritualisine.
spiritualiteit, v. onlichainelijkheid, zielelevemi.
spiritueel, geestig, geestrijk ; zinrijk, snedig ; geestelijk, onlichamnelijk.
spiritueus, geestrijk, vurig, sterk (van dranken).
spirituosa, o. my. geestrijke dranken.
spirituoso, spiritoso, met geest en vuur.
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spiritus, m. geest; geestrijkheid ; geestrijk vocht;
s. familiaris, beschermgeest, dienstbare geest; s.
sanctus, heilige geest.
spiritus flat ubi vult of spiritus ubi vult spirat,
de geest blaast waarheen hij wil.
spiritus promptus est, Caro infirma, de geest is
gewillig, maar het vleesch is zwak.
spirometer, m. meter van de ademlucht (ter bepaling van de capaciteit van de longen).
splanchnologie, v. leer van de ingewanden.
spleen, o. (Eng.) miltzucht, zwaarmoedigheid, levensmoeheid ; blijvende kwade luim.
splenalgie, v. steken in de milt, miltlijden.
splendid isolation, (Eng.) schitterende afzondering,
eervol steunen op eigen kracht.
splendied, schitterend, prachtig; (ook:) mild.
splitrt, o. (schertsenderwijze voor:) geld, specie.
split, o. (Ind.) half glas whiskey of brandy soda.
spodium, o. beenderzwart; gebrand ivoor.
spolidtie, o. berooving, plundering.
spolieeren, berooven, onthouden. (langlangmaat.
-spondeils, m. versvoet van twee lange lettergrepen,
spondylftis, v. rug,gewervelontsteking.
spongleus, sponsachtig, vol porien of gaatjes.
spongiositeit. v. sponsachtigheid, poreusheid.
sponsalien, v. mv. huwelijks- of trouwbelofte.
sponsor, m. borg; — fide?, peet, doopgetuige.
spontaan, vrijwillig, van zelf, uit eigen beweging.
spontane generatie, v. oerteelt; teelt van organische (levende) stof uit anorganische (doode) stof.
spontanelteit, v. vrije wilskracht, zelfwerkzaamheid ;
willekeur, eigen aanstichting.
sponte sua, uit eigen beweging.
sporadisch, verstrooid, op zich zelf staande, by.
sporadische ziekten, v. m y. zulke, door welke
slechts enkele menschen hier en daar worden aangetast en die niet algemeen heerschen.
spore, spoor, v. eicel, voortplantingskiem der bedektbloeiende planten (varens, mosses enz.).
sport, v. scherts, uitspanning, inz. allerlei lichaamsoeteningen en uitspanningen in de open lucht als
wedrennen, jacht, voetbal, bergbeklimmen.
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sportief, de sport betreffende; sportlievend.
sportsman, m. (mv. sportsmen), liefhebber van
jacht, wedrenneii enz.; sportswoman, v. liefliebster van sport inz. paardrijdster.
spray, (Eng.) verstuiver, rafraichisseur (bij operaties).
spread-eaglisme, o. ijdele zelfverheffing van de
Ainerikanen, opvijzeling van de Anierikaansche in.
stellingen.
spurt, v. plotselinge inspanning inz. aan het eind
van een wedstrijd om den tegenstander in eens
vOor te kotnen.
spurten, in de laatste oogenblikken van een wedstrijd alle krachten inspannen om te winnen.
sputum, o. het opgegevene d. i. uitgespuwde stof fen.
squama, v. huidscliub.
squameus, schubbig, geschubd.
square, v. vierkant plein te Londen, met plantsoen
en grasperken aangelegd plein in groote steden.
squatter, m. kolonist op onverkochte staatslandesquire, tn. = esquire. frijen (in Anterika).
Stabat Mater, o. de moeder (van Jezus) stood (aan'
't kruis); aanvangswoorden van een beroemd geestelijk R. K. gezang; dat gezang zelf.
stabiel, duurzaam, bestendig, vast.
stabileeren, vastzetten, bevestigen.
stabilist, m. behoudsinan, aanhanger van 't behoudsstelsel, volharder bij 't oude.
stabiliteit, v. duurzaamheid, bestendigheid.
staccato, afgestooten, kort.
stadie, v. stadium, o. lengte- of wegmaat; loop. of
renbaan ; (ook ;) tijdperk, tijdruimte in de voortgaande ontwikkeling van een voorval, van eene
ziekte.
staffier, m. gemantelde lijf wacht van de middeleeuwsche rtdders; gewapend dienaar, lijftrawant.
stage, v. proeftijd van een jong rechtsgeleerde;
detacheertngstijd.
stage-coach, v. (Eng.) diligence, postkoets.
stageeren, zijn proeftijd uitdienen (bij advocates
Icaat zijn proeftijd beef t.
en gerechtshoven).
stagiaire, m. jong rechtsgeleerde, die bij een advostagiaat, o. proeftijd van een rechtsgeleerde.
VEERTIENDEDRUK.
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staglio, m. gemiddelde rekening, oversiag, raining.
stagnfitie, v. stilstand, stremming, verhindering ; bestagneeren, stilstaan; bederven, verrotten. [derf.
stagnool, o. tinfoelie, tinpapier.
stake, m. inzet bij 't spel en de wedrennen.
staket, staketsel, o. paalwerk; paalheining.
stalactiet, m. druipsteen aan 't grotgewelt. [steer.
stalagmiet, m. druipsteen op den grotbodem, wratstalle, v. koorstoel ; dergelijke zitplaats in schouwburgen; stalles d'orchestre, v. m y. zitplaatsen
vlak achter de muziek.
Stamboel, o. Turksche naam van Constantinopel;
(ook i) Turksche goudmunt, ongeveer = 5 gulden.
stamp, (Eng.) stempel, zegel, postzegel.
stance, v. couplet, vers, zie stanza.
stand, In. (Eng.) uitstalling van eene fabriek, firma,
vereeniging enz. op eene tentoonstelling; (ook :)
tribune voor de toeschouwers op een wedren.
standaard, stfinderd, m. ijkmaat, legger of slaper,
richtsnoer, model; vaan, ruitervaan.
standard work, (Eng.) modelwerk, standaardwerk.
Standchen, o. (D.) serenade.
stanniool, stagnool,o.bladtin, tinfoelie, tinpapier.
stante Ode, op staanden voet, terstond. [geheeten.
stanza, v. versafdeeling, verzengroep, ook wel vers
staphylococcus, m. etterbacil.
star, v. (Eng.) ster, inz. van een tooneelgrootheid.
starboard, (Eng.) stuurboord, de rechterzijde van
het schip.
StarOst, m. Poolsch oudste, landvoogd, gouverneur.
stars and stripes, (Eng.) sterren en strepen, de
viag der Vereenigde Staten van N.-Amerika.
start, startingpost, m. post, punt waar de paarden
starters d. i. afrijden (bij wedrennen).
starter, m. hij die het teeken geeft voor den afrit.
stasis, v. stuwing van vochten (in de geneeskunde).
stathmograaf, m. toestel om de snelheid van een
spoortrein to meten.
statica, statiek, v. evenwichtsleer.
statief, o. voetstuk (als steun voor de meettafel van
landmeters, photographietoestellen enz.).
statics, v. m y. afbeeldingen (14 in getal) van de om-
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standigheden van Jezus' lijden (de Kruisweg in de
R. K. kerken).
statieus, pronkend, pralend, staatsiemakend.
station, a. stand, oponthoud ; stand- of ligplaats ;
aanlegplaats, pleisterplaats, wisselplaats ; gebouw
aan de spoorwegen, waar treinen stoppen om passagiers en goederen op te netnen en of te zetten.
stationnair, stilstaand, blijvend, voortdurend, vastgezet.
[hebben.
stationneeren, een stand- of ligplaats geven of
statisch, het evenwicht betreffende. [nee).
statist, m. figurant; stomme-rolvervuller op het toostatisticus, m. beoefenaar, kenner van de statistiek.
statistiek, v. wetenschap, die de getallengegevens
van de bevolking, inkonisten, den handel, de fabrieken enz. van een Staat ordent en uitwerkt ; (ook :y
staathuishoudkunde.
statistisch, volgens de statistiek; — bureau, o.
instelling tot het verzamelen van in getallen nitgedrukte gegevens op staatkundig en economisch
gebied b.v. van volkstellingen enz.
statuair, volgens de statuten.
statue, v. standbeeld, beeldzuil.
statueeren, oprichten ; vaststellen, verordenen ; een
exempel —, een waarschuwend voorbeeld stellen.
statuette, v. klein standbeeld, beeldje.
statu-quo, o. toestand, waarin iets zich bevindt.
statu-quo-ante, in —, in den vorigen toestand (bv.
voor den oorlog).
status, m. staat, stand, toestand ; — in statu, een
staat in den staat ; — activus et passivus, staat
van de vorderingen en schulden ; — praesens,
tegenwoordige toestand.
statuur, v. lichaamsgestalte of lichaamshoogte, stal.
statuut, o. wet, verordening, stichtings- en grondwet
van een genootschap, gilde enz.
steady, bestendig, standvastig ; stevig.
steak, (Eng.) stuk of snee vleesch.
steamer, m. (Eng.) stoomboot. [verde-talkkaars.
stearine, v. gezuiverde talkstof ; —kaars, v. gezuiSteckbrief, m. (D.) verzoek tot aanhouding met
signalement.
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steed, (Eng.) hengst.
aandeelen in
steel, m. (Eng.) staal ; steels, v. my.
de Amerikaansche staaltrust, veel in Nederland verhandeld.
steeple-chase, v. (Eng.) wedren met hindernissen
(met een kerktoren of ander hoog punt als doel).
steganographie, v. geheinischrijfkunst.
ste(g)nOse, v. vernauwing, verstopping.
stella, v. ster. lverliefden.
Stelldichein, o. (D.) rendez-vous, samenkomst van
stellionaat, o. zoodanig bedrog, dat de wet niet
onder de valschlieden of vervalschingen begrijpt
(bv. het verkoopen van een pand als onbezwaard,
ofschoon er hypotheek op staat).
stemma, v. stamboom, geslachtstafel.
stenocardie, v. hartkramp. [schrift.
stenograaf, m. snelschrijver ; stenogram, o. snelstenographic, v. snelschrijfkunst door middel van
Iverkortingen en teekens.
stentfindo, dralend.
stentato, weemoedig ; (ook :) gedwongen.
Stentar, m. voormalig heraut van de Grieken voor
Troje; geweldig schreeuwer ; iemand met een zware
stem (stentorstem).
steppe, v. uitgestrekte, woeste grasvlakte in Rusland,
die zomers geheel verdort.
stercoratie, v. bemesting.
stire, v. kubieke meter of teerling-el, wisse.
stereographie, v. lichaanisteekening (op een vlak).
stereometrie, v. lichaamsmeting.
stereoscoop, in. optisch werktuig, dat vlakke beetden als beelden met perspectief vertoont.
stereotiep, vaststaand, onveranderlijk.
stereotypen, v. mv. onbeweeglijk saamgegoten drukletters en de afdrukken daarvan ; vaststaande druk[daarmede drukken.
vormen of letterplaten.
stereotypeeren, vaste drukvormen vervaardigen en,
plaatletterdruk
;
gieterij van stereostereotypic, v.
typen. (keling van bacteria.
steriel, dor, onvruchtbaar; ongeschikt voor ontwiksteriliseeren, onvatbaar voor kiemen maken, kiemen
clooden ; gesteriliseerde melk, v. melk waarin
alle ziektekiemen zijn vernietigd.
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sterilisator
sterilisator, m. toestel om melk, groenten enz. te
steriliseeren.
steriliteit, v. onvruchtbaarheid, dorheid.
sterlet, m. kleine soort van steur.
sterling, wettelijke Engelsche muntvoet ; pond of
livre sterling (L. st.), o. Eng. must ter waarde van
20 Eng. schellingen of °Intl ent 12 gulden.

sternaal, op het borstbeen (sternum, o.) betrekking
sternutatie, v. het niezen. [hebbende.
steso (moto), gerekt, langzaam.
stethoscoop, m. borsthoorung, hoorbuis ter onderzoeking van de borsthol e.
steward, m. huishofm ees, er, rentmeester ; hofmeester
op een schip, scheepskellner; lord high-steward,
opperrechter, een van de hoogste rijksambtenaars
kaamheld.
in Engeland.
sthenie, v. volkraclitigheid, verhoogde levenswerkstichomantie, v. waarzeggerij door briefjes waarop
verzen geschr even m area.
stichometrie, v. versmeting, versmeetkunst.
stigma, o. (mv. stigmata), punt, stip; litteeken;
wondteeken aan het lichaam des Heeren ; 'Berk,
[ken ; schandvlekken.
brandmerk ; schande.
stigmatiseeren, met litteekens voorzien, brandmerstigmatographie, v. kunst om met punten te schrijstileeren, in woorden uitdrukken, inkleeden. [ven.
stilet, o. kleine dolk ; wondheelerspijlnaald ; graveerstift.
stilist, m. steller, schrijver, iemand, die dezen of genen
stijl schrijft, inz. die de goede wijze van uitdrukking in zijn macht heeft.
stilistiek, v. kunst van de schriftelijke voordracht.
stimulans, o. (mv. stimulantia), opwekkend of prikkelend nuddel, prikkel.
stimulfitie, v. opwekking, prikkeling, aansporing.
stimuleeren, aansporen, ophitsen, prikkelen.
stimulus, m. prikkel.
stipendium, o. (eig. loon, soldij) beurs of toelage
voor min bemiddelde studenten ; gelden om missen
te doer lezen.
stipulaitie, v. vaststelling, afspraak, beding; verdrag.
stipuleeren, afspreken, bedingen, bepalen.
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stirato, stiracchifito, gerekt, uiteengetrokken (voor
strijkinstrumenten).
staa, v zuilenzaal in 't oude Athene.
stock, (Eng.) fondskapitaal, inz. staatskapitaal ; —s,
de in omloop zijnde Engelsche staatsschuldbrieven ;
(oolc ) zooveel als actien.
stock-broker, m. (Eng.) makelaar in effecten.
stock-exchange, v. (Eng.) effectenbeurs.
stock-jobber, tn. beunhaas in den effecteiihandel.
stoffage, stoffeering, v. optooiing, toerusting (van
een kamer, een kleedingstuk enz.); aanvulling van
een schilderij met figuren of groepen ; die figuren
zelven.
stoffeeren, toerusten; otnzetten ; van kleeden en gordijnen voorzien; met bijwerk opsieren (een schilderij).
stokijn, m. wijsgeer van Oud-Oriekenland, die zich
door verloochening van alle gevoel onderscheidde;
(vandaar :) een onverzettelijk, onaandoenlijk man.
stoicijnsch, onverschillig,koelbloedig,onaandoenlijk.
stoicisme, o. leer van de stoicijnen ; gelijkinoedigheld, onverzettelijkheid, ongevoeligheid in smarten.
stola, stool, v. (eig. kleed) breede, laagafhangende
schouderband van de R. K. priesters.
staliditeit, v. domheid, dwaasheid, onverstand.
stomacheeren, aan de maag lijden.
stomfichica, o. m y . maagmiddelen.
stomatitis, P. ontsteking van de mondholte.
stone, (Eng.) steen ; Eng. gewicht van 14 pond.
stool, v. zie stola.
stop loss order, v. (Eng.) order oat effecten te verlcoopen, indien deze bij voortgaande daling tot een
zekere (zelf vast te stellen) koers gedaald zijn, met
het doel daardoor zijn verlies te begrenzen.
stOrax, v. welriekend, balsemachtig gomhars.
store, v. (Fr.) rolgordijn als zonnescherm voor vensterratnen en koetsglazen, zonneblind.
store, (Eng.) voorraad ; magazijn, winkel.
storneeren, verbeteren door een tegenpost, door
af- en bijschrijven.
[post.
storno, v. verbetering van een verkeerd geboekten
storthing, o. de rijksvergadering in Noorwegen.
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stout, o. krachtig, donkerbruin Eng. bier.
[heid.
strabisme, o. strabositeit, v. het scheelzien ; scheelstradivarius, tn. zeer goede viool door Stradivarius
(1644-1737) gemaakt.
strait, v. (Eng.) straat, zeangte.
stramien, v. en o. borduurgaas, borduurpapier.
stranger, nz. (Eng.) vreemdeling, buitenlander.
strangulatie, v. verworging.
stranguleeren, verworgen.
strangurie, v. moeilijke en pijnlijke urineloozing.
Strapa(t)zen, v. my. (D.) inspanning, zware arbeid,
vertnoetenissen. [(inz. in rijtuigen).
strapontin, m. klapstoeltje, uitschuifbaar zitbankje
strascinfindo, strascintito, sleepend.
stras(s), o. valsche diamant ; kristalglas.
strata, o. my. lagen, schichten.
stratageem, o. krijgs-list, kunstgreep.
strateeg, III. krijgskundige, veldheer.
strategfe, v. veldheerswetenschap, krijgskunst.
strategisch of strategetisch, krijgskundig.
stratificdtie, v. laags- of schichtsgewijze Jigging
(van de delfstoffen enz.).
stratificeeren, laagsgewijze op elkander leggen.
stratocratle, v. soldatenregeering, militaire heerschappij. [schrift over de krijgskunst.
stratographie, v. leger- of krijgsbeschrijving, gestraw, (Eng.) stroo; straw-cutter, stroosnijder,
hakselmes; straw-berry, v. aardbezie.
stream, (Eng.) stroom.
Streber, m. (D.) strever, iemand die door allerlei
middelen tracht vooruit to komen; baantjesjager.
street, (Eng.) straat; —door, huisdeur.
Strelitzen, m. my. voormalig Russische soldaten van
de keizerlijke lijfwacht.
Idruisch, met geweld.
strepito, M. gedruisch, geraas ; strepitOso, met gestreptococcus, m. (kogel)bacterie der ontstekingsprocessen. fzwind.
stretto, nauw, eng; schaars; (muz.) kort, snel, gestrict, nauwkeurig, stipt; streng.
stricto jtire, naar streng recht. [strikt genomen.
stricto sensu, in den strengsten zin (van het woord),
strictuur, v. samentrekking, vernauwing.
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strike, v. (Eng.) werkstaking, greve (z. ald.).
stringendo, samentrekkend, haastend, steeds sneller.
stringent, bondig, nadrukkelijk, streng, afdoend.
strips, v. m y. slaag, ransel.
stroboscoop, m. stroboscapische schijf, v. draaischijf, draaibeeld, draaigezicht (optisch werktuig
of speelgoed).
strontium, o. een soort geel metaal ; strontium
zouten, verbranden met fraaie donkerroode vlam.
strophe, v. versafdeeling, verskoppeling, vers.
structuur, v. bouw; samenstelling, rangschikking
der deelen.
struggle, m. worsteling, strijd; (ook:) iemand die
zich inspant om opgenomen te worden in hoogere
standen ; - for existence, — for life, strijd om
het bestaan, om het !even; — for highlife, hardnekkig streven om in hooge kringen te worden
opgenomen.
[den hals).
strums, v. zwelling, vergrooting der schildklier (in
Struwwelpeter, m. (D.) Piet de Smeerpoes.
strychnine, v. sterk vergif uit braaknoten (nux
stuc, o. pleisterkalk, gipspleister.
[vomica).
studbook, o. stamboek van de renpaarden.
studeeren, zich (op iets) toeleggen; inz. leeren, zich
met geleerden arbeid bezighouden.
studie, v. vlijt, inspanning, navorsching; leerijver;
oefeningsstuk; proefstuk.
studieus, de studie beminnend, leergraag.
studio, m. werkkamer van een kunstenaar, inz. van
een schilder of beeldhouwer.
studiosus, m. student.
stukadoor, m. werkman in gipswerk, witter.
stultus, m. dwaas.[heid.
stupeffictie, v. verdooving, bedwehning, verslagenstupide, stupied, dom, stompzinnig, bot.
stupiditeit, v. domheid, botheid, stompheid.
stupor, m. gevoelloosheid, stompzinnigheid.
Sturm and Drangperiode, v. (D.) overgangstijdperk dat zich kenmerkt door veel strijd en inspanstuwadoor, m. scheepsbevrachter. [ning.
stuwage, v. het pakken (stouwen) der goederen in
een scheepsruim.
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styptica, o. m y. bloedstelpende tniddelen.
styrax, v. aniberboom, zie storax.
Styx, m. hellerivier, een van de strooinen van de
onderwereld.
sudda, v. weisprekendheid, overredingsgave, aangenaam vloeiende voordracht; (ook wel:) gesnap, gesuas6rium, o. raadgeving, aanbeveling. ikakei.
stia sponte, uit eigen beweging.
suaviteit, v. liefelijkheid, aangenaamheid.
suaviter in modo, fortiter in re, zacht in de wijze,
sub, onder. [maar krachtig in de daad_
subagent, m. hulpagent, onderag,ent.
subalptinsch, aan den voet van de Alpen gelegen_
subaltern, ondergeschikt, afhankelijk; subaltern
officier, m. luitenant of kapitein (ritmeester).
subalterniteit, v. ondergeschiktheid.
subamendement,o.onderamendement, amendement
op een amendement. thuipcommissie.
subcommissie, v. subcomite, o. ondercommisste,
sub conditiOne, onder voorwaarde.
subcutaan, onmiddellijk onder de huid gelegen.
subdelegaat, m. ondergevohnachtigde, bijgezant.
[ten hemel.
subdivisie, v. onderafdeeling.
sub divo, sub dio of sub Jove, onder den bloosubhastfitie, v. openbare, gerechtelijke verkoopilig.
sublet, plotseling, eensklaps; onverwijid.
subitamente, subito, terstond, oogenbliklcelijk.
subject, sujet,o. onderwerp, hoofd- of grondwoorcf
van een zin ; handelende persoon; persoon in tegenstetting met het object of de zaak.
subpctie, v. onderwerping.
subjectief, onderwerpelijk ; persoonlijk, innerlijk.
subjectiviteit, v. gesteldheid van een onderwerp ;
persoOnlijkheid ; beschouwing van een zaak uitsluitend vanaf zijn eigen persoonlijk standpunt.
subludice, onder den rechter, onbeslist.
subjunctief, m. aanvoegende wijs van de werkwoorden ; (bije. nw.) bijgevoegd ; verbindend.
sub lege libertas, de vriiheid onder de wet
sublevfitie, v. ondersteuning, ambtshulp.
subliem, verheven, hoog, edel.
sublimaat, o. (bij chemisten :) het vervluchtigde, inz.
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opgedreven kwik, een uitwendig ontsmetting-smiddel (is zwaar vergift).
sublimeeren, naar boven drijven, vervluchtigen.
sublimiteit, v. verhevenheid.
sub littera, onder de letter. [onderhuur.
-sublocdtie, v. wederverpachting van het gepachte,
sublunttrisch, ondermaansch; (fig.) vergaiikelijk.
subluxfitie, v. onvolkotnen ontwrichting, verstuiking.
submergeeren, onderdompelen, doen zinken; over[ming.
stroomen, onder water zetten.
•sulimersie, v. onderdompeling; geheele overstroosubmis, soutnis, onderdanig. [cooed.
subrassie, v. onderwerping, onderdaniglieid, ootsubmitteeren (zich), zich onderwerpen, zwichten.
sub ntimero, onder het nonuser of getal.
subordinatie, v. ondergeschiktheid, o nvoorwaardelijke gehoorzaamheid bij Leger en vloot.
subordineeren, in gezag, rang, waardigheid onder
een ander plaatsen, afhankelijk maken.
subornatie, v. omkooping, heimelijke verleiding.
suborneeren, verleiden, heimelijk omkoopen.
subplanteeren, den voet lichten, onderkruipen.
sub pcena, op straffe, op boete.
sub prEetextu, onder voorwendsel.
•subrepieeren, langs slinksche wegen verkrijgen;
heimelijk wegnemen.
subreptie, v verkrijging door 't verzwijgen of verminken van de waarheid, door verrassing, verschalking enz.
subrogatie, v. onderschuiving, het in-plaats-stellen.
sub rOsa, onder de roos, in vertrouwen, in 't geheim.
subscribent, souscripteur, m.onderteekenaar; inteekenaar.
subscribeeren, onderschrijven; inteekenen.
subscriptie, v. onderteekening; inteekening.
subsecutief, achtereenvolgend, opvolgend.
subsidiair, hulpverleenend; in de plaats komend;
subsidiaire gevangenisstraf, v. gevangenisstraf, die in de plaats van eene to betalen boete
treedt; subsidiaire hypotheek, v. nadere pandstelling bij ontoereikendheid van de eerste. [geld.
subsidie, o. en v. bijdrage, bijstand, ondersteunings-
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subsidieeren, geldelijk steunen, een geregelde toelage geven.
Sub sigillo volante, onder vliegend d. i. open zegel.
subsignatie, v. onderteekening.
subsigneeren, onderteekenen.
Iderhoud.
subsistentie, v. voortduring ; onderhoud, Levensonsubsisteeren, bestaan; zijn onderhoud hebben.
sub sole, onder de zon ; s. s. ni(h1)1 perfectum,
onder de zon is niets volmaakt.
sub specie, onder de gestalte, onder den schijn.
sub spe rati, op hoop van goedkeuring.
substantialiteit, v. wezenlijkheid, zelfstandigheid.
substdntie, v. zelfstandigheid, stof; wezenlijke inhoud,pit of hoofdbestanddeel; het beste van een zaak.
substantieel, wezenlijk, zelfstandig ; voedzaain.
substantief, .. zelfstandig naamwoord.
substitueeren, in plaats stellen ; substittitie, v.
plaatsvervanging, inplaatsstelling ; aanstelling tot
erfgenaam na den dood van den vruchtbruiker of
van den eersten erfgenaain.
f of postbekleeder.
substituut, m. plaatsbekleeder, toegevoegd ambtssubstraat, o. grondlaag, grond; bodem, voedings
bodem.
subsumeeren, gevolgen trekkers uit het bijzondere
tot het algemeene of uit het algemeene tot het bijzondere besluiten ; daaronder begrijpen.
subterfugium, o. (mv. —gia), uitvlucht, voorwendsubtiel, fijn, teeder ; (fig.) sluw, spitsvondig. [sel.
subtiliseeren, verdunnen ; (fig.) uitpluizen, haarklooven muggenziften.
subtiliteit, v. fijnheid ; (fig.) sluwheid, geslepenheid;
haarklooverij.
subtrfictie, v. aftrekking • subtraheeren, aftrekken.
subtropisch, halftropisch, aan den grens der heete
en gematigde luchtstreken voorkomende.
subvenieeren, to hulp komen, ondersteunen, bijstaan.
subventie, v. hulp, bijstand, ondersteuning.
subversie, v. omwerping ; ondergang, verval.
subversief, omverwerpend.
subverteeren, omwerpen, verwoesten.
sub voce, onder het woord.
[uitvallen.
succedeeren, opvolgen, opvolger zijn ; (ook wel :)
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succes, o. voorspoed, gelukkige afloop, goede
slag, bijval ;
d'estime, m. (Fr.) een door achting
voor den schrijver verkregen bijval.
successie, v. opvolging; volgreeks; troons-, ambtsopvolging; erfenis, nalatenschap.
successief, successievelijk, allengs; langzamerhand; achtereenvolgend.
successor, m. opvolger; erfgenaam.
succinct, kort, beknopt, ineengedrongen, bondig.
succubus, m. naclitmerrie.
succulent, saprijk, voedend, krachtig.
succulentie, v. saprijkheid; voedzaainheid, krachtigsuccumbeeren, bezwijken, onderdoen. [held.
succursale, v. help- of bijkerk ; help-, bijkantoor.
sucon, m. (Fr.) zuigvlek op de huid.
sucrerie, v. suikerfabriek, suikerraffinaderij.
sudatorium, v. zweetbad; sudor, o. zweet.
sudra, m. vierde kaste der Hindoe's (handwerkslieden en dienstboden).
sufficient, toereikend, genoegzaam, voldoende.
sufficientie, v. toereikendheid, voldoendheid.
sufficit, het is genoeg.
sufficit cuique diei sua malitia, elke dag heeft
genoeg aan zijn eigen kwaad.
suffisantie, v. laatdunkendheid, eigenwaan, trotsche
zelfgenoegzaamheid.
suffisant, voldoende, toereikend ; (ook :) ingebeeld,
vol eigenwaan, laatdunkend.
suffixum, o. achtervoegsel.
suffocatie, v. verstikking ; suffoqueeren,verstikken.
suffocato, gedem pt.
suffragaan-bisschop, suffragaan, m. wijbisschop,
als bisschop gewijd priester zonder eigen diocees;
suffagraan, (ook:) lid eener geestelijke vergade.
ring, dat recht van zitting en stemming heeft.
suffrage, v. (Fr.) stem, kiesstem ; goedkeuring ; suffrage universe!, algemeen stemrecht.
suffragette, v. (Eng.) naam voor voorstandster van
het vrouwenkiesrecht, stemrechtvrouw.
sugar, (Eng.) suiker.
suggereeren, inblazen, een voorstelling opwekken,
aanpraten, inz. den gehypnotiseerden (z. ald.) lets
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influisteren, dat hij in den hypnotischen slaap of
ook eerst later moet doen.
suggestibiliteit, v. vatbaarheid voor suggestie.
suggestie, v. opgewekte voorstelling, inblazing, bijgebracht denkbeeld ; inz. bij iemand die in hypnosuggestief, beinvloedend. 1 tischen slaap verkeert.
suggestie-vraag, v. vraag, door welke men den
ondervraagde het antwoord bedektelijk in den mond
geeft, en hem daardoor een onjuiste verklaring
ontlokt.
sugillAtie, v. bloeding onder de huid, blauwe plek.
suiddium, o. zelfmoord.
sui gêneris, van zijn soort, alleen aan hem eigen.
Suisse, m. Zwitser; deurwaarder, portier, kerkeknecht.
suite, v. vervolg ; begeleiding, stoet ; volgreeks van
]tamers; rij, reeks.
suivainte, v. kamenier, begeleidster.
sujet, o. onderwerp (vgl. subject); onderdaan ; aanleiding, gelegenheid ; oorzaak ; mauvais sujet,
slecht sujet, slecht mensch ; sujetten, m y. de
gezamenlijke dienstdoende personen, het personeel
(bv. van een tooneel).
sukade, v. gekonfijte pompoenen of oranjeschillen.
sulfaat, o. zwavelzuur zout.
stiller, sulphur, o. zwavel.
sulfuratie, v. zwaveling, verbinding met zwavel.
sulfureeren, zwavelen, met zwavel verzadigen.
sulfureus, zwavelig, zwavel bevattend.
sulky, v. (Eng.) licht t wee wi elig harddraverswagentje.
Sultan, m. Oostersche titel voor keizer.
sultanaat, o. rijk, gebied van een sultan.
sultfine, v. bevoorrechte gemalin van den Turkschen
keizer ; (oolc :) de titel van zijn dochters ; — vEllide,
moeder van den sultan.
summa, v. som, getal, verzainelg,etal, bedrag, totaal.
summa cum laude, met den hoogsten lof.
summa summarum, gezamenlijk bedrag, alles
bijeengenomen. (vat, beknopt, bondig.
stimmair,summárisch, summier(lijk), samengesummfirium, o. korte inhoud ; (ook :) priesterhemd.
summatie, summeering, v. bijeenrekening ; zie
sommatie.
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summeeren, de som opmaken, optellen.
summum bonum, het hoogste goed.
summum jus summa injuria, de strengheid van
de wet is de grootste onderdrukking, de overmaat
van rechtvaardigheid is het grootste onrecht.
sumptuous, kostbaar, prachtig, weidsch.
sumptuositeit, v. pracht, praalvertoon, groote en
prachtige vertering en uitgave.
sun, (Eng.) zon ; Sunday, zondag; sunrise, zoosopgang; sunset, zonsondergang.
Sunniet, m. orthodox Mahomedaan, die behalve
Mahomed's ook de voorschriften van diens eerste
silo ceinto, voor zijne rekening. [opvolgers navolgt.
suOno of sono, m. klank, Loon.
suo tempore, te zijner tijd.
[overvloed overtolligheid.
super, over, zeer.
superabonddntie, surabundantie, v. zeer groote
superarbitrium, o. beslissing in hooger aanleg.
supérbe (niet supêrber), voortreffelijk, prachtig.
supercarga, m. opzichter over eene lading.
superdividend, o. nabetaling op het dividend.
supererogfitie, v. ruimschootsche, te ver gedreven
plichtsvervulling, overdrijving.
superficialiteit, v. oppervlakkigheid, gebrek aan
grondige kennis.
superficiZel, oppervlakkig, niet grondig.
superfijn, overfijn, bijzonder fijn.
superflti, o. overvloed, overtolligheid.
superflua non nocent, overvloed schaadt niet,
beter te veel dan te weinig.
superieur, hooger, ineerder, machtiger ; superieur,
m. ineerdere, hoogere in rang; (zie ook superior).
superintendent, m. oppertoeziener.
superior of superieur, m. oudste, voornaamste;
hoofd van een R. K. geestelijke inrichting. [rang.
superioriteit, v. meerderheid, hooger gezag, voor.
superlatief, m. overtreffende trap ; hoogste graad.
supernumerair, surnumerair, m. een boven het
gewoon getal (van beambten, bedienden enz.)aangesteld persoon.
superpli, superplu, o. wit kleed voor geestelijken
beneden den rang van priester.
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superpositie, v. boven-ellcander-plaatsina.
superstitie, v. bijgeloof; superstitious, bijgeloovig.
superscriptie, v. opschrift.
supindtie, v. terugbuiging, rugwaartsche draaiing..
suppediteeren, aan de hand does (bv. een hulpmtddel); behulpzaam zijn, bijspringen.
supper, o. (Eng.) avondeten.
supplanteeren, onderkruipen, den voet lichten.
suppleant, m. aanvuller, plaatsvervanger.
suppleeren, aanvullen, bijdoen, aan toevoegen, vol.
tallig maken; bijbetalen.
supplement, o. toevoegsel, aanhangsel, aanvulsel.
supplementair, aanvullend, tot volmaking dienende.
suppletie, v. aanvulling.
suppletoir, aanvullend.
suppliant, supplicant, m. verzoeker, indiener van'
een verzoekschrift.
supplicando, smeekend, biddend.
supplicfitie, v. verootmoediging;(ook:)= suppliek.
supplieeren, suppliceeren, nederig verzoeken,
smeeken; een verzoekschrift indienen.
suppliek, o. verzoekschrift, oottnoedige bede. Iven.
supponeeren, onderstellen, aannemen, onderschui«
suppoost, m. dienend lid (b y. van 't gerecht, vats
een hoogeschool); medestander, helper in 't kwade.
support, o. steun, stut, ondersteuning.
supportabel, draaglijk, lijdelijk, verdraaglijk.
supporteeren, verdragen; onderstutten.
supporto, o. interest op wissels.
suppesita, o. m y. ondergeschoven dingen.
suppositie, v. onderstelling; onderschuiving.
suppositOrium, o. zetpil.
supprëssie, v. onderdrukking, terughouding; verheimelijking; afschaffing, opheffing.
supprimeeren, onderdrukken; weglaten; verheime-lijken; opheffen.
suppuratie, v. ettering, zwering.
suppureeren, etteren, zweren, dragen.
supputatie, v. berekening ; overslag, raming.
supputeeren, berekenen, een overslag maken; ramen.
supra, boven, bovenop.
[baringsgeloof.
supranaturalisme, a. bovennatuurgeloof, open.
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supranaturalist, m. wie aan 't bovennatuurlijke, aan
een openbaring gelooft.
su prematie, v. oppertoezicht en oppermacht, inz. van
den Paus over de bisschoppen en kerken.
surabondânce, surabundantie, zie superabonsurcharge, v. overlast, overlading.
Idantie.
surchargeeren, overladen.ftroeving.
stircoup, m. het spelen van een hoogeren troef, oversurcoupeeren, overtroeven.
-surditas, surditeit, v. doofheid.
surexciteeren, al to zeer opwinden.
surf, in. (Eng.) branding.
surface, v. oppervlakte, buitenzijde.
surgeon, m. wondheeler.
surmenage, m. overlading inz. van den geest (bij
surnumerair, m. zie supernumerair. fscholieren).
surpasseeren, overtreffen.
surplis, v. koorhemd van de Kath. geestelijken.
surplus, o. overschot, overblijisel, rest ; meerder besurpoids, o. overwicht.
f drag.
surprenfint, verrassend, zonderling.
surpreneeren, verrassen, vgrbazen, ontstellen.
surprise, v. verrassing ; bevreeinding, verbazing.
surra, v. tropische ziekte bestaande in toenemende
vermagering en uittering en door een bloedparasiet veroorzaalct.
surrogaat, o. plaatsbekleedend middel (bv. cichorei
voor koffie). ibetalingstermijn.
sursefince, v. opschorting (van betaling), verlengde
sfirsum corda! de harten omhoog !
surtaxe, v. hooger recht, bijslag op de inkomende
rechten; s. d'entrepfit, recht op den opgeslagen
handelsvoorraad.
surtout, v. groote overrok, overjas ; (ook :) tafelstel
met zout, peper, suiker enz.
surveillance, v. toezicht, bewaking.
surveillant, m. bewaker, toeziener, oppasser.
surveilleeren, een waakzaam oog houden, acht
geven, toezien.
survey, (Eng.) inspectie, onderzoek ; het nazien van
surveyor, m. opzichter; landmeter. [een schip.
survivan ce, v. overleving, beloofde opvolging van
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iemand in geval men hem overleeft ; het recht otn
een persoon na zijn dood in zijn ambt op te volgen.
susceptibel, vatbaar, gevoelig, prikkelbaar.
susceptibiliteit, v. ontvankelijkheid; prikkelbaarheid ; lichtgeraaktheid. [stoking.
suscitatie, v. opwekking, aandrijving ; opruitng, aansusciteeren, verwekken, berokkenen; opwekken,
aansporen ; aanstoken ; opruien, ophitsen.
sus Minervam (docet), het ei wil wijzer zijn dan
de lien (eig. het zwijn leert Minerva).
suspect, verdacht, in kwaad vermoeden.
suspendeeren, verschuiven, opschorten ; in een ambt
of bediening schorsen, voor een tijd buiten dienst
stellen.
suspênsie, v. uitstel, vertraging ; onzekerheid, besluiteloosheid ; tijdelijke dienstontzegging; (geneeskunde:) ophangen (in draagbanden) van ledematen.
suspensief, opschortend, vertragend.
suspensoir, m. en o. draagband (inz. voor 't scrotum).
suspensorium, o. draag(ver)band inz. om de borsten op te houden.
susplcie, v. verdenking, argwaan.
fnmeden.
suspiciêeren, verdenking, argwaan koesteren, versuspicieus, argwanend, wantrouwend.
susteneeren,onderstellen, van gevoelenzijn, meenen.
sustenti, o. het beweerde, gevoelen dat iemand
voorstaat.
sustine et abstine, duld en onthoud u.
sutra, v. het heilige bock van de Hindoes.
sutura, sutuur, v. naad, voeg, verbinding.
swum cuique, elk het zijne, Ceder wat hem toekotnt.
suum cuique pulchrum est, ieder vindt het zijne
suzerein, m. opperleenheer. [het schoonst.
suzereiniteit, v. oppermacht.
sveglifito, wakker, opgewekt, levendig.
svelte, slank; (bij schilders :) los, ongedwongen, stout.
svelto, (Ital.) vrij, ongebonden.
Swadesji, v. (Eng. Ind. lett.) „ons eigen land". Partij
die streeft naar zelfbestuur voor Engelsch-Indie.
sweater, m. (Eng.) dikke, gebreide wollen of katoenen trui (als beschutting tegen het zweeten bij sport);
(in den confectiehandel:) patroon die te maken
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kleedingstukken aan kleermakers (tegen hongerloonen) te verwerken geeft.
sweating, (Eng.) het hard later werlcen voor weisweetheart, (Eng.) geliefde, liefje. inig loon.
sweepstake, (Eng.) wedren of wedstrijd om een
prijs, die door de inleggelden van de deelnemers
gevormd is; (ook :) de inzet.
swell, m. (Eng.) fat, pronker (in N.-Amerika).
swicent, v. rooktabak van 't W.-Indisch eiland St.
Vincent en van Virginie.
fmensch.
sybariet, m. weekeling, aan zingenot verslaafd
sybarietisch, weekelijk, vertroeteld, verwijfd.
sycomore, v. Oostersche wilde vijgeboom.
sycophant, m. aanbrenger, verklikker; pluimstrijker.
sylbe, syllabe, v. lettergreep. [speller.
syllabeeren, letters of lettergrepen samenvoegen,
syllabus, m. pauselijk rondschrijven, waarin gewezen
wordt op voor den godsdienst gevaarlijke leeringen of afkeurenswaardige dwalingen.
syllogiseeren, gevolgtrekkingen maken, hesluiten.
syllogisme, o. sluitrede, redekundige gevolgtrek king.
sylphe, m. luchtgeest.
sylphide, v. vrouwelijke luchtgeest.
symbiose, v. samenleving van twee dieren (of van
twee planten of van een dier met een plant) zóó,
dat voor beide individuen dat te zamen leven noodig is, vgl. mutualism e.
symbiosieten, m. m y. parasieten wier verblijf in
het lichaam van den gastheer nuttig is voor gastheer en parasiet.
symboliek, v. leer van de zinnebeelden ; leer van
de geloofboelcen of belijdenisschriften en der
symbolen van een godsdienstpartij.
symboliseeren, verzinnelijken, zinnebeeldig voorstellen, in zeker verband met lets staan, verwant zijn.
symbolisme, o. nieuwere Fransche dichterschool,
een onderverdeeling van de decadenten.
symbool, o. kenteeken ; zinnebeeld ; leuze, wachtwoord ; geloofsbelijdenis.
symmetrie, v. evenmaat, evenredigheid van de deelen tot het gelieel.
sy mmetriek, symmetrisch, gelijkmatig, met twee
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evenmatige helften, die als 't ware elkaars spie•
gelbeeld zijn.
sympathetisch, medegevoelend; geheimkrachtig ;
sympathetische middelen, o. m y. wonder-ge.
neesmiddelen ; sympathetische inkt, v. inkt,
welks schrift eerst zichtbaar wordt als men het
papier verwarnit of bevochtigt.
sympathie, v. niedegevoel, overeenkomst van inborst
en timing, natuuriiike gevoelsovereenstemming;
afitankelijk is.
zielsverwantschap.
sympathische ziekte, v. ziekte die van een ander
sympathiseeren, 'net iemand gelijhe gewaarwordingen, neigingen enz. hebben ; deetneming gevoelen.
symphonie, v. groot veelstemmig muziekstuk; samenklank, wellutdendheid,welluidende samenstemming.
symphOnion, o. speeldoos net verschillende schijvett, die ingelegd kunnen worden en telkens een
ander muziekstuk geven.
symph6nisch, samenklinkend, samenstemmend.
symptomatologie,v.leer van de ziekteverschijnselen.
symptoom, o. aanwijzing, kenteeken, voorbode;
ziekteverschijnsel, onistandigheid, waaruit men tot
den ziekteloop besluit.
synwresis, v. samentrekking.
[mede.
synagoge, v. jodentempel, jodenkerk.
synaloephe, v. (taatk.l samentrekking by. mee voor
synchronisme, o. samenstelling van gelijktijdige
gebeurtemssen ; gelijktijdigheid.
synchronistisch, synchroon, gelijktijdig ; synchronistische tabellen, m. m y. historische talelen van gelijktijdige gebeurtenissen.
syncope, v. woordverkorting, samentrekking ; (in de
geneeskunde :) onmacht; dood door hartverlamming.
syncrasis, v. vermenging.
syncratie, v. medeheerschappij ; die staatsinrichting,
waarbij het yolk door zelfgekozen vertegenwoordigers deelneemt aan de uitoefening van de hoogste
macht in den Staat.
syndicaat, o. ambt,waardigheid van een syndicus;
vereeniging van bankiers, c o n s o r t i u m; ook
(inz. Fr. syndicat), vakvereenigittg, bestuur van
een handwerksvereeniging ; samenspanning van
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kooplieden oni de prijzen op te drijven en de concurrentie te dooden, = ring, kartel.
syndicalisten, m. mv. leden van vakvereenigingen
inz. in Frankrijk.
syndicus, m. rechtsverdediger, woordvoerder van
een stad, getneente enz.; (ook :) schrijver van een
stadsraad, gerechtsschrijver.
synecdoche, v. redekunstige figuur, waarbij een deel
voor het geheel wordt genomen of oingekeerd.
synodaal, wat een synode betreft, van haar uitgaat.
synOde, v. kerkvergadering, inz. bij Hervorinden.
synoniem, zinverwant, in beteekenis gelijkend.
synoniernen, o. mv, zinverwante woorden.
synonymiek, v. leer van de zinverwante woorden,
verzameling en verklaring daarvan. [zicht.
synopsis, v. kort begrip van een wetenschap, oversynoptici, m.mv. de 3 eerste evangelisten van het N.T.
synOptisch, een overzicht gevend, kort, bondig.
synovitis, v. gewrichtsbandontsteking.
syntdxis, v. woordvoeging, leer van de samenstelling van de volzinneu.
synthese, v. samenstelling, begripsverbinding ; op'dimming van het enkelvoudige tot het samengestelde.
synthetisch, samenstellend, verbindend ; synthetische methode, v. leerwijze die van de oorzaken tot
de gevolgen leidt.
syntOnisch, satnenstemmend (van tonen).
syphilis, v. venerische ziekte.
syphilitisch, met de syphilis besmet.
syrinx, v. bus, roer ; het dersfluit, pansfluit ; fistel,
syrte, v. zandbank, ondiepte. Ipijpzweer.
systfiltisch, samentrekkend, vernauwend.
systeem, systema, o. stelsel, een doelmatig, op vaste
grondslagen geordend, samenhangend geheel.
systemdtisch, stelselmatig, ordelijk en samenhangend, wetenschappelijk.
systematiseeren, wetenschappelijk samenstellen of
tot een stelsel brengenon wetenschappelijken samenhang brengen. fsamenstelling en schikking.
systematologie, o. leer van de wetenschappelijke
systole, v. regelmatige samentrekking van het hart.
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T
t. a. p. = ter aangehaalde plaats.
t. a t. = tout a toi, geheel de uwe.
t. a v. = tout a vous, geheel de uwe.
Th. C. -= theologise canditatus, m. candidaat in
[geleerdheid.
de godgeleerdheid.
Th. Dr. = theologise doctor, doctor in de godTh. S. = theolOgiae studicisus, m. student in de
[godgeleerdheid.
tom. = tomus, boekdeel.
t. s. v. p. (wider aan een bladzijde) = tournez,
s'il vous plait, keer om, als 't u belieft.
t. t. (onder brieven) = t6tus tuus, geheel de uwe,
uw ware vriend. [rookliol.
tabagie, v. vertrek voor rookers; rookgezelschap,
tabatiere, v. snuifdoos.
tabbaard, tabberd, m. mantel ; lang staatsiekleed,
inz. van rechters en pleitbezorgers. [wel.
tabe, (Mal.) Indische groet, z. v. a. wees welkom, vaartab61, v. overzichtstafel, lijst ; geschiedtafel, geslachtstale!, tijdtafel.
tabellkirisch, in den vot m van een tabel.
tabellariseeren, in tabellen brengen.
tabernakel, m. tent, loofhut van de Joden; sacramentshuisje (bij de R. K.); (ook :) nis voor heiligenbeelden ; (fig.) iemand op zijn — komen, ietnand
[teriiig.
een pak slaag geven.
tabes, v. uittering ; tabes dorsalis, rugg,emergstabijn, o. gewaterde taf; tabiseeren, een stof wateren.
tablatuur, v. afbeelding van een blaasspeeltuig met
de gaten met aanduiding van de voort to brengen toner.
table, v. tafel, disch ; table d'hOte, open tafel.
tableau, o. schilderij ; tafereel ; lijst, rol, register,
tabel ; tableau vivant, (e y elid schilderij, voorstelling van een tafereel door levende personen.
tabletkramer, m. = tabuletkramer (z. ald.).
tablette, v. plank; plaatje, plat boekje ; zakschrijfboekje; plak (chocolade).
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tabletterie, v. ingelegd werk, kunstschrijnwerk.
tablier, o. voorschoot, schort.
taboret, v. kleine handtrom.
tabourêt, v. stoeltje zonder leuning ; zitbankje.
tabula rasa, v. onbeschreven blad ; tabula rasa maken, lets geheel opruimen, schoon schip maken.
tabulatuur, v. toonaanduiding door letter en cijfers;
nauwkeurigste orde en regelmaat.
tabula, v. marskraam ; houten kastje met schuif laden.
tabulét-kramer, m. marskramer, rondtrekkend kleintaando, zwijgend (in de muz ). rhandelaar.
tace ! zwijg ! stil ! tacet, hij (zij of het) zwijgt; gauze.
tachometer, in. snelheidsmeter aan machines, voertuigen enz.
tachycardie, v. ziekelijk versnelde hartwerking.
tachydroom, m. hardlooper.
tachydromfe, v. het hardloopen.
tachygraaf, m. snelschrijver.
tachygraphIe, v. snelschrijfkunst.
tachymeter, nz. werktuig om snel afstanden te meten.
taciturniteit, v. stilzwijgendheid, geslotenheid.
tact, m. gevoel, tastzin ; zuiver en zeker oordeel in
zaken van smaalc en de gebruiken van de wereld ;
tiidmaat, toonmaat ; regelmatige beweging (bij den
dans).
tacticus, m. krijgskundige; (ook :) man van overleg.
tactiek, v. krijgskunde, legerstrijdkunst ; overleg,
middelen, die men gebruikt, om in een zaak te
slagen. [overleg, handig.
tactisch, tot de krijgskunst behoorende ; (ook ;) net
tactic!, voelbaar, tastbaar, waarneembaar.
tactus, In. gevoelszin.
teedieus, walglijk, vervelend, verdrietig, lastig.
teenia, v. lintworm.
taffetas, m. taf, donne gladde zijden stof.
taifoen, m. (Chineesch) wervelstorm in den Indischen oceaan. [(vgl. mikado).
taikoen,m. voormalig wereldlijk lceizer van Japan
tailings, my. (Eng.) aan de oppervlakte aanwezige
ertsen.
taille, v. lichaamsgestalte, vorm van 't bovenlijf ;
suede; het afnemen of keeren van de kaarten (inz.
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in 't farospel); gezamenlijke lcaarten, die afgenomen
worden. [gravure.
taille douce,v.koperen of stalen plaat, koper- of staaltailleur, m. kleermaker ; bankhouder in 't faro-spel.
tailor, m. (Eng.) kleermaker.
tailor made, met kleermakerssnit.
tala(a)r, m. lang staatsiekleed ; koningsmantel ; lang
opperkleed van de R. K. geestelijken.
talbotypie, v. photograpliie.
talent, o. (bli de oude Grielcen en Joden :) bepaald
gewicht aan geld ; attisch talent = ongeveer f 2400 ;
sedert 1836 in Griekenl. = 150 kilo gewicht ; in
het algemeen aanleg, vatbaarheid en bekwaamheid, kunstvaardigheid.
tale quale, zooals het reilt en zeilt.
tali-api, v. (Mal. lett. vuurtouw) soort lont om sigaren
enz. aan to steken. [van wedervergelding.
talio, v. wedervergelding; jus talionis, het recht
talisman, m. toovermiddel, onheilkeerend middel
(volgens 't bijgeloof).
talis pater, quails filius, zoo vader, zoo zoon, de
appel valt niet ver van den stain.
táliter qualiter, zoo zoo, middelinatig goed.
tallow, m. (Eng.) talk.
tally-ho, Engelsche jachtkreet.
talmud, m. wetboek van de nieuwere Joden, bestaande uit de m i s c 11 n a (den eigenlijken tekst)
en de g e in a r a (de uitlegging van den tekst).
talmudisten, m. m y. Joden, die een talmud aannemen ; Joodsche wetgeleerden.
talon, m. de na 't geven overschietende kaarten, stok,
stok- of koopkaarten ; het bij een obligatie gevoegd
bewijs, op vertoon van hetwelk nieuwe dividendcoupons worden afgegeven.
talonneeren, aanporren, aandrijven, aanzetten.
talpa(k), v. mol ; op lcolbak (zonder zak) gelijkend
hoofddeksel der Nederlandsche veld-artillerie.
talud, talus, o. helling, glooiing, schuinte.
taluteeren, hellend of glooiend maken.
Talweg, m. lijn, die de laagste punten van een dal
vereenigt en dus door afstroomend water gevolgd
wordt ; vaargeul.
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tamarinde, v. Oost-Indische zuurdadelboom met
laxeerende peulvruchten.
tamarisk, v. struikaclitige boom in Z.-Europa en 't
Oosten, welks zoutrijke asch in Frankrijk tot looien
en verven wordt gebruikt.
tambangan, v. (Mal.) boot, inz. om personen of
goederen in zeehavens te ontschepen.
tamboereeren, trommelen; ergens op aandringen;
met het haakje knoopen of borduren, haken.
tamboerUn, v. beltrommel, handtrommel.
tamboula, v. uoote negertrom.
tambour battant, den stormmarsch slaande.
tambourin, m. borduurraam.
tammany-hall, (Eng.) politiek-democratische club
te New-York, genoemd naar een 18e eeuwsch Indianenhoofd, die den blanken zeer welgezind was.
tampion, v. tap, prop; stopsel van linnenpluksel (in
de geneeskunst).
tamponeeren, met een tampon of stop sluiten.
tamtam, v. slaginstrument van de Chineezen en
andere Oostersche volken.
tanagra's, tanagrabeeldjes, o. me. terra-cottabeeldjes van vrouwen gevonden in de overblijtselen der Oud Qrieksche stad Tanagra ten N. W. van
Athene en de nabootsingen daarvan.
tandakken, (Ind.) (statig) dansen met armgebaren
en lichaamsverdraaiingen.
tandem, v. licht tweewielig rijtuig met twee
paarden achter elkander gespannen; velocipede
[viert de goede zaak.
voor twee personen.
tandem bona causa triumphat, eindelijk zegetandem fit surculus arbor, de stek wordt eens
een boom.
tandoe, v. (Mal.) draaghangmat, draagstoel.
tfindstickor, my. Zweedsche lucifers.
tangeeren, aanraken; van iets gewagen; dat tangeert mid niet, dat maakt geen indruk op mij.
tangens, v. (me. tangênten), raaklijn (aan een
cirkel of kromme lijn). [klokken, klavierpennetje.
tangent, v. hamertje aan snarenspeeltuigen en speeltangibel, tastbaar, voelbaar.
tank, m. ijzeren bak voor vervoer van petroleum enz.
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tankschip, o. schip voor vervoer van petroleum in[ gericht.
tannine, v. looistof.
tantalisfitie, tantaliseering, v. tand- ot mondtergen, doer watertanden ; tantalisch, tandtergend
(bv. zulke spijzen of dranken); hongerig of dorstig
als Tantalus; tantaliseeren, tandtergen, niet te
bevredigen begeerten inboezemen.
tántal(i)um of columbium, o. enkelvoudig metaal,
in 1801 ontdekt.
Tantalus, m. fabelachtig koning, van de oudheid, die
in de onderwereld vreeselijk gestraft werd ; hij
stond tot aan de kin in helder bronwater terwiji,
boven zijn neus heerlijk ooft hing, Welk een err
ander echter terugweek wanneer hij er van wilde
nuttig,en; beeld van een rijken vrek, van iemand,
die in den schoot van den overvloed gebrek lijdt.
tant de bruit pour une omelette, zooveel drukte
voor niemendal.
tantrême, o. aandeel in de whist, toekomend (feep
tant mieux, des te beter. [aan iets.
taut pis, des te erger.
tantutn, zoo veel, genoeg.
taotai, m. gouverneur van eene provincie in China.
tapage, o. geraas, gedruisch, Leven.
tapageus, vol geraas, druk, lawaaierig.
tapijt, o. kamer- of vloerkleed ; wandbekleeding; op,
het — brengen, ter sprake brengen, opwerpen.
tapioca, v. korrelig meel uit de wortels van den
maniokboom, cassavemeel.
tapisseeren, behangen, overdekken of bekleedert,
(met tapijten, behangsels enz.).
tapisserie, v. beharuzsel.
tapissiêre, v. inwendig bekleede verhuiswagen.
taptoe, v. signaal, dat de soldaten naar hun nachtkwartier roept.
ken).
taquineeren, kwellen, plagen; zaniken
tar, (Eng.) teer ; pikbroek (Eng. spotnaam voor matrotarantella, v. Siciliaansche volksdans; muziek daarbij.
tarantola, tarantula, v. zekere vergiftige lichtbruine en op den rug zwart gestreepte spin in
Italie; tarantula-dans, m. dansziekte, kramp met
hevige trekkingen, Sint-Veitsdans (door 't bijge-
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loovige yolk in Italie toegeschreven aan den steek
van de tarantula-spin).
tardando, tardato, sleepend, vertragend.
tardeeren, talmen, dralen, sammelen; toeven, Lang
tardo, langzaam.
[uitblijven.
targeeren, pochen, snoeven.
tarief, o. waren- of g,oederenlijst; prijsopgave; bepaling van kosten, ongelden enz. fjaponnen.
tarlatan, o. fijne lichte mousselinen stof voor baltarok, o. kaartspel met 78 bladen, zevenkoningspel.
Tarpejische rots, v. rots to Rome vanwaar de misdadigers neergestort werden.
tarra, v. aftrek, datgene wat van het bruto-gewicht
van de waren voor kisten, vaten enz. wordt afgetrokken.
tartaan, v. vrachtschip op de Middellandsche zee.
tartan, v. Schotsche geruite wollen stof ; Schotsche
mantel.
Tartaren, m. m y. oorspr. naam van een Mongoolschen stain; thans hoofdzakelijk naam voor : 1.. de
in Rusland gevestigde Turken, 20. de bewoners
van noordelijkst China.
Tartarus, m. doodenrijk, schimmenrijk, onderwereld,
hel;(ook:)wijnsteen;--etnêticus, braakwijnsteen.
tartine, v. boterham. [man.
Tarttiffe, m. schijnheilige, huichelaar, goddelooze fijntartufferie, v. schijnheiligheid, valsche vroomheid.
tasse, v. kopje; drinkschaalje.
tastiera, v. toetsenbord; sulla tastiera, dicht bij
den toets (der viool) of er boven.
tasto sell), het aanslaan van de eenvoudige, onbegeleide bastonen.
tatonneeren, rondtasten; met schroomachtige hand
schilderen; weifelend, als op den Last handelen.
tatoueeren, de huid met ingeprikte of ingekerfde
en beschilderde figuren beteekenen.
tatter-salt, (Eng.) paardenbeurs, vereenigingsplaats
van de liefhebbers van wedrennen enz.
Taurus, m. Stier (sterrenbeeld van den dierenrietn).
tautologie, v. woordverspilling, onnoodige herhaling
van het reeds gezegde; tautolOgisch, hetzelfde
zeggend, gelijkbeduidend, onnoodig herhalend.
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taveleeren, bespikkelen, besprenkelen.
taverne, taveerne, v. herberg, wijnhuis, kroeg.
tax, m. waardebepaling, prijszetting ; toekomend
deel ; belasting.
taxameter, m. toestel aan huurrijtuigen ter bepaling
van den prijs (naar het aantal afgelegde meters);
(ook :1 een daarvan voorzien rijtuig, zelf.
taxateur, m. schatter, prijszetter, waardeerder.
taxfitie, v. prijs- of waardebepaling ; waardeering;
aanslag.
taxe, v. vastgestelde prijs, waardebepaling.
taxeeren, schatten, waardeeren, aanslaan ; (oolc:)
beschuldigen, wraken.
taxis, m. het inbrengen (van een breuk); (ook :) een
soort altijd groene heester.
tea, (Eng.) thee.
teaen, (verhollandscht Eng.) de middagthee gebruiken bij iemand. fhout.
teak, tek- of tiekhout,o. djatihout, Indisch timmerteam, o. (Eng. sportterm :) groep spelers, elftal.
technicum, o. technische school, school voor beoef enaars van de v erschil lend e indnstrieele bedrijven.
têchnicus, m. kenner en uitoefenaar van de uiterlijke kunstregelen.
techniek, v. kunstleer, leer van de kunstregelen,
van de handgrepen; kunstbedrevenheid, kunstvaardigheid ; kunsttaal ; kunstwoordenleer.
têchnisch, kunst- of hand werkmatig ; volgens de
kunsttaal ; —e termen, kunstwoorden, eigen bewoordingen van een kunst, een hand werk, bedrijf enz.
technologie, v. kunstleer, kunst- en handwerksbeschrijving of geschiedenis, bedrijfskunde.
technolegisch, kunstbeschijvend, tot de kunst- of
bedrijfsleer behoorend.
technoloog, m. kenner van de kunst- of bedrijfsleer.
Teckei, m. (D.) dashond.
tectonisch, het gevolg zijnde van de inkrimping der
aarde (als aardbevingen, verheffing van gebergten enz.).
Te-Mum, o. (oneig.) lofzang ; — laudamus, U o
God, loven wij (aanhef van een R. K. hymne).
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teetotaler, (Eng.) geheelonthouder, van alle bedwelmende en dronkenmakende dranken.
tegument, o. bedekking, huid.
teint, o. kleur, tint, inz. gezichts- of huidskleur.
tekst, m. samenhangende bewoordingen van een cr,eschrift, hoofdgeschrift (in tegenstelling tnet de noten,
aanteekeningen enz.); bijbelplaats (inz. als onderwerp van een preek) ; de woorden bij muziek, bij
een plaat.
teleautograaf, m. foestel dat het eigen handschritt
autographisch op afstanden overbrengt.
teleautografie, v. het telegrafeeren van schrift.
telefoon, v. enz. zie telephoon enz.
telegraaf,v. verschrijver, seintoestel, die in verbazend
korten tijd berichten tot op de verste afstanden overtelegrafist, m. ambtenaar bij de telegraaf. Ibrengt.
telegram, a. telegraphisch bericht, tijding, die met
de telegraaf wordt verzonden. [den.
telegrapheeren, met de telegraaf berichten toezentelegraphisch, tot de telegraphie behoorende ; met
of van de telegraaf ; —e depeche, v. = telegram.
teleologie, v. leer van het doel van de dingen.
telemeter, m. afstandsmeter.
telepathic, v. geheimzinnige onderlinge gedachtenoverbrenging van ver van elkander verwijderde
personen, deels in den droom, deels in wakenden
toestand door verschijningen.
telephisch, moeilijk genezend, kwaadaardig.
telephotographic, v. het telegrafeeren van beelden;
(oolc:) het telegrafeeren op grooten afstand b.v.
uit luchtballons.
telephonic, v. kunst om op groote afstanden door
het stemgeluid gemeenschap te liebben.
telophonophobie, v. vrees om te telephoneeren.
telephoon, v. toestel mu geluiden door een elec.
trischen stroom over te brengen.
telephoneeren, door de telephoon spreken.
telephonist, en. beambte van de telephoon.
telescoop, m. verrekijker, spiegelverrekijker.
telescopisch, alleen door verrekijkers waar te nemen,
be. zekere sterren, telescopische sterren, v. nw.
geheeten.
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tellurisch, tot de aarde behoorend, aardsch.
tellurium, o. werktuig tot aanscliouwelijkmaking
van de card- en maanbeweging (ook :) een scheikundig element.
Tellus, v. godin van de aarde, de aarde.
tel maitre, tel valet, zoo beer, zoo kuecht.
telpherage, v. vervoer van goederen in wagentjes
die door electrische kraclit tangs gespanneu draden
worden voortbewogen.
teinerair, vermetel, koen, onbezonnen.
temeriteit, v. vermetelheid, roekeloosheid.
Tempe, o. schilderachtig, verruickelijk oord, lusttempeest, o. storm; zeestorm. [warande.
tempel, m. een aan den godsdienst gewijd gebouw.
te pel ier, nt. ridder van een voormalige geestelijke
orde ; onniatig drinker, zuiper.
tempera al secco, schilderen op droge wanden.
temperament, o. natutirlijke gemoedgesteldheid,
Imiddelen.
natuuraanleg, natuurneiging.
temperantia, v. inatiglieid; (o. me.) verzachtende
temperatuur, v. graad van warmte of koude.
temperen, tempereeren, matigen, verzachten; beperken ; de brosheid aan gietwaren benemen.
tempestatief, tempestueus, stormachtig; buldeI end, razend en tierend.
tempestief, tijdig, te rechter of te belcwainer tijd.
tempest6so, (Hinz:el( :) onstuimig; stormachtig.
tempi passáti vervlogeii tijden! dat komt nooit
terug !
tempo, o. tijd, rechte tijd; tijdmaat (in toon- en
danskunst); handgreep; afgemeten beweging (bij
inilitairen).
tempo doeloe, (Mal.) vroeger, lang geleden.
temporaal, tot de slapen behoorende.
temporair, tijdelijk, voorbijgaande.
tempora labuntur, de till glijdt hem.
temporfilien, v. me. wereldlijke inlcomsten van de
geestelijkiieid.
de
tempora mutdntur, nos et mutamur in
tijden veranderen onophoudelijk en wij met lien.
[tijd,
tem pored!, tijdelijk, wereldlijk, aardsch.
temporisatie, v. draling, verscliuiving tot geschikter
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temporiseeren, zich naar de tijdsomstandig-heden
schikken; een gunstiger tijd afwachten, talinen.
temporiseur, in. draler, hij die zich naar den tijd
voegt.
1 woord.
temps, tempus, m. tijd; tijdvorm van een werktemptfitie, temteeren, zie tent—.
tempus edax rerum, de tijd die alles vernietigt.
tempus omnia revelat, de tijd brengt alles aan
temulent, tuimelend, dronken. [het licht.
temulentle, v. roes, dronkenschap.
tenabel, houdbaar, verdedigbaar.
tenaciteit, v. vasthoudendheid, halsstarrigheid; vrekkigheid ; (ook :) rekbaarheid, taaiheid (der metalen).
tenancy, (Eng.) pacht, huur ; tenant, huurder, pachter.
[(in 't blazoen).
tenant, m. verdediger, voorvechter; schildhouder
tendeeren, spannen; bedoelen, trachten.
Noel.
tendèntie, v. strekking, neiging, richting naar een
tendentieus, met bepaalde strekking.
tendenz-roman, m. roman met een bepaalde artistieke, politieke, godsdienstige of wijsgeerige strekking.
tender, m. het aan een locomotief toegevoegde voertuig om steenkolen en water mede to voeren ; (ook :)
vaartuig, dat een linieschip begeleidt tot overbrenging van bevelen en tijdingen.
tendineus, peesachtig, van den aard van de pezen.
tendo Achilles, Achilles-pees.
tendre, teeder; zacht, week.
tendresse, v. teederheid, zachtheid. flijk.
teneramente, atter°, con tenerezza, teeder, liefetenesmus, in. persing, aandrang in blaas of darn.
tenez! daar! ziedaar! neem aan!
tennis, o. Engelsch raketspel.
tenor, tendre, m. hoogste mannenstem ;(ook:) tenortenorist, m. tenorzanger. kanger.
tenotomie, v. peesdoorsnijding.
tênsie, v. spanning, uutrekking; gespannenheid.
tentamen, o. voorloopig onderzoek, voorexatuen.
tentatie, v. beproeving, verzoeking, bekoring, vertentative, v. poging, proef.
[leiding.
tente-abri, v. schuil- of rusttent.
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tenteeren, beproeven, onderzoeken ; in verzoeking
tenture, v. behangsel. [brengen, bekoren.
tenue, v. houding, zit (van iemand to paard); wijze
waarop men zich voordoet, houding ; militaire kleeding, uniform ; grande —, groote tenue, parade-uniform ; petite —, kleine tenue, dagelijksche unitorm.
tenuiteit, v. dunheid, magerheid, fijnheid; geringheid.
tenuto, volgehouden (in de muziek).
teorbe, v. groote basluit.
tepidarium, o. lauw bad, katner met lauwe baden ;
broeikas met een temperatuur van 6° a 11° Cels.
tercerone, m. en v. kind van een Europeaan en
eerie mulattin.
tergiverseeren, uitvluchten zoeken; dralen.
term, m. bewoording, mtdrukking; termen, my.
bewoordingen, eigen uitdrukkingen van een of
ander vak ; redenen, beweegredenen, gronden.
termiet, m. Witte mier (Mt de tropen).
termijn, m. tijdruimte; bepaald tijdvak, dag, waarop,
een tijdvak, waarbinnen lets betaald moet worden*
[een woord.
atloopt.
terminfitie, v. begrenzing; voleinding, uitgaug van
termineeren, begrenzen ; eindigen, afdoen.
terminologie, v. kunsttaal, kunstwoordenschat ; leer
van de kunstwoorden van een wetenschap.
terminolOgisch, tot de kunsttaal behoorende, de
kunst woorden betreffende.
terminus, m. zie termijn; (ook :) einde inz. het
einde en het begin van een spoorweg; het station
aldaar.
terminus a quo, tijdperk van hetwelk afgerekend
iets geschieden moet; terminus ad quem, tijdperk tot op hetwelk lets moet plaats hebben.
ternair, drievoudig; drietallig.
terne, v. drietal bezette ea uitgekomen nomtners in
de getallenloterij. [aubergine.
terong, v. (Mal.) Indische vrucht,soort nachtschade,
Terpsichore, v. uiuze van 't citerspel en den dates.
terra, v. aarde, land; terra-cotta, gebrande aarde
of klei, pottenbakkersklei ; terra incognita, onbekend land.
terra Levis! de aarde zij u (hun) zacht.
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terrarium, o. glazen (cast met ijzergaas overdekt als
verblijfplaats voor iiisecten, hagedissen enz. ingericht.
terrors, o. aardwal ; vlakte of plat op een hums; voorgrond.
terrasseeren, aarden wallen opwerpen, op den grond
werpen, vellen ; neerslachtig maken, den moed benemen ; geterrasseerde muren, door opgeworpen aarde gesteunde muren.
terrazzo-tegel, m. ongebakken tegel van gedroogd
cement, waarop met verfstoffen en stukjes mariner
figure!' zijn aangebracht.
terre a terre, laag bij den grond.
terrein, o. grond, aardbodem ; plek gronds.
terreur, v. schrik ; tijd van het schrikbewind in de
Fransche revolutie in 1789.
terribel, vreeselijk, ijselijk, ontzettend.
terrier, m. groep hondensoorten aan de doggen verwant, te gebruiken voor het jagen op in holen
-terrine, v. soepschotel, schaal. flevende dmeren.
territoor, o. groudgebied.
territoriaal, het grondgebied betreffend, daartoe
behoorend ; territoriaal systeem, o. stelsel, volgens hetwelk de Kerk, ais een deel van het gebied
van den staat, geheel en al aan dezen onderworpen
ms ; territoriaal Leger, o. landweer.
territOrium, o. = territoor; in Amerika (ook
territory) gebied dat nog niet genoeg inwoners
heeft om een staat te heeten.
terrorisme, o. schrikbewind in Frankrijk gedurende
de revolutie (1783—'94).
terrorist, m. lid of aanhanger van dat bewind;
took :) iemand, die door gewelddaden vrees aan een
regeering tracht in te boezemen (inz. in Rusland).
tertia v. derde schoolklasse, derde toon van den
'
grondtoon
of ; terts, derde stootwijze (in 't schermen); (ook 0 zestigste gedeelte van een seconde;
— wissel, m. derde wissel.
tertiair, de derde plaats in een volgreeks innemende.
tertio, ten derde, in de derde plaats.
tertium non datur, een derde geval is niet mogelijk d. i. er is geen middelweg.
(twee vechten).
tertius gaudet, de derde verheugt zich (wanneer.
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teas, v. derde toon van een grondtoon of ; interval,
bestaande uit twee tonen van de toonschaal, Wsschen welke volgens de natuurlijke orde slechts een'
toon ligt (b y . ut mi, re fa); verkleinde —, die,
welke slechts 2 halve tonen bevat (van ut-kruis
tot mi-bemol); kleine —, die, welke 3 halve tonen
bevat (van ut tot n i beinol); groote -die 4 halve
tonen bevat (van ut tot mi); vergrooie —, die 5
halve tonen bevat (van ut tot nu-kruts).
terza, v. zie terts; terza-rima, v. gediclit in drieterzerol, o. zakpistooltje. [regelige strophen.
terzet, terzetto, o. driegezang, muziek voor 3 steinmen of instrumenten. [bonden strophe.
terzine, v. drieregelige, door de rijmplaatsing vertest, v. (Eng.) proet, proefeed, de afzwering van den
testaceen, o.mv. schaaldteren. [Pans in Engeland.
testament, o. uiterste wil, laatste wilsbepaling; de
christelijke godsdienstoorkonden (bijbel).
testamentair, den laatsten wil betreffend.
testateur, m. erfmaker; testatrice, v. erfmaakster.
testeeren, getuigen; een ertmaking doen, bij uitersten wil nalaten.
tes tificatie, v. betuiging, bekrachtiging.
testificeeren, door getuigen bewijzen, getuigen.
testikel, m. teelbal.
testimOnium, o. getuigenis, getuigschrift. [tuige.
testis unus, testis nullus, een getuige is geen getestudinae, v. m y. landschildpadden.
testudo, v. schildpad; in de oudheid ook schermdak bij belegeringen ; (in de geneeskunde ;) zwachtelverband om gewrichten.
tetanus, in. stijfkramp, klem.
fête, v. hoofd; fete a fete, (gesprek) onder vier
oogen, geheitne samenkornst, (ook:) kleine canape
voor twee personen; theeservies voor twee personen; a — reposee, met bedaardheid of bezadigdheid, rustig, met bedaard of kalm overleg.
tetraeder, o. lichaam besloten door 4 gelijkzijdige
tetragonaal-getal, o. vierkantsgetal. [driehoeken.
tetragoon, m. vierhoek.
[gedeelte van een land.
tetrarch, m. viervorst, beheerscher van het vierde
Teutonen, m. me. volksstam van de oude Germanen.
VIERTIENDE DRUB.
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teutophobie,v. vrees voor Duitschland, Duitschershaat.
fen weven.
textiel, spinbaar ; textiel-industrie, v. het spin nen
textueel, woordelijk, juist zooals de tekst luidt.
textuur, v. weefsel, verbinding, bouw of wijze van
aaneenvoeging van de moleculen of samenstellende
deeltjes van een lichaam.
thaler, m. Duitsche zilvermunt, daalder, inz. de
Pruisische thaler = f 1.80, verdeeld in 24 goede
of in 30 nieuwe zilvergroschen.
Thalia, v. muze van het blijspel.
thallium, o. op food gelijkend zeer zacht en rekbaar
Thanatos, m. de dood, de god des doods. fmetaal.
thanksgiving-day, m. (Eng.) dankdag, nationale herinneringsdag aan de verkregen onafhankelijkheid
in de Ver. Staten van N.-Amerika (in November).
that is the question, dat is het vraagstuk, het geheim, daar zit de knoop.
thautamologie,v. wonderleer, leer van de wonderen.
thaumaturg, m. wonderdoener.
theanthropologie, v. leer van den godmensch.
theater, o. schouwtooneel; schouwburg.
theater-coup, m. tooneelkunstgreep.
theatraal, tooneelmatig, bedrieglijk.
the dansant, o. danspartij, bij welke thee wordt
toegediend.
theme, v. eigenaardig schadelijk bestanddeel der thee.
theisme, o. geloof aan het bestaan van een God.
thema, o. (my. themata), hoofdstelling ; stof, voorstel, opgave tot een opstel ; — v. (m y. thema's),
stuk ter vertaling.
Themis, v. godin van de gerechtigheid.
theocratie, v. godsheerschappij, regeering van Godswege, de staatsvorm, bij welken God als onmiddellijk regent beschouwd wordt (gelijk weleer bij
het Joodsche yolk); heerschappij van de priesters.
theodicaea, v. verdediging van! God, rechtvaardiging van de goddelijke Voorzienigheid, ondanks
het kwade, dat er in de wereld is.
theodoliet, m. landmetersinstrument dienende tot
meting van verticale en horizontale hoeken.
theognosie, v. godskennis.
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theogonie, v. leer van het ontstaan van de goden.
theologant, theoloog, m. go,dgeleerde.
theologie, v. godgeleerdheid, religie-leer, wetenschappelijke voorstelling van den positieven godsdienst uit zijn oorkonden (het oude en nieuwe
theolOgisch, godgeleerd. [testament ).
theorema, o. zuiver bespiegelend voorstel, leerstelling.
theoreticus, m. grondenkenner van een wetenschap.
theorkisch, beschouwend, bespiegelend, niet practisch.
theorie, v. verstandsbeschouwing, onderzoek, inzicht ;
leer van de grondregels en beginselen van een
wetenschap of kunst, grondenkennis.
theosophle, v. godswijsheid, geestenzienerij, nieuwe
leer ontstaan uit een vergelijkende studie der oude
wereldgodsdiensten.
thera peut, m. behandelend geneeskundige, dokter.
therapeutisch, geneeskundig, ziektenkundig, genezend.
therapie, v. geneeskunst, behandeling van ziekten.
there is something rotten in the state, (Eng.)
daar is iets rots in den staat, er is iets niet in orde.
theridkel, v. dierlijk geneesmiddel, tegengif tegen
den beet van vergittige dieren ; Venetiaansche
t r i a k e 1, een zeer samengesteld opium-middel,
weleer in gebruik.
theridki, m. m y. opium-eters in het Oosten.
the right man in the right place, (Eng.) de rechte
[rend.
man op de rechte plaats.
thermaal, warme bronnen betreffend, daartoe behoobadplaatsen
met
warme
baden
of
thermen, v. m y.
bronnen.
Thermidor, m. warmtemaand, de 1 lde maand van
den Fr. republ. kalender (22 Juli-22 Aug.).
thermocauthre, v. instrument tot heelkundige behandeling door gloeihitte.
thermochemie, v. leer van de betrekkingen tusschen
warmte en chemische verschijnselen.
thermo-electriciteit, v. thermo-magnetisme, 0.
electriciteit, magnetisme door warmte opgewekt.
thermogeen, warmtegevend.

tierceering
thermometer
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thermometer, m. warintetneter, warmteaanwijzer
(die van Reaumur is in 80, die van Fahrenheit in
180, die van Celsius in 100 graden verdeeld).
thermophoor, m. warmtedrager.
thermostaat, m. toestel waarin gedurende langen
tijd dezelfde temperatuur onderhouden wordt.
thesaurier, m. schatmeester, penningmeester.
thesaurus, m. schat ; groot woordenboek.
these, thesis, v. stelling, inz. een to bewijzen stelling ;
(in de muziek en dichtkunst ;) neerslag bij het maatslaan, daling van de stem.
[loofsstellingen.
thetiek, v. verzameling van leerstellingen, inz. gethefirg, nz. (gewaande) wonderdoener, toovenaar ;
geestenziener ; geestenbanner.
thing,o. yolks- of gerechtsvergadering; zie storthing.
Thor, m. de Oud-Germaansche dondergod.
thora, v. Joodsche wetrol.
thoracica, o. my. borstmiddelen.
thorax, m. borst, borstkas.
thrombose, v. bloedvatverstopping, het zich vastzetten van een klonter geronnen blued in een
bloedvat.
thorium, o. een zeldzaam wit metaal met radioactieve (z. aid.) eigenschappen en gebruikt bij de
vervaardiging van gloeikousjes.
thryptisch, verbrekend, verbrijzelend, fijnmakend.
Thule, o. fabelachtig eiland in het hoogste Noorden.
thumb, (Eng.) duim ; Tom Thumb, Klein Duiinpje.
thyrs(us), m. met wijngaardloof oinwonden staf der
Bacchanten.
tiara, Hare, v. drievoudige pauselijke kroon.
tibia, m. scheenbeen.
tibi gratias, dank zij U (spottend gebruikt).
tic, m. verkeerde hebbelijkheid, leelijk aanwensel ;
zenuwpijn ; — convulsif, aangezichtskramp; —
douleureux, hevige aangezichtspijn.
ticket, o. (Eng.) (toegangs)kaartje, lootje ; stembriefje.
tide, (Eng.) getij, strooming.
tidoloog, m. beoefenaar van de wetten van het getij
o f van de zeestroomingen. [brengen.
tierceeren, tot op een derde verminderen of terugtierceering, v. vermindering op een derde ; het be-
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talen van niet meer dan een derde gedeelte van de
renten van de staatsschuldbrieven.
tierra, v. land; t. caliknte, heet en ongezond kustland in Sp.-Amerika ; t. fria, koud land op hoogtevlakten in het binnenland ; t. templada, gematigd land.
tiers-etat, m. derde stand in Frankrijk (burgers en
tigre, m. lijfknechtje [boeren).
tilbury, v. licht rijtuig met 2 wielen en een paard.
tilde, o. gebogen streepje boven de Spaansche n
om den klank nj aan to geven (bv. duetia, spr.
duEnja).
timbre, o. kiok zonder klepel, (vandaar :) toonschakeering van de stem ; (ook :) stempel, zegel.
timbre-poste, m. (Fr.) postzegel.
time is money, tijd is geld.
timekeeper, m. (Eng.) = chronometer (z. aid.);
tijdopnemer bij wedstrijden.
timeo Danaos, et dona ferentes, ik vrees de
Orieken, ook al geven zij geschenken.
Times, v. (Eng.) de tijden; titel van een Eng. courant.
timide, vreesachtig, beschroomd, schuchter.
timiditeit, v. schroomvalligheid, blooheid.
timocratie, v. republikeinsche staatsinrichting, bij
welke een bepaald vermogen zitting en stem in de
regeering verleent, geldregeering,.
Timon, m. menschenhater, menschenvijand.
[lig.
timOnisch, menschenhatend, wrevelig.
timorosamente, timoroso, bevreesd, schroomvaltimpano, m. (m y. —1), pauk, pauken, keteltrom.
tinctuur, v. verving, kleuring ; alcoholisch kruidentingeeren, kieuren. [aftreksel.
tingeltangel, m. café chantant van gering allooi.
tinka, v. (Mal.) grit, kuur.
tint, v. zie teint; graad van sterlcte, dien schilders
aan bun kieuren geven; zweem, gelijkenis; tintwijn, tint, tinto, m. roode Spaansche wijn, inz. de
beste wijn van Alicante en die van Rota.
tip, m. (Eng.) juiste iniichting door een ingewijde;
inz. bij wedden op een wedren of bij het specutipsy, (Eng.) dronken. Deeren.
tiptop, (Eng.) het voornaamste, het beste.
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tirade, v. het sleepend verbinden van op- of afgaande
noten; gedachtenvloed, wijdloopige uitweiding of
redeneering ; stuk van zekere uitgebreidheid in
proza of dichtmaat, dat een gedeelte van een werk
uitmaakt en doorgaans over een onderwerp loopt;
reeks verzeta of volzinnen, onafgebroken door
iemand voorgedragen.
tirailleeren, in verspreide gevechtsorde oprukken ;
wissels heen en weder trekken, om zich daardoor
[spreide gevechtslinie.
geld te verschaffen.
tirailleurs, m. m y. de soldaten in de voorste vertiran, m. gewelddadig heerscher, dwingeland.
tirannie, v. dwingelandij, wreede willekeur.
tiranniek, tirannisch, als een dwingeland.
tiranniseeren, onderdrukken; hard, wreed behandelen, met geweld overheerschen.
tiras, v. slagnet om patrijzen te vangen.
tire a quatre epingles, zeer netjes, keurig.
tirebouchon, m. kurketrekker; tirelire, m. spaarpot.
tirer le diable par la queue, den duivel bij den
staart d. i. de koe bij de horens vatten.
tiret, o. verbindingsstreepje.
tiroir, m. lade, tafellade. [koope champagne.
tisane, ptisane, v. gerstewater, zeer lichte en goedTisfphone, v. een van de 3 Furien ; ondeugend wijf.
tissu, o. weefsel; omslagdoekje.
Titanen, Titans, m. m y. een godengeslacht, dat eenmaal volgens de mythologie, vruchteloos den hemel
bestormde; (vandaar :) Titans-arbeid, m. hoogst
bezwaarlijk werk.
Mel, m. opschrift, benaming ; rechtsgrond, het recht,
dat men heeft om iets te bezitten, te eischen enz.
titillátie, v. kitteting, het kittelen.
titreeren, de fijnheid op het,gehalte bepalen ; meten.
titulair, volgens den titel ; den titel van een waardigheid hebbende, zonder die werkelijk te bezitten.
titulatuur, v. betiteling, voile benaming. [titelen.
tituleeren, met ambts- of eernamen voorzien, betitulo gratioso, bij wijze van schenking, om niet.
titulomanie, v. titelzucht, titelwoede.
titulo oneroso, onder bezwarende voorwaarden,
tegen betaling.
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Titus-kop, m. hoofd met kort gesneden, kroes Naar.
Tivoli, o. pleiziertuin (naar de stad Tivoli); tivolitheater, o. zomertheater.
tjap, o. (Mal.) sternpel, merk.
tjebokken, (Ind.) zich met water uit een flesch reinigen na het verrichten eener natuurlijke behoefte.
tji, v. (Soendaneesch) naarn voor rivier op West-Java.
tjingtjangen, (Ind.) kerven, in stukken snijden.
tjitjak, v. (Mal.) kleine Jndische wandhagedis.
tjoba, (Mal.) komaan, probeer eens ; proef eens.
toast, toost, m. vriendschappelijke dronk op iemands
gezondherd, heildronk; (ook;) geroosterd broodje
bij de thee.
tobacco, v. (Eng.) tabak. [vraag.
to be or no to be, (Eng.) zijn of niet zijn, levenstoboggan, m. soort van slede om van een bevroren
of besneettwden heuvel of to glijden, men ligt niet
de borst op het sleetje en stuurt met de voeten.
Snelheid tot 90 K. M. (vgl. bobsleigh).
toccata, toccatina, v. muziekstuk voor piano of
orgel waarin de beide harden bij de voordracht
van een figuur dikwijls afwisselen.
toddy, m. cognac (of runt) met water en striker.
toendra, v. met nios begroeide vlakte in Noordelijk
Rusland en Siberiè.
toetoep, (Mal.) sluiten; stnoren.
toewak, m. (Mal.) palmwijn.
toewan, m. (Mal.) heer, meester, gebieder; — besar,
de groote heer, inz. de gouverneur-generaal.
toga, v. toog, soort van tnansovermantel, ambtsdracht
van overheads- en gerechtspersonen, ook van predikanten, lange gesloten priesterrok.
toilet, o. kapsel ; kaptafel ; kapdoos, sieraad, opschik ;
zijn — maken, zich netjes aankleeden, opschikken.
tohu-bohu, o. warboel, chaos.
toise, v. vadem, Fransche lengtemaat van 6 voet =
[1,949 M.
toison d'or, m. (Fr.) gulden vlies.
tokayer, m. soort beste Hongaarsche wijn.
toko, m: (Mal.) Indisch warenhuis, winkel.
tokologie, v. geboorteleer, verloskunde.
tolerabel, verdraaglijk, lijdelijk, middelmatig.
tolerant, verdraagzaam, inz. in zake godsdienst.
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tolerantie, v. verdraagzaamheid; (in de g-eneeslcunde:)
het verdragen van geneesniiddelen.
tolereeren, verdragen, dulden, toelaten.
[vrucht.
tcomaat, tomato, v. liefdesappel, oranjekleurige
tomahawk, m. strijdbijl van de Indianen.
tomalne, v. lijkengift.
tombak, o. roodmessing (85 0/n koper 15 o/o zink).
tombe, v. grafzerk ; graistede ; praalgraf.
tombola, v. zeker loterijspel, dat men vooral in Italie
pleegt te spelen ; verloting zonder nieten van kunstvoorwerpen, hand werkjes enz.
tome, o. t4mus, m. deel, boelccieel.
Tommy Atkins, m. (Eng.) bijnaam voor den gewonen soldaat.
Tom Pouce, m. Kleinduimpje ; (ook :) soort gelaagd
gebakje filet room in het midden.
tondeuse, v. haarknipmachine; werktuig om schapen
te scherer. [lcende middelen.
tenica, tOnische middelen, o. me. zenuwverstertOnka, v:Spaanschesnuif, vermengd met fijngewreven
tonkaboontjes van den Amerikaanschen tonkaboom.
tonnage, v. tonnelast, de gansche scheepslading ;
opbrengst daarvan naar het tongehalte, tonnegeld.
tonologie, v. tonenleer.
tonometer, m. klanktneter.
tonsillitis, v. amandelontsteking.
tonsureeren, den schedel of de kruin scheren.
tonsuur, v. kruinschering van de priesters.
tontine, v. lijfrenten-genootschap (naar den uitvinder T o n t i), aangroeiende lijfrenten, waarbij het
kapitaal door een geheel gezelschap geleverd wordt,
maar de renten naar verhouding van den ouderdoni
betaald worden. Bij het afsterven van een lid
vervalt diens kapitaal aan het gezelschap.
tanus, m. spanning, spanuingsgraad.
tool, (Eng.) werktuig, gereedschap.
topaas, m. en o. edelsteen, ineestal van vuurgele kleur.
t6phus, m. lcnobbel aan beenderen, jichtknobbel.
töpica, o. m y. plaatselijke of uitwendige geneesmidmiddelen.
topiek, v. plaats- of vakaanwijzing ; leer van de
bewijsplaatsen ; woordopvolgingsleer.
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topisch, plaatselijk, de plaats betreffend ; —e middelen, o. me.
topica.
topograaf, m. plaatsbeschrijver.
topographie, v. plaatsbeschrijving.
topographisch, plaatsbeschrijvend.
topsy-turvy, (Eng.) onderstboven, averechts.
toque, v. baret, kleine datneshoed.
toque, van Lotje getikt, ietwat zonderling.
toreador, torero, m. stierenvechter (in Spanje).
tormentatie, v. kwelling, fopperij.
tormenteeren, kwellen, plagen, folteren, pijnigen.
tornado, v. hevige wervelwind, orkaan (tijdens het
regenseizoen in de keerkringslanden).
Tornister, m. (D.) soldatenranse6
tornooi, o. steekspel, ridderspel.
torpedist, m. soldaat-torpedolegger. [watermijn.
torpedo, torpille, v. onderzeesche helsche machine,
torpiditeit, v. torpor, m. gevoelloosheid, slapheid.
torpido, gevoelloos, slap, zwalc.
torpilleeren, met een torpedo treffen (een schip).
torqueeren, draaien ; martelen, lcwellen, plagen.
torsade, v. donne gouden of zilveren troetel aan
schouderkwasten van luitenants en aan epauletten,
tors(e), v. torso, m. romp inz. van een verminkt standbeeld.
tarsie, v. het wringen, draaien; gedraaidheid.
tortic011is, v. stijve nek, scheefhals.
tortoise, (Eng.) tortue, v. (Fr.) schildpad.
tortueus, vol krommingen, verwrongen.
tortureeren, folteren, pijnigen; beangstigen, kwellen.
tortuur, v. foltering; pijnbank.
tOry, m. naam van de conservatieven, van de aristocraten in Engeland; behoudsman (vgl. whig).
toss, (sportterm Eng.) opgooi, wedgoot.
tasto, snel, haastig.
totaal, geheel, ten voile.
totalisator, totalisateur, m. lijst van de gezainenlijke weddenschappen (bij wedrennen).
totaliteit, v. gezamenlijkheid, veheel.
totfiliter, v. geheel en al, ganschelijk.
totemisme, o. vereering van een bijzonderen beschermgod voor elken stain famine of huffs.
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totok, m. (Ind.) volbloed Europeaan in Indié.
totus in illis, geheel beziggehouden met gedachten.
towage, v. stoomsleepvaart Tangs een ketting.
touchant, roerend, aandoenlijk, treffend.
touche, v. aanraking; penseelstreek; orgeltoets.
toucheeren, aanraken ; roeren, treffen; aantasten,
beleedigen; (in de geneeskunde;) met een bijtend
midden behandelen; inwendig met den vinger
onderzoeken.
[draad loopt.
toueur, m. stoomsleepboot, die fangs een ketting of
toujours, altijd; toujours perdrix! altijd patrijs
d. i. altijd hetzelfdel
toupeeren, krullen, een haarkuif maken.
toupet, v. kuif ; (ook :) inval, kuur.
tour, m. omvang ,P uitstapje, reisje; beurt, rondgang;
moeilijk werlc; valsch haarvleclitsel; tour-a-tour,
beurtelings; — de passe-passe, goocheltoer;
—deforc,
krachtzet, stoute, gewaagde daad.
touringclub, v. (Eng.) vereeniging tot het vergemakkelijken van ontspanningsreizen.
tourisme, o. het reizen voor ontspanning.
tourist, m. tot uitspanning reizend persoon.
tourmentatie, v. tourmenteeren, zie torm—.
tournedos, m. gesneden ossenhaas.
tourn6e, v. rondreis.
tourneeren, draaien, wenden. [veranderen.
tourner casaque, zijn rok omkeeren, d. i. van partij
tournez s'il vous plait, sla het blad out, zie
ommezijde.
tourniquet, m. draaikruis aan een voetpad of ingang; instrument out een slagader (bij bloeding)
dicht to drukken.
tournooi, o. ridderspel, steekspel.
tourntire, v. wending, geschikste wijze van voordracht ; houding, gestalte; bevalligheid ; strook stijve
stof enz. ter opbolling van het vrouwenkleed aan
de heupen en lenden.
tout, alles, het geheel; tout a fait, geheel en al;
tout au plus, op zijn hoogst, op zijn meest; tout
a vous, geheel de uwe, uw oprecnte, toegenegen
vriend of dienaar; tout comme chez nous, juist
zooals bij ons; tout court, kort en goed, zonder
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titels ; tout de suite, zoo dadelijk, oogenblikkelijk.
tout comprendre c'est tout pardonner, alles
begrijpen is alles vergeven.
towage, towing, (Eng.) sleepvaart op rivieren.
towboat, v. sleepboot.
tower, Ill. (Eng.) toren, versterkt kasteel in Louden.
town, (Eng.) stad.
toxalbumine, v. eiwitvergift.
toxicologie, v. leer van de vergiften.
toxicum, o. (m y. toxica), vergitt.
toxine, v. door bacterien afgescheiden giftstof.
toxisch, vergiftig.
toynbee-vereeniging, v. toynbee-werk, o. vereeniging our door persoonlijk verkeer van de meer
ontwikkelden met de lagere klassen deze laatste te
verhef ten.
toy-terrier, m. soort kleine dashond.
tracasseeren, plagen, kwellen, ontrusten.
tracasserie, v. plagerij, booze streek.
trace, o. teekening, plan, schets ; de afgebakende lijn.
traceeren, afteekenen, schetsen, ontwerpen.
trachea, v. luchtpijp.
tracheotomie, v. suede in de luchtpijp.
trachoom, o. besmettelijke, korrelige ontstelcing der
loogleden.
tractaat, o. verdrag, overeenkomst.
tractAbel, handelbaar, gedwee.
tracteeren, (lets) behandelen; (iemand) goed of
kwaad bejegenen; onthalen.
tractie, v. (Eng.) het trekken (inz. door locomotieven).
trade, m. (Eng.) handel ; trade-union, v. vakvereeniging van werklieden.
[bericht.
trademark, (Eng.) handelsmerk.
traditie, v. overbrenging; bij monde overgeleverd
traditioneel, door overlevering voortgeplant.
traditore batter, v. groot-flankementsbatterij, die.
nende our het terrein tusschen de forten van een
stelling met vuur te bestrijken, ligt in den rebel
achter in een fort, sours daarbuiten.
[gerecht.
traduceeren, overzetten, vertalen.
tradtictie, v. overbrenging, overlevering aan een
ieder
vertaler
is
een
verrader
traduttore traditore,
d. i. alle vertalingen zijn onjuist.
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trafiek, v. handel, inz. met zelfvervaardigde fabrikaten; koopmansbedrijf, nering.
trafikant, M. handelaar in zelfbewerkte voorwerpen.
trafikeeren, v. koopiiianschap of nering drijven.
tragedle, v. treurspel ; treurig voorval.
tragi-comisch, treurig-vroolijk.
trfigicus, m. treurspeldichter.
trágisch, treurig, droevig; treurspelachtig.
train, trein, fn. gevolg ; gezamenlijke bagage en
hulpdiensten van een leger, legertros ; reeks van
wagens op de spoorwegen ; gewone loop van de
dingen ; train-eclair, bliksemtrein.
train de vie, m. (Fr.) levensstandaard.
trainard, traineur, m. achterblijver (bij een leger).
traineeren, sleepen, trekken; op de lange baaii
schuiven, vertragen; sleepen, talmen of dralen.
trainen, (Eng.) zich oefenen en harden om bij wedrennet' een goed figuur te maken.
training, v. (Eng.) oefening, africhting.
traineur, trainer, M. africhter, berijder van paarden.
traitabel, handelbaar.
traite, v. zie tratte.
traite, v. (Fr.) verdrag, tractaat ; verhandeling.
traiteur, m. gaarkok ; opentafelhouder.
trajdct, o. overvaart, overtocht ; veer.
traktaatje, o. kleine verhandeling, inz. kort gods[partij.
dienstig geschrift.
traktfint, M. onthaler, gastheer, betaler van de feestonthaalster,
gastvrouw.
traktfinte, v.
traktatie, v. onthaal; smulpartij ; lekkernij, versna[traktatie.
pering.
traktement, o. bezoldiging, wedde, soldij; (ook :) =
tram, v. lichte spoorweg, stadsspoorbaan.
tramontáne, v. de noordenwind in Italie; poolster ;
de tramontanen verliezen, in verwarring geraken, de kluts kwijt zijn.
tramp, (Eng.) vrachtzoeker, vrachtsnorder. Schip, dat
verschillende havens aandoet om vrachten te zoeken.
tramway, (Eng.) spoorweg met licht materieel;
paardenspoorweg.
trance, v. droomtoestand bij spiritistische mediums.
tranchant, scherp, snijdend ; bits, vinnig.
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tranche v. snede. [den, ontleden.
trancheeren, snijden, aan stukken snijden ; voorsnijtrancheermes, o. voorsnijmes.
trancheur, m. voorsnijder.
tranquillamente, tranquillo, rustig.
tranquille, gerust, bedaard ; gelaten.
tranquilliteit, v. rust, bedaardheld ; gelatenheid.
trans, aan gene zijde, over (in samenstellingen net
namen van wateren, bergen). [gelijk.
transactie, v. vereffening, minnelijke schikking, vertransalpijnsch, aan gene zijde van de Alpen ; (ook :)
= ultramontaan. [schen Oceaan.
transatlantisch, aan gene zijde van den Atlantitransbordeur, (Eng.) v. brug ongeveer 25 M. boven
het water die op aan de oevers geplaatste torens
rust en voorzien van rails waarlangs een pont Been
en weer wordt bewogen ; hangende pont.
transcendant, zeer uitmuntend in zijn soort.
transcendent(aal), bovenzinnelijk.
transcript, o. overgeschreveii stuk.
transcriptie, v. overschrijving ; het arrangeeren van
een muziekstuk voor andere instrumenten.
trAnseat, dat ga voorbij, zij vergeten.
transept, o. dwarsvleugel van een gebouw, dwarsschip van een kerk, kruisblok.
transfereeren, overdragen, verplaatsen ; op een
ander overdragen (bv. den eigendom, de bezitting).
transfiguratie, v. gedaanteverandering ; verheerlijking van Christus op den berg Tabor. [men.
transfigureeren, van gedaante veranderen, vervortransformiitie, v. vervorming, herschepping.
transformsitor, m. werktuig oin de spanning van
electrische stroomen to veranderen. [geven.
transforn:eeren, omvormen, een anderen vorm
transfusie, v. overgieting, overtapping, het brengen
van bloed uit het eene levende lichaani in het andere.
transgressie, v. overstapping; overtreding van een
wet.
transigeeren, tot stand brengen ; een vergelijk treften, tot een minnelijke schikking komen.
transiteeren, doorgaan, doorgevoerd worden (van
waren).
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transitie, v. overgang van 't eene onderwerp op
't andere, of van den eenen toon in den anderen
doorvoer.
transitief, overgaand op een ander.
transito, o. doorvoer van waren.
transito-handel, m. handel met doorvoergoederen.
translaat, o. translfitie, v. vertaling, overdracht
(van een recht); translateur, v. vertaler.
transleithaansch, aan gene zijde van de Leitlia,
d. i. tot de niet-Duitsche kroonlanden van Oostenrijk behoorende.
translocatie, v. plaatsverandering, overbrenging.
transluciditeit, v. doorschijnendheid.
translunárisch, bovenmaansch.
transmarijn, overzeesch. [verhuizing.
transmigratie, v. verhuizing, landverhuizing; zielstransmissibel, overzendbaar, over te brengen.
transmissie, v. overzending, overdraging.
[lijk.
transmutdbel, voor verandering vatbaar, verandertransmutabiliteit, v. veranderlijkheid.
transmutatie, v. verandering ; transmutatie theorie, v. de meening dat alle organismen van de aarde
uit 66n of eenige weinige hoogst eenvoudige stainvormen zich ontwikkeld hebben.
transmuteeren, veranderen.
flegen.
transoceanisch, aan gene zijde van den oceaan getranspadaansch, aan gene zijde van den Po.
transparant, o. doorschijnbeeld ; lijnenblad (dienende oin recht te schrijven) ; (bijv. nw.) doorschijnend.
transparentie, v. doorschijnendheid ; klaarheid.
transpiratie, v. het zweeten, uitwaseming.
transpireeren, uitwasemen (door de huid), zweeten ;
(fig.) uitlokken.
tranplantátie, overplanting ; verplaatsing ; het overplanten van huidlapjes op open plaatsen.
transplanteeren, overplanten ; verplaatsen.
transponeeren, overzetten, een muziekstuk in een
andere toonsoort omzetten.
transport, o. vervoer ; verzending ; vervoerloon,
vrachtgeld; overdracht (van eigendom); overdraging van een post op een andere rekening, van de
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slotsom van een bladzijde op een andere; (ook :)
driftvervoeri ng.
transportabel, vervoerbaar ; overdraagbaar (van
schttlden en verbintentssen).
transportdtie, v. = deportatie.
transporteeren, vervoeren; overvoeren ; overdragen (b y. de som der rekenposten van bet eene blad
op een ander).
transporteur, m. hoek- of graadmeter.
transpositie, v. verzetting, verplaatsing; om- of
overzetting (in een anderen toon).
Eden Rijn.
transrhenaansch, overrijnsch, aan gene zijde van
transscriptie, v. overschrijving ; overbrenging (bv.
van een zangstuk voor piano).
transsubstantifitie, v. overgang van de eene zelfstandigheid in de andere ; inz. verandering van het
brood en den wijn in het lichaam en bloed van
Christus in het sacrament van het altaar, volgens
Katholiek dogma.
transsudaat, o. uitgetreden waterige bloedvloeistof.
transsudatie, v. doorzweeting.
transsudeeren, doorzweeten, doorsijpelen.
Transtevere, o. zie Trastevere.
transversaal, dwars, overdwars.
transversdien, m. me. zijverwanten.
trapezium, o. vierhoek, met twee evenwijdige en
twee niet evenwijdige zijden ; (oak in de gymnastiek :) zweefrek = trapeze m.
trapper, m. Noord-Amerikaansch wild- en pelsjager,
inz. op bevers en otters.
Trappist, m. lid van de orde van la Trappe (de gestrengste van de geestelijke orden).
traqueeren, een drijf- of klopjacht houden, drijven.
trascinändo, sleepend.
trascrizieme, v. (in de muziek :) zie transscriptie.
trassaat, m. de betrokkene (van een wissel).
trassant, m. trekker (van een wissel).
trasseeren, trekker, een wissel afgeven.
trassi, v. (Mal.) kwalijk riekende toespijs voor de
rijsttafel, bereid:uit vischjes en garnalen, die in zout
water in een aarden pot tot gistiug zijn gebracht.
Trastevere, o. het aan gene zijde van den Tiber,
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oostwaarts liggende gebied, het gedeelte van Rome
aan den rechter-Tiberoever.
tratte, traite, v. getrokken wissel.
trátto, gerekt.
trattoria, v. restaurant, herberg.
traumatica, o. m y. wondmiddelen.
traumdtisch, door verwonding ontstaan. farbeid.
travail force, m. (m y. travaux forces), dwangtravailleeren, arbeiden (inz. met inspanmng); kwellen, afmatten.
traverse, travers, v. dwarslijn, dwarsgang ; dwars
ingelegde borstwering, zijweer ; verliindering, wederwaardigheid. fsprongen malcen.
traverseeren, dwars doorgaan, kruisen ; dwarstravesteeren, verkleeden; belachelijk of koddig inkleeden; ernstige voorwerpen in schertsende bewoordingen voorstellen. [ding.
travesteering, v. verkleeding ; lachwekkende inkleetravestie, v. lachwekkende of schertsende omschrijving of inkleeding, inz. van een gedicht, waarbij de
vorm zoodanig veranderd wordt, dat hetgeeii eerst
ernstig was, nu lachwekkend is geworden.
traviata, v. (It.) verleide, gevallen vrouw.
trawfint, m. begeleider, lijfwacht ; bijplaneet, maan.
trawl, v. en o. (Eng.) grondnet, sleepnet, kor.
trawler, m. vaartuig, waarmede men met een trawl
vischt, vischkotter.
treason, (Eng.) verraad ; high — hoogverraad.
treasure, (Eng.) schat, schatkist ; treasurer, m.
tree, (Eng.) boom.
1schatmeester, thesaurier.
trefle, o. klaveren (op de speelkaarten).
treillis, o. traliewerk, tralievormig latwerlc.
trema, o. deelteeken (twee punten op een klinkletter).
tremando, tremolfindo, bevend, sidderend, trillend.
tre mblant,tremulant,m.triltoon,siddertoon, triller.
trembleur, m. trifler, verklikker ; plaatje, dat door
een electrischen stroom in trilling wordt gebracht,
met het dOel een sein over to brengen.
tremolo, (muz.) bevend, sidderend ; — v. trifler (bij
tremor, m. beving, schrik. [het zinged).
tremplin, m. springplank van de springers en acrobaten.
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trente et quarante, o. zeker hazardspel met kaarten.
trente-un, trente-et-un, o. een-en-dertig (zeker
trepaan, m. schedelboor, panboor. fkaartspel).
trepaneeren, de hersenpan doorboren.
trepang, v. zie tripang.
trepithitie, v. sidderen, onrust; versaagdheid.
trepied, m. drievoet.
tresalven, m. en v. me. kiiideren uit de vernienging
van Mestiezen en Indianen geboren.
tres faciunt collegium, drie maken een college,
drie kunnen uitspraak doen.
tres6r, m. trezoor, o. schat; schatkamer.
tresse, v. goud- of zilverboordsel; haarvlecht.
trove, v. wapenstilstand; — de compliments, maak
geen complimenten.
trezorie, trezorerie, v. schaticamer.
trezorier, m. schatmeester, rentineester.
triade, v. trias, o. drietal, drieheid ; verzameling
triage, v. uitlezing, het schiften. Ivan 3 personen.
triakel, v. zie theriakel.
trial, (Eng.) poging, onderzoelc, gerechtelijk verhoor ;
proef, beproeving, proefrit van renpaarden.
triangel, m. driehoek ; driehoelcig stalen slaginstrument in de Turksche muziek.
triangulair, driehoekig; triangulaire getallen,
zie trigonaalgetallen.
trianguleeren, triangulatie, v. laudiiietingen vei richten met behulp van drielioekeii.
trianon, o. paviljoen, alleenstaand gebouw in een
park (Haar het slot bij Versailles).
[teekeiiing.
triangulatie, v. driehoeksmeting ten bate van kaarttriarchie, v. drieheerschappij, driemanschap.
trias, o. zie triade.
tribueeren, toekennen, toeEigenen ; schatting betalen.
tribulAtie, v. beangstiging, angst; wederwaardigheid,
ongeval.
tribunaal, o. rechterstoel, gerechtshof, rechtbank.
tribune, v. spreekgestoelte; verheven plaats voor het
yolk in vergaderzalen ; galerij in de kerken.
tributair, schatplichtig.
tribuun, in. gemeensman bij de oude Romeinen,
hoofd van een tribus of volksafdeeling.
VE ER TIENDE DECK.
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trimester
tribuut
tribuut, o. opbrengst, belasting, cijns.
trichine, v. haarworm, zeer klein wormpje of made,
die in het vleesch van sommige zoogdieren, inz. vati
varkens leeft; menschen die zulk varkensvleesch
(o n g e k o o k t) eten sterven onder hevige pijnen.
trichinOse, v. trichinenziekte.
trichophytie, v. haarziekte veroorzaakt door een
microscopische schimmelplant.
trichotomie, v. haarklooverij.
tri-chromotypie, v. driekleurendruk.
tricinium, o. muziekstuk voor drie stemmen.
trick, m. (Eng.) slag of trek (in 't kaartspel); trek,
kunstgreep.
tricolor, driekleurig. tricolor, m. driekleurige amarant; tricolore, v. de Fransche kokarde of vlag.
tricot, o. gebreid nauwsluitend goed.
trictrac, o. spel, tusschen twee personen op een
bord, met damschijven en dobbelsteenen, bakspel.
tricycle, m. driewieler, driewielige fiets.
tridens, trident, m. drietand.
triduum, triduum,. tijd van drie dagen; inz. driedaagsche boetetijd bij de Katholieken, bestaande
in biechten enz., aalmoezen geven, aanhoudend
kerkgaan en geleid door paters Redemptoristen.
triennaal, driejarig.
triennium, o. tijdvak van 3 jaar.
triest, triestig, treurig, droefgeestig.
trifOlium, o. drieblad, klaver.
trigamie, o. drievoudig huwelijk.
trigonaal, trig6nisch, driehoekig; trigonaal-getallen, o. m y. driehoekige getallen; als 31(1 + 2),
6 (1 + 2 + 3), 10 (1 + 2 + 3 + 4), 15 (1 -I- 2 +
3 + 4 + 5) enz. (.•.
trigonometric, v. driehoeksmeting.
trig6num, trigoon, m. driehoek.
triktrak, o. zie trictrac.
trillioen, o. duizendmaal duizend billioen, millioen
van den derden rang.
trilogie, v. driezang, drie tooneelstukken, of gedichten die een grooter geheel vormen.
trimester, o. drie maanden, vierendeel jaars.
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Trimoerti, v. drieeenheid van de Indiers (Vishnoe,
Brahma en Schiva).
[dens.
trinitariers, trinitArissen, m. m y. drieeenheidsbelijtriniteit, v. drieeenheid,
drievuldigheid.
trin6misch, drieledig, drievoudig.
trio, o. driespel, driestemmig muziekstuk ; klaverblad,
trits van vrienden.
triole, triool, v. drie verbonden noten, die de waarde
van twee van het gelijke teeken hebben.
trional, o. een slaapmiddel.
triomf, m. enz., zie triumf enz.
trionfiinte, (It.) jubelend.
trip, v (Eng.) reisje, uitstapje.
tripang, v. (Ind.) zeekomkommer, eetbaar stekelhuidig weekdier door Chineezen als lekkernij gegeten.
[die men tot polijsten gebruikt.
tripe', o. grauwgele, magere en droge steensoort,
tripe!, triple, drievoudig, drieledig.
triple-alliantie, v. drievoudig verbond.
tripleeren, verdrievoudigen.
triplette, v. rijwiel voor drie personen.
tripliciteit, v drievoudigheid.
tripliek, v. beantwoording van het tweede ver weerschrift of dupliek.
triplum, o. het drievoudige.
tripot, o. danshuis, speelhuis, krot.
tripoteeren, knoeien, konkelen.
tripticon, triptiek, o. geschilderd of gebeeldhouwd
altaarstuk uit een middenstuk en twee zijpaneelen
bestaande.
trismus, m. kaakklem ; het tanden knarsen.
triste, treurig, droefgeestig, bedroefd.
tristezza, v. (It.) droefheid, treurigheid.
tritheisme, o. driegoderij, geloof aan drie goden.
Triton, o. noon en begeleider van Neptunus.
tritons, m y. lagere zeegoden.
trits, v. drietal (trio).
triturAtie, v. fijnmaking, fijnwrijving enz.; het vermien van de spijzen tusschen de tanden.
triumf, triomf, m. overwinning ; zegefeest.
triumfant(elijk), triumfeerend, zegepralend;
juichend.

triumfeeren
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troqueeren
triumfeeren, zegepralen; juichen; (bij de mule Rolumen ) een triumf of zegepralenden intocht
houden. [tont hield in Rome.
triumphator, m. zegevierend veldheer die zljn intriumvir, m. drienian; triumviraat, o. driematischap.
trivialiteit, v. platneid; onbeduidendheid, nietswaardigheid. [Parijs.
Trocadero, o. tentooustellingspaleis te Passy bij
trot, nt. ruffling.
trocart, troisquart, troquart, m. driesnijdende
wondheelersnaald tot attapping van water enz.
trochaeus, m. versvoet met een Lange en een korte
syllabe, langkortmaat•
rinijnwerkers.
troglodieten, m. me. liol- en spelonkbewoners; (ook:)
troika, v. Russisch driespan, wagen of slede met 3
paarden. [of zijn verderf binnenvoeren.
Trojaansche (het) paard inhalen, zelf zijn vijand
trolley-systeem, o. stelsel tot geleiding van elec.
trtsche trains lanes een bovengrondschen stroomkabel, terwiji contact wordt verkregen door een
stang of beugel (trolley).
tromba, trombe, v. trompet ; (ook :) typhon (z. ald.)
trombone, v. bazuin, schuiftrompet.
treinie, v. aangezicht, gelaat; bakkes.
tronqueeren, afstompen, verminken, besnoeien.
trope, treipus, m. otieigenlijke, figuurlijke uitdrukking; redefiguur, redesieraad.
tropee, v. (niet trophee of trofee), zegeteeken.
trOpen, m. mv, zonnekeerpunten, keerkringen, (ook :)
de heete luchtstreek.
trOphisch, 'tot de voeding behoorende ; b.v. —e
stoornissen, v. m y. voedingsstoornissen.
trOpici, m. m y. (tropicus), keerkringen; tropicus
cancri, kreefs- of noorderkeerkring; t. capricOrn i,
steenboks- of zuiderkeerkring.
trOpisch, oneigeiilijk, beeldsprakig; (ook :) tot de
Keerkringslanden behoorend, daar te vinden.
tropon, o. soort verduuizaamd eiwit, versterkend
niiddel.
troppo, te veel, al te zeer; non t., niet al te.
troquart, tn. zie trocart.
troqueeren, ruilen, ruilhandel drijven.
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tros, m. hoop, menigte; zware bagage van een leger ;
trotteeren, draven. lierijgspakkage.
trottoir, o. opgehoogd voetpad langs de huizen,
[nezanger.
bruggen e q kaden, stoepstraat.
troubadour, nz. Zuid-Fransche middeleeuwsche mintrouble, v. wanorde, verwarring-; volksopstand.
troubleeren, troebel maken; verontrusten, storen.
trou-madame, o. zeker kanierspel met 13 ivoren
balletjes. [gezelschap tooneelspelers.
troupe, troep, v. hoop, menigte; (ook :) ronclreizend
trousseau, ni. uitzet van een bi nid.
trout, (Eng.) forel.
trouvaille, v. vond, vondst.
trouvëre, trovatore, m. Noord-Fransche minstreel
of minnedichter in de middeleenwen.
true, m. leunstgreep, geheim van een handwerk ;
list, vond.
truck, (Eng.) vier- (of zes)wielig draaibaar onderstel onder een uiteinde van een spoorwegwagen
(truckwagen) die dan twee van die onderstelleis
heeft.
truckstelsel, o. het ruilstelsel, waardoor arbeiders
niet het loon in geld, maar in waren ontvangen.
truisme, o.algeineen erkende waarheid, gemeenplaats.
trumeau, m. wandruimte, tusschen 2 vensters ; peratitspiegel, penanttafeltje.
trust, v. combinatie van kooplieden of fabrikanten,
die niet met elkander concurreeren en dus een
monopolie make!' oin de prijzen op to drijven ;
veeni.
trustee, m. (Eng.) gevolmachtigcle, vertrouwensnian.
trypanosomen, v. nt. zeer 'defile eencellig,e diertjes,
die als parasieten in het bloedvocht van groote
dieren Leven en die een bloedzuigend insect a's
tsaar, m. (Russ.) leeizer. [tusschenwaard hebben.
tsarewitsj, m. grootvorst-troonopvolger, keizerszoon.
tsaritsa, v. (Russ.) keizerin. f Hotigarije.
tsjarda, v. alleenstaande herberg in de vlakten van
tsjardak, m. open en op 4 pilaren rustende kainer
op een Oostersch (Turksch) dale.
tsd-tse vlieg, v. Afrikaansche vlieg, die door haar
beet bij het vee de doodelijke tsê tst ziekte ver-
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oorzaakt en bij den mensch de zeer gevaarlijke
slaapziekte.
Tsung-li-Yamen, o. Chineesch raadslichaam, dat
de leiding heeft van het Departement van Buitenlandsche Zaken.
ttia res figitur, uw belang staat op het spel.
tuba, tube, v. buis; trompet; — Eustdchii, oortrompet.
tuberctile, v. knobbel, bult.
tuberculeus, knobbelit; aan tuberculose lijdende.
tuberculine, v. middel nit een extract van tuberlcelbacillen bereid, dienende om te onderscheiden
of ientand al dan niet lijdende is aan tuberculose.
tuberculose, v. knobbelziekte, een besniettelijke
ziekte, die alle organen doch inz. de longen kan
aantasten.
tubereus, knobbelig, bultig; ruw.
tuberkel, m. knobbel.
tuberoos, v. O.- Indische herfsthyacint, met sterk
riekende witte bloemen. (gezwel.
tuberositeit, v. knobbeligheid; bultigheid; buil;
tubus, v. buis; lcijker, verrekijker ; ttibul us, m. buisje.
tuftuf, v. automobiel.
Tuilerieen, v. my. beroemd (koninlclijk) paleis en
openbare tuinen te Parijs.
to l'as voulu, George Dandin! gij hebt het zelf
gewild! het is uw eigen schuld!
tÜlband, m. Turksch hoofddeksel; (oolc:) tulbandvormig gebak.
tulle, ttile, v. netvortnig g,azen weefsel.
tumbler, m. (Eng.) bekerglas, glas zonder voet.
tumescEntle, v. zwelling.
tumor, m. gezwel.
tumult, o. opschudding, oploop, oproer, alarm.
tumultuitnt, m. onrustmaker, rustverstoorder.
tumulus, m. (me. ttimuli),oud graf of grafstede.
tun, (Eng.) ton, vat; maat voor natte waren r---11,45 H.L.
tunica, v. Oud-Romeinsch onderIcleed ; tnantelvormig
opperkleed van de bisschoppen; overkteed van de
R. K. subdiakens (zie dalmatica); kort vrouwenkleed; (in de geneeskunde;) omhutsel.
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tuniek, v. uniformbuis met borstzakken.
tunnel, v. onderaardsche weg, bergdoorboring.
to quoque! oolc gij!
turbfttie, v. verwarring, stoornis.
turbeeren, verontrusten, beroeren, verwarren, storm
turbine, v. horizontaal water-schroefrad met vertikale as.
turbulent, woelig, onrustig, onstuimig.
turbulentie, v. onrustigheid, onstuimigheid.
Turco's, m. mv. Algerijnsch-Fransche infanterie in
Turksche dracht uit Mooren bestaande.
turf, o. (Eng.) renbaan; wedrennen en al wat daarmee
Wont.
in verband staat.
turgescentie, v. opzwelling, overvolheid; bloedrijk[steep ; tandsteen.
turkey, (Eng.) kalkoen.
turkoois, m. en o. ondoorzichtige blauwgroene edelturlupináde, v. laffe gran of woordspeting.
turma, v. afdeeling van 100 ruiters bij de Romeinen.
turnen, lichaamsoefeningen verrichten.
turner, m. gymnast.
turn-out, m. (Eng.) werkstaking, s t r i k e.
turtle, (Eng.) schildpad ; tortelduit.
turtle-soup, (Eng.) schildpadsoep.
Tusculanum, o. rustig buitenverblijf.
Tusche, v. (D.) Oost-Indische inkt.
tussis, v. hoest; — convulsiva, kinkhoest.
tutelair, als voogd handelend; tot de voogdij behoorend; beschermend.
tuteur, tutor, m. voogd, beschermer.
tutoyeeren, met jij en jou aanspreken.
tutti, o. spel of zang van alien to gelijk ; tutti quanti,
enz., en alle anderen, de geheele bent ; tutti frutti,
hitt°, ttitta, geheel. lallerlei.
tuum est, bet is van U.
twist, o. (Eng.) Engelsch machinaal katoengaren ;
(ook:) drank uit brandewijn, bier en eieren.
tympaan, o. ouderwetsche handtrommel, hakkebord ;
trommelvlies in 't oor ; vierkant raam van een gewone drukpers, waartegen het :te bedrulcken vet
wordt gelegd.
tympanie, tympanitis, v. trommelzucht, gasophooping in maag en darmkanaal ; tympanitisch, trom-
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melzuchtig, met trommelachtige kiank bij bek lopping.
type, o. zie typus;
v. gegoten drukletter.
type-writer, m. schrijfmachine.
typheus, op typhus gelijkende.
typhiltis, v. ontsteking van den blinden darm.
typhoide, v. lichte typhus ; typhus-achtige hersenziekte.
typhomanle, v. ijlhoofd igheid met verdooving.
typhon, m. heete, verderfelijke zuidenwindoneestal
een orkaanachtige wervel wind.
typhus, m. bestnettelijke buikziekte gepaard met
hevige zenuwzinlcingskoorts en verdooving.
typhus exanthematicus, m. vlektyphus.
typisch, kenmerkend eigenaardig.
typist, m. typiste, v. hij of zij die met de schrijfmachine (type-writer) werkt. [drukkunst.
typograaf, m. boekdrukker. typographic, v. boektypographisch, tot de boekdrukkunst behoorend.
typometrie, m. landkaartendruk, knnst om landkaarten als boeken te zetten en te drukken.
typotelegraaf, v. telegraaf die de woorden van het
bericht dadelijk opschrijft.
typotheet, m. letterzetter, zetter.
typtologie, v. aanduiding van letters op spiritistische
seances door middel van (tafel- of andere) kloppi ngen.
typus, m. type, o afdruk; voorbeeld ; beeld, grondvorm ; gietvorm ; regelmatig verloop van een ziekte
tyran, m. enz. zie tiran enz.
[of koorts.
tyre, v. (Eng.) caotitchouc radband.
Tyrolienne, v. Tyroolsche zang of dans.
Tzigane, m. muzikant als zigeuner gekleed.

U
U. J. D. = utriusque juris doctor, doctor der
beide rechten.
u. s. = ut supra, als boven.
[Amerika.
U. S.
United States, Vereenigde Staten van N.-

ult.
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ultrarriontaan,

ult. = Ultimo, op den laatsten dag (van de maand).
uberteit, v. vruchtbaarheid, volheid, overvloed.
ubi bene, ibi pdtria, waar 't inij wel gaat, daar is,
mijn vaderland.
ubi lex, ibi poena, waar een wet is, is straf.
ubi uber, ibi tuber, waar overdaad is zija 001:
uitwassen, overdaad schaadt.
Ublqultarissen of t..biquisten, in. m y. Luth. belij-ders van de alomtegenwoordigheid van het lichaants
van Christus in het brood van het Avondmaal.
ubiquiteit, v. het overal-zijn, de alomtegenwoor
digheid. (val to bepaleii..
udograaf, v. udometer, m. toestellen oin den regen-Ueberbrettl, o. Duitsch modern café-chantant.
fiberhaupt, (D.) over 't algemeen; heelemaal, tocheigenlijlc. [mensch._
Uebermensch, m. buitengewoon (hoog staandy
ukaze, v. bevel van den Russischen keizer, besluit,
Idecreet_
ulaan, m. Poolscli lansier.
ulama's, m. me. rechtsgeleerclen en geestelijkeii bij
de Turken, ook : bij de Atjehers.
tficeratie, v. verettering, zwering ; (fig.) verbittering..
ulcereeren, zweren, etteren.
ulcereus, etterig ; vol zweren.
ulevel, v. (It. olivella), (eig. olijfje) suikerplaatje,,
bahbelaar.
ulster, in. wijde en lange winterjas.
ulterieur, aan gene zijde ; naderhand.
ultima ratio, v. laatste niiddel of toevlucht.
ultima Thule, o. uithoek der aarde.
ultimatum, o. laatste verklaring, laatste voorslag
bij een onderhandeling ; slotzin, slotwoord.
Ultimo, op den laatsten dag van de maand (bv. ultimo.
Febr., op den laatsten Februari).
ultimus, laatste. (overdreven.
ultra, aan gene zijde, over ; vender; verreg-aand,
ultra's, m. m y. overdrijvers, overspannen menschen,
die uit hartstocht en vooroordeel teen maat 'louden ;
(vandaar :) ultra-royalisten, ultra-revolutionnairen, enz.
ultramarijn, o. bergblauw, hemelsblanw.
ultramontaan(sch), eig. aan gene zijde van 't ge-
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bergte, inz. van de Alpen ; (vandaar :) overeenkomstig den geest en de grondstellitigen van het
pausdom; veelal wordt er de beteekenis aan gehecht van te ver gedreven, slaafsche gehoorzaamheid aan Rome.
Ultramontanen, m. m y. belijders van de leer van
's Pausen onfeilbaarheid en voorstanders van zijn
oppergezag in Kerk- en Staatsleer.
ultra posse nemo obligatur (of tedétur), niemand kan verplicht worden meer te doen dan in
zijn vermogen is.
ultra-select, hoogst elegant, piekfijn.
umbelliferae, m y. schermbloemige planten als b.v.
kervel, viler.
umber, m. umberaarde, v. donkerbruine aardverf.
umbilicus, m. navel; umbilicaal, tot den navel
Umlaut, m. (D) klankwijziging. [behoorende.
umpire, m. (Eng.) onpartijdige, scheidsrechter.
una corda, op 66ne snaar (te spelen).
unaniem, eenstenunig, eensgezind.
tunanimiteit, v. eenparigheid, overeenstemming in
gevoelens en gezindheden.
unbedingt, (D) volstrekt, onvoorwaardelijk.
• nciaalletter, v. (bij boekdrukkers) groote begin[letter.
Uncle Sam, zie order Sam.
unctie, v. zalving. keg.
underground-railway,(Eng.) onderaardsche spoorunderwriter, m. (eig. onderteekenaar) verzekeraar,
[assuradeur.
Undine, v. vrouwelijke watergeest.
undulfitie, golvende beweging, golving.
unduleeren, zich golfsgewijze bewegen; het haar
golvend krullen.
unfair, onnet; oneerlijk.
tunguêntum o. zalf, een met vet bereid geneesmiddel.
unguibus et9rOstro, met klauw en snavel, !net hand
'unheimisch, (D.) akelig, somber, naar. [en tand.
uni, gelijk, effen, glad, eenvoudig; eenkleurig.
unicum, o. iets eenigs in zijn soort.
tunie, v. vereeniging ; eendracht; kerk-, geloofs- of
statenvereeniging, inz. de Vereenigde Staten van
N.-Amerika.
uniek, (Fr. unique), eenig in zijn soort ; wonderlijlc.

unieeren

731

un poco

unieeren, vereenigen.
unificdtie, v. tot een.making, vereeniging; gelijkuniform, eenvormig, gelijkvormig. [making.
uniform, v. dienstkleeding (voor Leger, politie,
brand weer enz.).
uniformiteit, v. gelijkvormigheid, overeenstemming.
Unigenitus, m. eeuiggeborene (Zoon Gods); de
bulle Unigenitus, bul, door paus Clemens XI in
1713 tegen de Jansenisten ititgevaardigd.
unilateraal, eenzijdig (b y. een verdrag).
unionist, m. ineensmelter van godsdienstige gezindheden, aanhanger van de Unie; (in Engeland :) tegenstander van Iersche home-rule ; men onderscheidt
conservatieve(n) en liberale unionisten.
unionistisch, vereenigend, naar eenheid strevend.
unique, eenig in zijn soort, zonderling.
unisOno, gelijkluidend, van gelijken zin.
unitarnênte, overeenstemmend.
Unitdrius, Unitarier, m eenheidsbelijder, hij die
slechts een persoon in de godheid aanneeint.
United States, (Eng.) Vereenigde Staten.
uniteit, v. elk ding op zich zeif ; eenheid ; eendracht ;
(ook:) broedergetneente van de Hernhutters.
unitis viribus, met vereende krachten.
univfilven, v. me. eenschalige schaaldieren.
universaal, universeel, het geheel betreffend ; aan
alien gemeen, zonder uitzondering; universeele
erfgenaam, eenig, uitsluitend erfgenaam ; — middel, o. geneesmiddel tegen allerlei kwalen.
universfilia, o. m y . algemeene voorwerpen.
universaliteit, v. algemeenheid.
universiteit, v. gezamelijkheid; hoogeschool voor
wile faculteiten, ook (minder goed) academie geheeten.
university-extension, (Eng.) populaire lezingen en
voordrachten over wetenschap en kunst door professoren, popularisatie van het hooger onderwijs.
univërsum, o. heelal, wereldgebouw.
fin° finimo, eensgezind, eenparig.
lino contextu, onafgebroken.
tino ore, uit den Mond, eenstenunig.
un poco, een weinig.
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unster, v. weeghaak, weeg:toestel.
unum et idem of unum idemque, een en hetzelfde.
unverfroren, (D.) hrutaalweg, onbeschaaind.
upper ten, de allerijksten, de millionnairs.
ups and downs, (Eng.) wederwaardigheden, vooren tegenspoed.
upstart, m. (Eng.) parvenu, gelukskind
up to-date, op de hoogte van den tijd, ultra-modern.
uraemie. v. vergiftigi5g door urine-bestanddeelen
in het bloed.
Urania, v. de hemelsche muze van de sterrenkunde.
uranium, o. erts dat voortdurend een onzichtbare
(radio-actleve) straling uitzendt.
uranographie, v. hetnelbeschrijving, beschrijving
van den sterrenhemel.
uranologie, v. hemelkunde.
uranoscoop, in. hemelkijker, sterrenkijker.
uranoscopie, v. hemelbesehouwing, hentelwaarneuranometrie, v. hemelmeting.
[ ming.
Uranus, m. oudste van de goden; naant van een
urari, o. pijlvergif van de Indianen.
[planeet.
urbaan, (Fr.) urbain, steedsch; wellevend, beleefd,
hupsch.
urbaine, v. (Lett. stedelijke) naam eener vereeniging
van stationneerende huurkoetsiers werkende onder
gemeentelijke contrOle o. a. te Parijs en te 's Gravenhage. Illeid.
urbaniteit, v. steedsche beschaving, welgemanierdtirbi et Orbi, aan stad en wereld.
ureter, m. pisleider (van nieren naar blaas).
urethra, v. pisbuis (van blaas naar butte,*
urgeeren, drijven, dringen, dwingen.
urgent, dringeud, geen uitstel gedoogend.
urgentie, v. dringende flood, nooddrang.
Urheber, m. (D.) eerste ontwerper, oorspronkelijke
aanstichter.
Urias-brief, m. een voor den overbrenger gevaarlijk, verderfelijk schrijven (gelijk dat van kontng,
David aan Joab).
urinaal, o. pisglas, pisflesch.
urine, v. pls. .
urinoir, o. (openbare) waterplaats.
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urn(e), v. waterkruilc ; aschkruik, lijkbus, stembus.
uroliet, m. pissteen.
pisieer.
urologie,
uromantie, v. piswichelarij, pisldjkerij.
uroseoop, m. pisbeschouwer, piskijker.
Urphêda Urphede, Urfehde, v. zoeiieed (bij de
oude thitsciters de beë,digde verkfaring geen
wrack te zullen nemen).
Urquelle, v. (D.) eerste broil; echt bier.
Ursulienen, v. m y. leden van een nonnenorde, die
zich net onderwijs en ziekenverpleging bezighouurticfiria, v. neteltoos.
(den.
urticatie, v. geeseling net netels.
usage, usance, usantie, v. gebruilc, gewoonte;
handelsgebruik, gewoonterecht.
uso, o. of usance, v. wisselgebruik, gewone betalingstermijn, eene naand zicht ; uso-wissel, m. wissel,
welks vervaltijd a uso, bepaald is.
usque ad nauseam, tot misselijic wordens toe.
usucaptie, v. vet krijging door verjaringsrecht.
usueel, in gebruik, naar de gewoonte, gebruikelijk.
usufructufirius,
vruclitbruiker, vruchttrekker.
usufructus,
usufruit, o. vruchtgebruik, vruchttrekking van eens anders eigendoin, lijftocht.
ustire, v. (weleer eenvoudig rente, interest, nu :)
woeker, woekerwinst, woekerrente.
usurpateur, m. overweldiger, onrechtmatig bezittimer. [matig bezit.
usurpatie, v. wederrechtelijke bezitneming; onrechtusurpatoir, wederrechtelijk, overweldigend.
usurpepren, op een wederrechtelijke wijze iets meester worden, overweldigen.
usus est tyrannus, de gewoonte is een tyran.
usus loque"ndi, spraakgebruik.
usuur, v. afslijting-.
utensilien, o. m y. bruikbaar gereedschap, werktuigen.
uterini, m. en v. mv. kinderen van een moeder.
uteroscopie, v. onderzoeic van de baarmoeder.
uterus, m. baarmoeder.
het aangename aan het nuttige (paren).
utilisatie, v. tennuttemalcing, aanwendIng.
utiliseeren, te nutte waken, gebruiken.
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utilitarisme
viz.
utilitarisme, o. leer dat het algemeen nut of wetzijn den voorrang heeft boven bestaande rechten
of wetten.
utiliteit, v. bruikbaarheid, nuttigheid, voordeeligheid.
ut infra, zooals lager of later (wordt gezegd).
uti possidetis, zooals gij bezit (formule om den
oogenblikkelijken toestand van twee oorlogvoerende
partijen te aan te duiden).
Utopia, o. een gelukkig land, dat niet aanwezig is,
(naam ontleend aan den roman van Thomas Morns
„Utopia").
utopie, v. onuitvoerbaar droombeeld, hersenschim.
ut6pisch, hersenschimmig, slechts in verbeelding
bestaanbaar.
utopist, m. wie zich met onuitvoerbare droombeelden en verbeteringsplannen bezighoudt ; planner'.
maker.
Utraquisten, m. me. partij van de Hussieten, die
het genot van het Avondmaal onder beiderlei gestalten (sub utraque forma) verlangde.
[achter.
ut retro, gelijk op de voorgaande bladzijde, als
utriusque, van beide; u. juris doctor, doctor in
de beide (d. i. het Kanonieke en het Romeinsche)
rechten.
ut stipra, als boven, gelijk vooraf (gezegd wordt).
uvula, v. huig; uvulitis, v. ontsteking van de huig.
uxor, v. eclitgenoote, gade.

V
V. als Romeinsch getal = vijf.
v. -= vide, zie of verte, keer om (het blad).
V. D. = volente Deo, zoo God wil.
V. D. M. = verbi divini minister, dienaar van
't goddelijk woord.
v. g. = verbi gratia, bijvoorbeeld.
V. M. (in almanakken) = volle maan.
vid. of v. = vide en videãturi zie, men zie, sla opt
viz. = videlicet, namelijk, (of r) gelijk licht te zien is.

vol.

735

vaginoscopie

vol. = volumen, (boek)deel.
v. p. of v. s. = volti priste of volti stibito, slay
snel om (het muziekblad).
v. v. = vice versa, omgekeerd.
va! het gelde! het zij; kom op! va banqtle! het
geldt de bank of den ganschen geldvoorraad liatb
den bankhouder.
vacant, openstaand, onbezet.
[zaamheden.,
vaantie, v. rusttijd, verlof ; opschorting van werkvactitie, v. zitting, elke tijdruimte, die openbare personen aan deze of gene zaak besteden.
vacatuur, v. het openvallen van een post; onvervulde bediening.
vaccetto, gematigd, matig snel.
vaccinfitie, v. koepokinenting.
vaccine, v. koepok; koepokstof; koepokinenting.
vaccineeren, de koepokken inenten.
vaccinogene, koepokstof voortbrengende; parc v.,
m. inrichting tot verkrijging van koepokstof.
vaceeren, openstaan, onvervuld zijn; (ook* zitting~
houden.
vache, v. koe; vacherie, v. melkerij, koestal.
vacilleeren, wankelen, weifelen, besluiteloos zijn.
vacuiteit, v. ledigheid, het ledig zijn; nietigheid,
ijdelheid. ice!.
vacuole, v. klein gasblaasje of holte in een organische
vacuum, o. ledige ruimte, luchtledig.
vade in pace, ga in vrede.
vAdemëcum, o. (eig. ga met mij), voorwerp, dat
men steeds bij zich draagt, inz. handboekje, leidraad..
vade retro, ga achterwaarts, ga weg van mij!
vadimOnium, o. borgtocht; beloofde verschijnine
Ivoor 't gerecht..
vae mihi, wee rnijner.
vae soli! wee hem die alleen (aan zijn lot overgelaten) is!
va et vient, gaan en kotnen, heen en weer geloop._
vae victis! wee den overwonnelingen!
vagebondtige, v. land looperij.
vagebondeeren of vageeren, omzwerven, als landlooper ronddolen.
[met een spiegel..
vagina, v. moederscheede.
vaginoscopie, v. onderzoek van de moederscheede

vague
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vague, onbepaald ; vaag, weifelend in uitdrukking.
vaisselle, v. tafelborden enz., vaatwerk. fallooi.
valAbel, geldig, rechtsgeldig ; aannemelijk, van goed
vale ! vaarwel ! leef gezond !
valeeren, gelden, waard zijn.
valenciennes, v. kant nit Valenciennes, soort fijne
kant. ichambre, kamerdienaar.
valet, in. knecht ; boer (in 't kaartspel); valet de
valetudinaire, (Fr.) valetudinaris (Lat.), m. ziekelijke, sukkelende.
-valeur, (Fr.), valor, (Lat.), valOre (It.), v. waarde ;
geldigheid (by. van een muntspecie); valeur revue,
waarde genoten (op wissels).
-valide, gezond, krachtig - geldig ; geldig in rechten.
-valideeren, geldig mallen ; voor goede betaling
gelden. linelijke geschiktheid.
-validiteit, v. rechtsgeldigheid van een zaak; lichavalley, vale, (Eng.) dal, vallei.
valor, v. zie valeur.
-valorimeter, m. waardemeter.
-valse, v. (Fr.) wals (dans).
-valueeren, valveeren, schatten, waardeeren ; de
waarde van een count bepalen.
fselwaarde.
-valfita, v. waarde, geldswaarde ; muntvoet ; inz. wisvalvulae, v. my. klapvliezen (o. a. van het hart).
-vam pier, m. bloedzingende Z.-Amerikaansche vleermuis.
Nandalen, Wandalen, m. me. Germaansche yolksstain, diei n 453 alle kunstwerken in Rome vernielde.
vandalisme wandalisme, o. barbaarsche vernielingswoede, aan kunstwerken gepleegd.
-vanille, v. tropisch gewas en de geurige peuivrucliten
daarvan, die bij bereiding van sauzen enz. gebruikt
worden.
-vanitas vanitatum, ijdelheid der ijdelheden.
-vaniteit, v. (Lat. vanitas), ijdelheid ; vergankielileijIkci:
vanteeren, roemen, pociten.
vanterie, v. snoeverij, gepoch, grootspraak.
-vapeur, v. damp; —s, my. opzettingenonaagdampen ;
(fig.) kwade luimen, grillen (inz. van vrouwen).
vaporeus, vol dampen ; aan v a p e u r s onderhevig.
vaporisator, in. verdampingswerktuig ; toiletfleschje

vaporiseeren
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voorzien van een stop met elastieken bal waarmede men zich fijn verdeeld reukwater in het gemitt kan spuiten.
vaporiseeren, verdampen. Izaken.
vAria, v. my. allerlei, verscheidenheden, gemengde
vari gibel, veranderlijk, onbestendig.
variabiliteit, v. veranderiipcheid.
variánten, v. my. (of vd.riae IectiOnes), verschillende leeswijzen van een tekst.
variatie, v. verandering; verscheidenheid.
variazioni, variaties, v. m y. (in de muziek:) veranderingen van een thema.
varicellen, v. my. waterpokken, windpokken.
varices, v. my. aderspatten.
varicoale, v. zakaderbreulc.
varieeren, af wisselen, veranderen ; (fig.) verschillen,
onstandvastig zijii, weiielen.
varietas delectat, afwisseling bevalt, verscheidenheid van spijs doet eten.
varieteit, v. verscheidenlieid, afwijking, speel- of
bastaardsoort (van planters of dieren).
Variete Theater, o. schouwburg waar elk nummer
eerier voorstelling een afzonderlijk karakter draagt,
nieuwerwetsch café-cliantant.
vArinas, v. rooktabak (uit V a r i n a s in Venezuela).
variblen, v. m y. (Lat. variolae), pokken, kindervarioleus, op pokken gelijkende. ipokken.
varioloIden, v. m y . gewijzigde pokken, onechte
varix, (m y. varices) v. aderspat.
jpokken.
vari9ueus, met aderspatten behept.
varsity, v. (Eng. afkorting van university), wedstrijd
tusschen leerlingen van hoogescholen onderling
b y . roei-varsity, schaak-varsity enz.
Varsovienne, v. Poolsche nationale dans.
vásal, m. zie vazal.
vascularisatie, v. nieuwvorming van bloedvaten.
vaseline, v. reukelooze zuurvrije zalf, distillatieproduct van petroleum en teer.

vaticinium, o. voorspelling, profetie.
Vaticaan, o. pauselijk paleis en hof te Rome; de
pauselijke regeering zelve.
va tout! oni alles (wat op het spel gezet is) te gelijk.
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vaudeville, v. klein tooneelstuk niet ingevoegde
liedjes naar bekende zangwijzen, klucht.
vaudevillist, m. dichter van vaudeville s.
vaurien, m. deugniet.
vauxhall, m. prachtige lusttuin, verzamelplaats tot
openbare vermakelijkheden in warme zomernachten
onder fraaie verlichting, muziek enz.
vazal, m. leenman, dienstman; afhangeling.
veal, (Eng.) kalfsvleesch; vealsteak, kalfslap.
Veda's, m. m y. Dude gewijde boeken van de Hindoes,
in 't Sanskrit geschrevezz.
vedette, v. ruiterwacht, schildwacht te paard.
vedi Napoli e poi muori, (It.) zie Napels en sterf
vedute, v. uitziclit, gezicht ; gezichtspunt. Nan
vegetabilien, v. my. plantgewassen ; plantaardig
voedsel.
[voedsel eet.
vegetarier, m. iemand die uitsluitend plantaardig
vegetdtie, v. plantenwasdom; plantenleven.
vegetaties, v. m y. (geneesk.) woekeringen.
vegeteeren, groeien ; (fig.) een plantenleven leiden.
vehement, hevig, geweldig, driftig.
vehementie, v. hevigheid, drift, onstuimigheid.
vehikel, (Lat. vehiculum), o. voertuig, vervoermiddel ; hulpmiddel (een ouwel b y.) om leelijk
smakende medicijnen in te nemen; vloeistof waarmede de werlczame stof der artsenij is verdund.
veilleuse, v. nachtlampje, tevens dienende tot warmhouding van hetgeen zich in een boven de vlani
geplaatst voorwerp bevindt ; klein rustbed.
veine, v. ader ; geluk inz. in 't spel.
Veitsdans, St. Vitus-dans, m. zie tarantula-dans.
velijn, o. zeer fijn en glad papier.
velle et nolle, het willen en niet willen.
velleiteit, v. het kracht- en werkeloos willen, halve
wil, die zonder uitwerking blijft.
velOce, velocemênte, snel, vlug, gezwind.
velociNre, v. snelwagen, ijlkoets.
velocimeter, m. snelheidsmeter.
velocipede, v. rijwiel.
velecitas, v. gezwindheid, vlugheid.
velociteit, v. snelheid, gezwindheid.
velodrome, o. wielrijschool ; overdekte wielerbaan.

velours
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velours, o. fluweel.
velours satine, o. (Fr. m.) zijfluweel.
velouteeren, een fluweelachtig, aanzien geven.
velvet, o. (Eng.) soort katoenfluweel.
vena, v. bloedader; veneus bloed, aderlijk bloed.
venaal, veil, te koop ; onikoopbaar.
venaesectie, v. aderlating.
venaliteit, v. vellheid; oinkoopbaarheid.

venatorisch, de jacht betreffeude.
vendange, v. wijnoogst, druivenlezen.
Vend6miaire, m. wijnmaand, lste maand van den
Fr. republ. kalender (22 Sept.-21 Oct.).
vendetta, v. bloedwraak, inz. op Corsika.
vendita, v. verkoopplaats, vergaderplaats (ook
yenta).
vendti, o. en v. veiling ; venduhuis, o. verkoophuis.
vendtitie, v. verkooping ; verkoop.
venenum, o. vergift.
venerAbel, vereerenswaardig, eerbiedwaardig.
venerabile, o. in de R. K. lcerk : gewijde hostie ;
(ook :) de monstrans.
veneratie, v. vereering, eerbiediging, eerbied, ontzag.
venereeren, vereeren, eer bewijzen, ontzien.
venerie, v. de jacht, het jachtwezen.
venerisch, veneriek, :net de venns- of wellustziekte
besmet ; tot die ziekte behoorend.
venia, v. oogluiking; verlof ; v. docendi, verlof ont
onderwijs te geven ; het veniam retatis bekomen, vc5Or den tijd tneerderjarig verklaard worden.
Veni Creator Spiritus, kom, Schepper !, H. Geest ;
gezang van de R. K. kerk.
vëni, vidi, vici, ik kwam, ik zag, ik overwon.
venitienne, v. Venetiaansch lied van de gondeliers.
yenta, v. Spaansche herberg, eenzaam liggende herberg aan den grooten weg (zie ook vendita).
vente, v. verkoop, auctie.
ventiel, o. en m. lucht- of windklep.
ventilfitie, v. luchting, luclitverversching; (fig.) nauwkeurig onderzoelc ; breedvoerige uiteenzetting.
ventilator, m. luchtververscher, luchtreiniger.
ventileeren, luchten ; iets rijpelijk onderzoeken,
schiften; gerechtelijk behandelen.

Ventose
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Ventose, m. windmaand, 9de maand van den Fr.-

republ. kalender (19 Febr.-20 Maart).
ventouse, v. laaticop.
vento vivere, van den wind leven.
ventraal, tot den built behoorende, bulk.—
ventre aflame n'a point d'oreilles, een hongerige
maag heeft geen ooren.
ventre a terre, (Fr. lett. met de buik op den grond)
in snellen galop, in ren.
ventriculus, v. maag; — Gordis, hartekamer.
ventriloquentie, v. buikspreekkunst.
ventriloquist, m. butkspreker.
Venus, v. godin van de schoonheid en liefde; (ook 2)
planeet tusschen Mercurius en de aarde, Morgenster of Avondster; v. vulgivaga, de gemeene
straatloopende wellust, allemans-Venus.
verabuseeren (zich), zich vergissen.
veraccijnzen, belasting of pacht opleggen.
veraciteit, v. waarheidsliefde, oprechtheid.
veranda, v. open voorzaal of galerij langs een huis;
voor uitgebouwd open gedeelte van een womng.
verassureeren, = assureeren. Ibrengen.
verauctioneeren, openbaar verkoopen, in veiling
verba, o. m y. woorden, werkwoorden (zie verbum).
verbaal, woordelijk ; verbaal-suggestie, v. suggestie door woorden ; verbale injarie, v. openlijke
beleedtging door beschimpende, onteerende woorden ; verbaal, o. = proces verbaal, (zie aid.).
verbalisant, m. hij die een proces verbaal opmaakt.
verbaliseeren, mondeling behandelen; (ook :) een
proces verbaal opmaken. (voor letter.
verbatim et litteratim, woord voor woord en letter
verba vOlant, scripta manent, woorden vlieden
been, maar geschriften blijven.
verbeus, woordenrijk; wijdloopig, breedvoerig.
verbiage, v. woordenvloed, groote woordenomhaal.
verbositeit, v. woordeurijkheid; breedvoerigheid.
verbum, o. woord ; werkwoord ; — transitivum,
activum, onvergankelijk, bedrijvend ww.; — intransitivum, neutrum, onvergankelijk, onzijdig
ww.; — passivum, lijdend ww.; — reflexivum,
terugwerkend, wederkeerend ww.; -- reciprocum,

verdict

741

versaalletters

weerzijdswerkend, wedet keerig ww.; — impersonate, onpersoonlijk ww.; — frequentativum,
herhalingswerkwoord ; — auxiliare, hulpwerkwoord ; — anOmalum of irregulare, onregelinatig ww.; — defectivum, een (in de vervoeging)
gebrekkig, of onvolledig ww.
verdict, o. uitspraak, beslissing van gezworenen.
vergaloppeeren (zich), zich overi)len, een misslagbegaan uit onbezonnenheid of drift.
vergette, v. borstel ; kort afgesneden voorhaar.
verhypothekeeren, als onderpand doer inschrijven.
verificateur, m. eclitheidsonderzoeker. [onderzoek.
verificatie, v. waarheidsstaving,bekrachtiging ; Bader
verifieeren, de deugdelijkheid van een zaak staves,
bekrachtigen, bewaarheden.
verisme, o. tot het uiterste gedreven realisme of
.laturalisnie .
veritilbel, echt, onvervalscht.
veritas (Lat.), verite (Fr.), v. waarheidlt
Verlag, m. (D.) uitgave (van een boek).
vermaledijen, vervloelcen, verwenschen.
vermeil, o. hoogrood ; in 't vuur verguld zilver.
vermicelli, v. draadvormige meelknoedels, Italtaansche knoedels.
vermifua, o. m y. wrrindrijvende middelen.
vermouth, in. witte Italiaansche wijn een aftreksel van
alsem bevattende.
vernaal, tot de lente behoorende, voorjaarachtig.
vernier, m. zie nonius.
vernissage, v. (Fr.) dag voor de opening der jaarlijksche schilderijententoonstelling to Parijs (salon),
wanneer er alleen toegang is voor genoodigden
en tegen hoogen entreeprijs.
verprocedeeren, door processen of rechtsgedingen
verliezen. [glaspaarlen enz.).
verroterie, v. allerlei ldeine glaswaren (glaskoralen,
verruca, v. wrat ; verruqueus, wt atvormig, wrattig.
verriickt, (D) verbijsterd, zinneloos.
vers, (It.) verso, o. elke revel van een gedicht
(doorgaans •) verzenkoppeling, afdeeling van eety
gedicht (c ouple t, strophe, stanz e); gedicht,
dichtstuk. [letters
versaalletters of versfiliEn, v. m y. groote aanvangs-

versatiel

742

vexatie

versatiel, veranderlijk, wuft.
versatiliteit, v. onbestendiglieid, wuftheid.
vers blancs, m. mv. (Fr.) rijmlooze verzen.
versicolor, hont- of veelkleurig.
vêrsie, v. wending, keering ; vorm of inrichting van
een verhaal ;
verzenmaker, rijmelaar.
versifex,
versificdtie, v. versbouw, verzenvorming.
versificeeren, verzen maken, in dichttnaat brengen.
verso folio, op de keer- of rugzijde.
vertatur, verte, keer om (het blad).
vertebra, v. wervel ; vertebraal, tot de wervelvertex, m. top, schedel. [beenderen behoorend.
verticaal, loodrecht; — v. loodlijn.
vertigo, v. duizeligheid, duizeling.
verve, v. geestdrift, verbeeldingsgloed, kunstenaarsvesica urinária, v. pisblaas. [your, dichtvuur.
vesicatOrium, o. trekpleister, Spaansche-vhegpleis[ter.
vesicula, v. blaasje.
vesper, v. namiddag-godsdienst, avondmis.
vesperbrood, o. vciOravond brood.
vesperen, in den vOciravond eten.
vessel, (Eng.) vat, vaatwerk ; schip.
Vesta, v. godin van het vuur, van de zedigheid en
kuischheid; (ook:) een planeet.
vestaalsch, kuisch, eet baar, ingetogen.
Vestálen, vestaalsche maagden, v. m y. priesteressen van Vesta; (fig.)streng zedige, kuische maagden.
vestiaire, v. Icleedlcamer, bewaarplaats vanideedingvestibule, v. voorhof, voorzaal, voorhuis. Istukken.
vestigia, o. my. voetstappen, sporen.
vêteraan m. oud soldaat, beproefd krijgsman ; ervaren of beproefd geleerde, lcunstenaar enz.
veterinaire, m. (Fr.) vêterindrius, (Lat.) veearts.
veterinaire school, v. veeartsenijschool.
veto, ik verbied, verwerp ; (als zelfst. nw.) o. verbod,
verwerping ; het verwerpings- of ontkenningsrecht
[sier.
van een vorst.
hunrkoetvettlira, v. (It.) huurrijtuig ; vetturino,
vetus, oud ; vetus testamentum, het oude testa[ment.
veuve, v. (Fr.) weduwe.
vexatie, v. plagerij, verontrusting; ergernis, krenking.

vexatoir
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vexatoir, kwellend, drukkend.
vexata questio, v. een veelbesproken vraag.
vexeeren, kwellen, plagen; onrecht aandoen.
Vexierbild, o. (D.) raadselplaatje, waarop een in de
teelcening verscholen figuur gezocht moet worden.
vi, met kracht, krachtens.
via, v. weg, iniddel; via (op brieven, passes enz.),
over, met aanduiding van den to nemen weg, by.
via Marseille, over Marseille.
viaduct, v. boogbrug over een weg, een rivier enz.
iiiz. ten dienste van een spoorweg.
viagraaf, v. zelfwerkend toestel, dat oneffenheden
van wegen grafisch aanteekent.
via media, de middelweg.
viaticum, o. reis- of teerpenning; communie der
stervenden.
vibrante, vibrato, vibreerend; trillend van kracht.
vibratie, v. slingering; trilling van de snaren, van
de stein ; — massage, v. massage door snelle bewegingen.
vibreeren, slingeren, schommelen, trillen.
vicar, in. (Eng.) onderpredikant, dorpsgeestelijke.
vicariaat, o. plaats- of ambtsvervanging ; waarnemend bestuur; bedienin, van een vicaris.
vicarieeren, remand of lets vervangen.
vicaris, m. ambts- of plaatsvervanger; hulpgeestelijke; kapelaan ; hulpprediker.
vice, in plaats; (in samenstelling) onder- of waarnemend, b y. vice-admiraal, in. ondervlootvoogd ;
vice-consul, m. tweede consul.
vicendevolmente, a vicenda, afwisselend.
vices, me. beurtwisselende ambtsverrichtingen.
vi cessionis, krachtens afstand.
vice versa, heen en terug, in otngekeerde richting.
vicieus, gebrekkig, verkeerd, ondeugend, slecht.
vicinale weg, m. bijweg, buurtweg, weg die gees
post- of straatweg is.
vi coactils, door geweld gedwongen.
vicomte, m. bezitter van een heerlijkheid (vicomte)
in Frankrijk; (ook :) adellijke titel (tusschen graaf
en baron).
victiem, victime, o. offer, slachtoffer.

victis
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victis honor of honos, (de) eer aan de overwonnevictor, in. victrix, v. overwinnaar, —aces. [nen.
Victoria, v. godin der overwinning ; overwinning;
(ook :) soort open rijthig met een bank en een
klapstoeltje en met een halve kap.
victorious, zegevierend, overwinnend.
victualien, v. my. levensmiddelen, mondvoorraad ;
victualiewant, o. al wat aan boord als schaftgerei
wordt gebruikt, konnnaliewant.
victus cotidianus, het dagelijksch brood.
victus et amictus, brood en kleeding.
vide, videatur! zie ! men zie er op na!
videant consules, ne quid res publica detriménti capiat, inoen de consuls zorgen, dat de
Staat Seen schade lijdt.
videlicet, zooals men zien kan; namelijk, zooals.
videtur, het schijnt, mij dunkt; het blijkt ; (zelfst. nw.)
o. meening, gevoelen.
vidi, ik heb (het) gezien; vidit, hij heeft het gezien.
vidimatie, v. bekrachtiging van de juistheid van een
geschrift, goedverklaring.
vidimeeren, voor echt verklaren, voor gezien teekeview, (Eng.) gezicht, uitzicht, inzicht. [nen.
vif, levendig, walker, frisch, vlug.
vigeeren, van kracht zijn.
vigie, v. uitkijk, de wacht in den mast.
vigilant, waalczaam, bij de hand.
vigilant, m. oppasser, spion.
vigilante, v. gesloten huurrijtuig voor 4 personen.
vigilantie, v. waakzaamheid, zorgvuldigheid.
vigileeren, waakzaatn zijn, scherp toezien, oppassen.
vigilie, v. vooravond, dag vCiOr een feest ; vigilien,
my. nachtwaken; nachtelijke gebeden voor 't zieleheil van een overledene voor de beaarding.
vignet, o. drulcsieraadje (in boeken).
vigogne, v. schaapkameel in Peru, Peruaansch
schaap; (ook :) de schoonste en fijnste wol (die dit
dier oplevert), V i g o g n e- w o 1.
vigorOso, vigorosamente, krachtig, met nadruk,
vigoureus, hevig ; nadrukkelijk,
[mannen).
vigueur, v. kracht, geldigheid.
viking, in. strijder, held inz. zeeheld (bij de Noor-
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vilain, laag, gemeen, snood, leelijk, gierig.
vilajet, o. Turksclie provincie.
vilipendeeren, geringschatten, verguizen.
vilipendentie, v. geringschatting, vergutzing.
villa, v. landliuisje, buitentje.
village, m. (Fr.) dom.
villeggiatura, (It.) villegiattire, v. (Fr.) verblijfr
op bet land in den zoiner, buitenleven.
ville morte, v. (Fr.) doode (vervallen) stad.
villositeit, v. ruigheid, vlokkigheid.
m. (Fr.) wijn.
vinaigre, m. (Fr.) azijn.
vinata, vinnetta, v. wijnlied, drink- of oogstlied.
Vincentius-vereeniging, v. R. K. weldadigheidsgenootschap.
vincit amor patriae, de vaderlandsliefde overwintvinctuur, v. band, zwachtel.
vinculeeren, verbinden.
vindicat atque posit, dit wreekt, dat beschaaft
(zwaat d en vij1). [zaak..
vindicatie, v. terugvordering van een ontvreemdevindicatief, straffend, wrekend; wraakzuchtig.
vindiceeren, als eigendoni in het bezit nenien of:
terugvorderen.
vingt-et-un, o. eenentwintig (een kaartspel), het banvinificatie, v. wijnbereidingshunst.
[km.
vinometer,
wijnmeter, werktuig tot onderzoelc
van de hoedanigheden van den wijn.
viola (di brficcio), v. alt(viool).
violfitie, v. schending, onteering, aanranding.
violeeren, schenden; onteeren, verkrachten.
violent, geweldciadig, onstuimig, vinnig.
violente, violentemente, heftig.
violentie, v. gewelddaciigheid, geweldenarij.
violet, paars; (zelfst. nw.) o. paarse kleur; (ook:)vviooltje (z. ald.).
violine, v. discantviool, de gewone viool.
viol(in)ist, m. vioolspeler.
violin°, v. viool ; violoncel, violoncello, v. kleine
basviool, knieviool.
violOne, v. contrahas.
violonist,
basvioolspeler.
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virago, v. mannelijk vrouwspersoon, nianwijf, drievir bonus, braaf man. [dekker.
virginiteit, v. maagdelijkheid, maagdelijke staat,
ongereptheid, onbevlektheid. [Hem).
Virgo, v. de Maagd (sterrenbeeld van den dierenviribus unitis, met vereende krachten.
viriel, mannelijk, tot den man bellow end.
viriliteit, v. mannelijkheid, manbaarheid.
virtuaal, virtueel, krachtig, innerlijk vermogend ;
naar de kracht of beteekenis geldend ; virtueele
kracht, v. een wel voorhanden, maar voor 't oogenblik Met werlczame kracht.
virtualiteit, v. verinogende kracht, werkingsvermogen ; wezenlijke geldigheid. [in de muziek.
virtuoos, virtuoso, in. meester in een kunst, vooral
virtuositeit, v. groote kunstvaardigheid, meesterschap in de uitoefemng van een kunst.
virtus, Concordia, fides, deugd, eendracht, trouw.
virtus in medio, de deugd in het midden.
virtus nobilitat, de deugd adelt.
virtus post nummos, de ,deugd na het geld.
virtuti et ingenio, aan de deugd en het talent.
virtuti et merito, aan de deugd en de verdienste.
virulent, etterig, giftig, boosaardig, aanstekend.
virulentie, v. giftigheid, besmettelijkheid.
virus, o. vergift, smetstof.
vis, v. kracht, tnacht ; vis armata, gewapende macht ;
vis comica, de koiuische kracht, de kracht van het
kontische ; vis inertiae, volhardingsvet niogen of
traagheid (natuurkunde). [teekenen voor gezten.
visa, o. getuigenis van jets gezien to hebben, het
visage, o. gezicht, aangezicht.
vis-à-vis, tegenover. vis-à-vis, m. en v. iemand, die
(bij den dans, aan tatel) tegenover een ander geplaatst is; (ook ;) dubbelklavier; smal koetsje, dat
voor en achter maar den zitplaats heeft.
viscera, o. inv. ingewanden.
visceraal, tot de ingewanden behoorende.
viscositeit, v. kleverigheid, taaiheid.
viscount, m. (Eng.) zie vicomte.
viseerder, m. ijkmeester ; rower; onderzoeker van
passer en dergelijke.

viseeren
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viseeren, mikken, beoogen, (Haar iets) streven; den
inhoud van een vat met een viseerstok onderzoeken of meten ; (ook :) een pas enz. doorzien en bekrachtigen, voor gezien teekenen.
Vishnoe, m. God der Indiérs, de behoudende kracht
in de Indische drieenheid.
visibel, zichtbaar ; klaarblijkelijk; (ook :) bij de hand,
te spreken, zonder belet, gereed om bezoek te ontvisibiliteit, v. zichtbaarheld.van p.-, en.
visie, v. het zien, aanschouwing, inzage ; ter-visieliggen, (openlijk) ter inzage liggen.
visioen, o. droombeeld, hersenschim, inbeeldinty,.
visionair, visionaris, m. ziener, geestenziener,
mensch vol zotte inbeeldingen.
visitdtie, v. onderzoeking ; huiszoeking; bezoekincz,
tuchtigi n g ; (ook :) het bezoek van de inaagd Maria
aan Elizabeth (Mariae Visitatio).
visite, v. bezoek, opwachting; inz. artsenbezoek;
visite-kaartje, o. naamkaartje. [zichtigen.
visiteeren, bezoelcen; onderzoeken, doorzoeken, bevisiteur, m. bezoeker; onderzoeker ; beziener; vrijmetselaar, die een loge bezoekt, waarvan hij geen
lid is (broeder-visiteur).
visOrium, o. niikpunt; ( bij letterzetters :) kopijhouder.
vista, o. zicht, vertooning van een wissel.
visum, o. onderteekening ten bewijze van echtheid
van een stuk.
visum repertum, o. bericht van (genees of heelkundig) onderzoek, vet slag van een lijkopening.
vita, v. leven.
vitaal, tot het leven behoorend, levenbevorderend
levens....; voor het leven noodig.
vita brévis, ars Tonga, het leven is kort, de kunst
is lang.
vitalicum, o. lijfrente, weduwengeld.
vitaliseeren, levenskracht geven, bezielen.
vitaliteit, v. tijdstip, waarop het Leven een aanvang
neemt, levenskracht ; levensvatbaarheid. Iwijden.
vitam impêndere vero, zijn 'even aan de waarheid
vite, snel, spoedig, gezwind.
vitê1lus, m. eidooier.
vitesse, v. snelheid, spoed ; (ook :) sneltrein.
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vocaal
vitium, (nzv. villa), o. gebrek, font, ondeugd.

vitium

vitium cordis, o. hartgebrek. Igebloemde stof.
vitrage, v. doorzichtig venstergordijn van lichte,
vitresceeren, tot glas worden, verglazen.
vitreus, glasachtig, glazig.
vitrificfitie, v. verglazing, verandering in glas.
vitrificeeren, tot glas oaken, in glas veranderen,
vitrine, v. glazen kast ter nitstalling-.
Iverglazen.
vitriool, o. zwavelzuur in verhinding met metaalkalvitupereeren, laken, tnisbillijken.
[ken.
Vitusdans, Veitsdans, m. zie tarantula-dans.
viva! vivat! vive! hij (zij, het) leve ! lang zal hij
(zij, het) 'even ! een vivat, een heilwenschend
vreugdegeroep.
vivace, vivacemente, levendig, frisch.
vivaciteit, v. levendigheid, wakkerheid, vroolijkheid.
vivandière, v. marketentster.
vivarium, o. bewaarplaats voor levende dieren, diervivant, zij leven.
.rd e .
viva voce, mondeling (eig. !net levende stema)a
ig
vive, (Fr.) leve !
vivere parvo, van weinig, 'even.
viveur, m, fuiver, doordraaier.
vive valeque, leef en vaarwel !
vivificAtie, v. bezieling, levend- of levendigmaking.
viviparen, v. me. dieren die levende jongen ter
wereld brengen.
vivisectie, v. het opereeren op levende dieren voor
wetenschappelijke onderzoekingen.
vivo, levendig vurig.
vivres, v. me. levensmiddelen, mondvoorraad.
vixi, ik heb geleefd ; vixit, hij (zij, het) heeft geleefd.
vizier, o. helmschuif, helmklep ; richttoestel aan
hand,vuurwapenen, mitratheurs en verschillende
vuurtnonden ; (ook :) oog, gezicht, b y. lets in 'tkrUgen, het in 't oog krijgen ; (ook ;) rn. staatsraad
of minister van den Turkschen keizer; groot-vizier,
opperste staatsambtenaar in het Turksche rijk.
Vifidika, m. (voor 1852) naam van het wereldlijk en
geestelijk hoofd van de Montenegrijnen in Albanie.
vocaal, v. klinkletter, 'clinker.
vocaal, wat met de stem geschiedt, b y. vocale

vocabulaire
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musica vocale), zang, (in tegenstelmuziek
ling met instrumentale muziek).
vocabulaire, vocabultirium, o. woordenlijst.
vocalise, v. at. vocalizzazhine),zangoefening zonder daarbij de noten of de woorden tut to spreken;
oefening in het vocaliseeren.
vocittie, v. beroeping tot een ambt; roeping, lust,
neiging; dagvaarding; noodiging.
vocativus, vocatief, m. vijfde naamval (roeper);
(ook :) guit, schallc.
voce, v. stem; voce di petto, borststem.
voce di testa, kopstem, fausset.
voceeren, roepeu, noodigen ; voor de rechtbank
roepen.
vocem, m. 5e Zondag na Paschen. Ischreeuw.
vociferâtie, v. het iuide roepen, schreeuwen, gevogue, v. gebruili, zwang; aanzien; vogue la
galere, 't mag gam' zoo 't wil ; 't worde gewaagd !
void, ziehier ; voile, ziedaar.
voile tout, dat is alles.
voile une mitre chose, dat is iets anders.
voile, v. gazed sluier ; (ook:) zeil.
voiture, v. rijtuig ; — de place, huurrijtuig, vigelante.
volage, wispelturig, lichtzinuig, wuft.
Volapuk, o. wereldtaal, uitgedacht door pastoor
Schleyer en door het Esperanto (z. ald.) verdrongen.
volatiel, vliegend, gevleugeld, vluchtig, verdampend.
volatiliseeren, vervluchtigen, vluchtig maken.
volatiliteit, v. vervliegbaarheid ; wankelmoedig-heid,
veranderlijkheid; wuftheid, lichtzinnigheid.
vol-au-vent, m. bladerdeeg, holle pastei.
vol d'oiseau, vogelvlucht ; zie vue d'oiseau.
vole, v. het hale!' van al de slagen door een kaartspeler. Wieder' van den) eerste(n) rang.
volee, v. vlucht; menigte ; haute —, premiere —,
volens potens, willens en kunnens.
volente Deo, als God wil. [geen onrecht.
volenti non fit injuria, hem die wel wil, geschiedt
voleur, m. diet.
voliere, v. vog,elvlucht, groote vogelicooi ; duiveuslag.
volo non valeo, rk wil, maar ik kan met.
volontair, m. vrijwiilig soldaat, vrijwilliger ; wie
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zonder loon dient, inz. op een koopmanskantoor.
volt, m. practische eenheid van de electrische spanning, eenheid voor electro-motorische kracht.
volta, v. maal, keer; (ook;) wend om (het blad);
ancora una volta, nog eenmaal; la prima
volta, de eerste maal.
voltaire, m. (Fr.) soort gemakkelijke stoel. Isterkte.
voltameter, m. meter van de galvanische stroomvOltasche kolom, v. 'colon] of zuil, bestaande uit opof tegen elkander gelegde schijfjes koper en zink,
ieder paar, beurt om beurt, gescheiden door een
in zuur vocht gedompelden lap taken, blad bord•
papier enz., dienende om electriciteit te kweelcen.
volte, v. wending; zwenking; kunstgreep bij 't
schermen, het snel verwisselen of ruilen van een
speelkaart.
volte face, v. (Fr.) rechtsomkeertwending, plotsehuge verandering van meening, stelsel enz.
volti, wendt om (het blad); volti presto, volti
subito, sla vlug om!
voltigeeren, kunstige sprongen maken; !teen en
weder zweven.
im. my. licht voetvolk.
voltigeur, m. kunstrijder, luchtspringer ; voltigeurs,
voltmeter, m. werktuig voor het meten van de spanning van de electrische stroomen.
volabel, buigzaam, beweeglijk, lenig, vlug, rad.
volubiliteit, v. beweeglijkheid, radheid, vaardigheid
van tong; onbestendigheid.
voltime(n), o. (afgett. vol.), boelcdeel ; rol, pak, bundel ; lichamelijke inhoud of omvang.
volumineus, uit vele boekdeelen bestaande; dik,
lijvig, van aanzienlijken omvang.
voltintas, v. wit.
volunteer, m. (Eng.) weerbaarheidsvrijwilliger, die
de verplichting op zich genomen heeft om in een
eigen korps in oorlogstijd in het Eng. Leger te
dienen en zich in vredestijd te oefenen.
voluptueus, wellustig, genot ademend.
vomeeren, wentelen, rotten, wikkelen.
vOlvulus, m. darmafsluiting, darmkronkel.
vomeeren, braken, overgeven.
vomitief, o. braakiniddel.
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vomitus, m. het braken.
voraciteit, v. gulzigheid, vraatzttcht.
vorschriftsmfissig, (D.) volgens voorschrift.
vortex, vertex, tn. wervel ; draaikolk; wervelwind,
vota, o. me. stemmen ; klesstemmen.
vota majOra, de meeste stemmen, stemmenmeerdervotant, stentgever, stemuitbrenger. !held.
votatie, voteering, v. stenigevin(r, stemopnetrung.
voteeren, stemmen, door ineerderlieid van stemmen
votief, krachtens een gelofte.
[beslissen.
votiefmis, v. geloftemis, nits die tot een bijzonder
doeIeincie wordt gecelebreerd.
votieftafel, v. geloftetafel.
vOturn, o. gelofte, uitgesprolcen wensch ; stem, Idesstem ; stemming ; goedkeuring, toestemining.
vox, v. stem ; vox clamántis in desêrto, stem eens
roependen in de woestijn; vox humana, menschenstem ; vox peopuli vox Dei, de stem van het
y olk (als tutdrukking van de openbare ineeningl,
is de stein van God ; viva vox, het levende woord,
voyageur, m. reiziger. jmondeling onderwijs.
voyons, laat ons zien !, kom aan !
vue d'oiseau (a), (iii) vogel-perspectief.
Vulcaan, Vulcfinus, m. god van het vuur en vats
de metaalarbeiders.
vulgair, genteel], alledaagsch, gewoon.
vulgariseeren, vulgeeren, bekend of ruchtbaar
!oaken, onder de menschen uitstrooien.
vulgariteit,v.gemeenheid, platheid, onbeschaafdheid.
vulgfita, v. de gewone Latijnsche bijbelvertaltng,
waarvan zich de R. K. bedienen.
[zie Venus.
vulgivaag, omzwervend ; naar den gemeenen trant,
gemeenlijk, naar gewoon gebruik of spraakgebrulk, in 't gemeene Leven.
vulgum pecus, domme menigte.
[hoop.
vtligus, o. het yolk, inz. het gemeene yolk, de groote
m. vuurspuwende berg ; zie Vulcaan.
vulkaniseeren, aan hitte blootstellen, door verhitting (en toevoeging van zwavel, caoutchouc enz.)
ongevoelig maken voor temperatuursverschillen.
vulkanisten,m. m y. aanhangers van het vulkanisme
d.
de meening, dat de aarde haar tegenwoordtge
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gedaante door de werking van 't vuur heeft gekregen, vgl. neptunisten.
vulnerabel, wondbaar, kwetsbaar.
-vulnerabiliteit, v. wondbaarheid, kwetsbaarheid.
-vulneratie, v. kwetsing, verwonding.
Nuinereeren, wooden, kwetsen.
(van
. van
wood. de moederscheede.
-vtlinus,
vulva, v. de vrouwelijke schaainte, buitenste opening

w
W. = West ; soles ook = wissel.
W. C. (spr. dubbeljoe sie) = watercloset, privaat.
'VVaalsch, WallOnsch, o. taal van de W a len of
Wallon en of van de oorspronkelijke Fransche
bewoners van Belgie tusschen Schelde en Maas ;
(vandaar :) Waalsche kerk, v. Fransche kerk, Hervormde kerk in Nederland, waar de dienst in het
Fransch wordt verricht.
'Wacht am Rhein, v. waclit aan den Rijn, Duitsch
volkslied.
-wadi, o. uitgedroogde rivier in de Sahara, in den
regentijd met water gevuld.
-wages, me. (Eng.) soldij, gage, loon, dienstloon.
wagon, m. wage'', inz. spoor(weg)wagen.
-wagon-lit, m. spoorwegrijtuig met slaapplaatsen.
waiter, m. (Eng.) bediende, Jan, kellner.
'wajang gohlek, v. (Ja y.) poppenspel met niassief
honten en 'net kleederen behangen figuren.
'wajang koelit, v. (Ja y .) poppenspel, schimmenspel
met lederen figuren wier schaduw op een wit doek
wordt geworpen.
-wajang orang, v. (Ja y.) Javaansche komedie.
'Waldenzen, m.mv. in de 12de eeuw ontstane stifle
en zedelijk strenge godsdienstpartij in Frankrijk
(naar een Lyonsch burger, Petrus Waldus).
'Walhalla, o. (in de Noorsche f abelleer :) paradijs,
hemel van de in den krijg verslagenen.
walk-over, (Eng.) rit van een paard bij een wedren,

Walkyren
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(of spel van een persoon bij een wedstrijd) waarvoor
teen andere zijn ingeschreven of opgekomen. [nen.
Walkyren, Walkuren, v. me. Noorsclie strijdgodinWallOnen,WallOns,Walen,m.mK Fransche Belgen.
wall-street, (Eng.) het centrum van den geldhandel
in New-York ; (ook :) de betas aldaar.
Walpurgisnacht, v. eerste Memacht, feestnacht der
heksen op den Bloksberg,.
wals, v. bekende dans van Duitschen oorsprang.
walsen, een wals dansen.
Wandàlen, Wandalisme, zie Vand—.
warfinde, v. gaard ; diergaarde; bekoorlijke dreef.
warehouse, (Eng.) winkel, magazijn, verkoophuts.
waringin, m. Indische reuzenboont met talrijke
luchtwortels. Ibloentlezing.
warnasarie, v. (Mal.) veelkleurigheid van bloemen ;
warong, v. (Mal.) eetstalletje.
warrant, v. (Eng.) bevel tot inhechtenisneming in
Engeland ; waarborg voor fabrieksmerken.
lhorloge.
warranted, gewa3rborgd.
watch, (Eng.) wacht, scheepswacht (die 4 uur duurt);
(Eng.)
ptivaat
met
waterspoeling.
waterc!oset, o.
waterproof,(Eng.) bestand tegen 't water, waterdicht.
wAtertwist, o. (Eng.) garen op watermachmes vervaardigd.
watt, m. electrische arbeidseenheid, maat van het
electrisch arbeicisvermogen (= volt X ampere).
watteeren, opvullen met watten.
wedgwood, o. soort fijn Engelsch aardewerk,
wedono, in. districtshoofd op Java.
Weihnachten, v. mv. (D.) Kerstfeest.
Welfenfonds, o. deel van het vermogen van den
onttroonden Koniug George van Hannover (ongeveer 16 mtllioen), dat in beslag genomen werd en
tot bestrijding van dien vorst en zijn agenten werd
fbestemd,
Welschland, o. Italiè.
Weltschmerz, m. (D.) (lett. wereldsmart) droefgeestigheid, onbestemd verdriet.
Wenden, m. Inv. tak van de Slavonen in N.- en O.Duitschland.
werda, wie daar.
werst, v. Russische mij1 (= bijna 1066,79 M.).
vEERTIENDE 5511K
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westinghouse-rem, v. samengeperste-luchtrem aan
wheat, (Eng.) tarwe. Ispoorwegtreinen.
wheel, (Eng.) rad.
whicket, (Eng.) doelhelcje bij het cricketspel.
Whig, m. (Eng.) volksgezinde, vrijlieidsvriend, die in
Engeland de koninklijkemacht beperkt en de rechten
van het yolk beschermd wit hebben (vgl. tory).
whip, m. (Eng.) zweep; parlementslid, die de leden
van zijn partij bijeenhaalt voor belangrijke stemmingen (ook whipper-in).
whiskey, v. (Eng.) korenbrandewijn, jenever (in
Schotland en Ierland).
whiskey soda, v. whiskey, met soda- (of spuit)water.
whisky, V. Engelsche open 66nspansw
agen met hooge
kap.
whist, whistspel, o. zeker Engelsch kaartspel tusschen vier (ot due) personen met 52 kaarten ; (ook :)
drank van thee, suiker, citroen en rooden wijn.
White Star Line, (Eng.) stoombootdienst tusschen
Antwerpen en New-York.
wholesale, (Eng.) groothandel.
widow, (Eng.) weduwe. fen suiker.
Wiener Mélange, v. sterke koffie met veel slagroom
Wiener Schnitzel, m. (D.) met citroenen en geraspte
beschuit gebraden kaltslapjes waarop een augurkje
wife, v. (Eng.) vrouw, echtgenoot. fen ansjovis.
wigwam, v. Indiaansche hut.
wing, (Eng.) vleugel.
Witz, m. (D.) geestigheid, vernuft; mop.
Wedan,m. oppergod van de Germaansche volksstam.
men; (vandaar:) Wodansdag, d. i. Woensdag.
wOdka, wodki, v. brandewijn (bij de Russen en
Polen).
WoiwOde, m. heirvoerder, vorst, hertog, stadhouder
in Polen, Moldavie en Wallachije.
wolfram, o. grijsachtig metaal zwaarder dan food.
woman, v. (my. women), vrouw.
wool, v. (Eng.) wol; woolsack, m. zetel van den
Eng. lord kanselier in het Hoogerhuis.
wootz, o. voortreffelijkste staalsoort, Indisch of gedamasceerd staal.
work, (Eng.) werk ; workman, arbeider, werkman.
Westinghouse

workshop
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workshop, werkplaats.
would-be, (Eng.) zoogenaamd, zich uitgevende voor,
by. would-be philosoof, wijsgeer in naam,
quasi-wijsgeer.
wreckers, m. mv. strandroovers op de Engelsche kust.
writ, o. (Eng.) geschrift, inz. dagvaarding.
wunderbar, (D.) wonderbaarlijk, verbazend.

x
X. als Ronteinsch getal = 1.0.
x, in de wiskunde = onbelcende grootheid.
x. d. = ex dividend (z. aid.).
Xr. is in 't Hoogduitsch een afkorting van Kreuzer.
xanthine, v. krapgeel (kleurend beginsel van den
meekrapwortei).
xanthopsie, v. pel zien (bij geelzucht).
Xantippe, v. lastige vrouw van den Griekschen
wijsgeer Socrates; (vandaar :) kwaad wijf, hutsdraak, helleveeg,
xeniEn, v. m y. geschenken voor gasten (bij de Grieken); (ook :) soort van punt- of hekeldichten.
xenocratie, v. heerschappij van vreemdelingen.
xenograaf, m. ervarene in 't lezen van het schrift
van vreemde talen.
xenomanie, v. overdreven zucht voor het vreemde.
xenon, o. een in geringe hoeveelheid in den dampkring voorkomend gas.
xenotfiphium, o. grafstede voor vreemdelingen.
xeroclêrma, v. perkamenthuid (ziekte).
xerophagien, v. m y. vastendagen waarop alleen
brood met zout en water slag worden genuttigd.
xerOse, v. droogheid, uitdroging
xiphias, v. zwaardvisch.
xipheideus, zwaardvormig.
Xmas, (Eng.) = Christmas, Kerstmis.
x-stralen, m. my. stralen van tiog onbelcenden aard
die door vaste lichainen been Licht geven.
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Xtus, m. .-,---- Christus (de Grieksche X beantwoordt

Xtus

aan onze Ch.).
xyleem, o. houtstof in plantenvezels.
xylocultuur, v. houtcultuur.
xyloglief, m. houtgravure, houtgraveur, houtsnijder.
xyloglyptiek, v. houtsnijkunst, houtgraveerkunst.
xylographie, v. het drukken met houten letters op
platen; kuns't van 't overdrukken op bout.
xylogrãphisch, met houten letters gedrukt; door
overdruk op hout voortgebracht.
xylolatrie, v. aanbidding van houten beelden.
xyloliet, o. versteend hout; (ook :) houtgraniet (als
vloer- of tafelbladmateriaal).
xylologie, v. leer of beschrijving van de houtsoorten.
xylaphagus, in. houtvreter, houtworm.

Y
y, in de wiskunde = onbekende grootheid.
yacht, o. (Eng. spelling van 't Nederl. jacht), soort
van snelzeilend scheepje.
yacht-club, v. vereeniging ter oefening in het snelzeilen en roeien.fdingsmiddel in de Indien).
yam, yamswortel, m. broodwortel (gewoon voeYankee, m. spotnaam voor de N.-Amerikanen, bepaaldelijk voor de bewoners van Nieuw-Engeland;
Amerikaansch effect of beurspapier.
yankee-doodle, o. vroolijk volkslied van de N.Amerikanen.
yard, m. Engelsche el van 3 Eng. voeten = 0,914M.
yfitagan, m. Turksche sabel.
yaws, o. de venusziekte in Afrika en W.-Indie.
year, (Eng.) jaar.
yellowfever, (Eng.) gele koort§. fongeveer.
yen, m. munteenheid in Japan = 100 sett = f 1.25
ye6man, m. niet adellijk Engelsch landeigenaar,
groot pacifier; (ook :) Eng. vrijwillig landweercavalerist.
iwillige landweercavalerie.
yeomanry, v. de gezatnenlijke yeomen; Eng. vrij-

yeuse
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yeuse, v. groeneik.
Yildiz-Kiosk, P. paleis van den Turkschen Sultan
Igewicht.
te Konstantinopel.
yin, chineesche lengtemaat (24,5 M.);(ook;)een chin.
yoghurt, v. (Turksch yaoert), Licht verteerbaar
melkpraeparaat ontstaan door gisting, tengevolge
waarvan de kaasstof reeds in verterenden toestand
verkeert.
yogi, m. Indisch wijsgeer die door overpeinzing en
zelikastijding zijn geest traclit te louteren.
yonk, v. Chineesche koopvaarder.
ypsilon, v. Grieksche y.
ysop, v. zie hysop.
ytteriet, o. glinsterend zwarte, onderzichtige steen
te V t t e r b y in Zweden gevonden.
yttrium, o. vuurbestendige metaalbasis van de ytteraarde, welke laatste door Gadolin in het ytteriet
ontdekt werd.
yuca, yucca, v. adamsnaald (prachtig N.-Amerikaansch leliegewas); (ook:) broodwortel, maniok.

z
Ivan een bisschop).
Z. = Zuid.
Z. D. H., Zijne doorluchtige Hoogwaardigheid (titel
Z. Em., Zijne Eminentie (titel van een kardina31).
Z. H., Zijne Heiligheid (titel van den Paus).
Z. K. It, Zijne koninklijke Hoogheid.
Z. M., Zijne Majesteit.
Zahnradbahn, v. (D.) tandradbaan, bergspoorweg
die met behulp van tandraderen omhoog kliint.
zambaigen, m. my. afstammelingen van Zambo's
en Amerikanen.
zámbos, m. my. naam, die men in Amerika aan de
afstammelingen van Amerikanen en Negers geeft.
zanella, v. soort katoenen voeringstof.
zareba, Arabisch versterkt kamp.
Zebaoth, in. de hemelsche heilscharen, de wereld,
vandaar : God.

zincotypie
zeboe
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zeboe, m. Indisch rund met vetbult achter den nek.
Kaapsche
ezel,
gestreepte
ezel.
zebra, m.
zecchine, v. Turksche en Italiaansche goudmunt
(dukaat).
zelateur, m. werkend lid eener R. K. broederschap.
zele, (It.) zelo, v. ijver, vlijt ; con zelo, met ijver,
ijverig. [ijveraar.
zeloot, m. ijveraar, overdreven wets- of geloofszelotisme, o. gezindheden en grondstellingen van
een blinden geloofsijveraar.
zelotypie, v. jaloerschheid; hartstochtelijke geloofsijver, die tot verstandsverbijstering overslaat.
zemstwo, v. Russische Provinciale Staten.
Zend-avésta, v. godsdienstboek van de oude Perzen
en hun nakomelingen de Parzen, dat de leer van
Zoroaster bevat.
zenith, o. schedelpunt, kruin- of toppunt, bovenpool
van den hemel-horizon, tegenover 't nadir (z. ald.).
Zenonisme, o. leer van den wijsgeer Zeno, hoofd
van de Stoicijnsche school.
Zenonist, m. aanhanger van Zeno's leer, stoicijn.
zeoliet, o. bruissteen (inz. in IJsland en Zweden).
zephyr, m. koele, zachte westenwind, aangenaam
zephyrisch, zacht waaiend, suizend. Ilcoeltje.
zero, m. (Fr.) nul.
zestee, zeta, v. warme stoombaden.
zetetica, zetetiek, v. kunst om, in samenwerking
met anderen, door vragen nog onbekende waarheden uit te vorschen.
zetetisch, zoekend, vragend, navorschend.
zeuglodon, m. voorwereldlijke walvisch.
zeugma, o. verbinding van twee zindeelen of ook
twee naamwoorden door een werkwoord dat slechts
bij een van beide past.
Zeus, m. Grieksche oppergod, Jupiter.
ziemlich, (D.) tamelijk, vrijwel.
Zigeuners, m. my. Duitsche naam van het rondzwervend yolk, ook Heidens genoemd.
zigzag, m. z-vormig heen- en weergaande.
zincographie, v. kunst om beeiden op zink te
etsen of te graveeren en of te drukken.
zincotypie, v. hoogetsing in zink.

zingaresca
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zingaresca, v. zig,ennerlied ; ails zingarese, op
,Zingari, m. m y. zie Zigeuners. fzigeunerwijze.
/ion, m. berg met Davids burg to Jeruzalem ; fig. kerkelijke gemeente, de kerk met het bijbegrip van
rechtgeloovigheid; Zionswachter, m. streng voor' y echter van het oude geloof.
Zionisme, o. streven naar het verkrijgen van een
door publiekrechterlijke waarborgen verzekerde
woonplaats voor het Joodsche yolk in Palestina.
Zionist, m. aanhanger van het Zionisme.
zirkoon, o. roodachtig bruine edelsteen.
zoanthropie, v. verstandsverbijstering, waarbij de
mensch waant, dat hij in een dier veranderd is.
Zodialk,m. dierenriem, de gordel met de 12 hemelteelcens, dien de zon jaarlijks schijnbaar doorloopt.
zodiakaal licht, o. dierenriemslicht, een naar het
noorderlicht gelijkende lichtschemering, die van de
zon bij haar op- en ondergang in de richting van
den dierenriem opwaarts gaat. [vitter.
ZOIlus, m. nijdig, wangunstig, scherp bedillaar, aartstone, zOna, v. gordel; aardgordel, luchtstreek, aardstreek ; gedeelte van een tramwegnet.
zOnetarief, o. kringentarief, by. tarief voor spoorof tramwegen, waarbij men binnen een zekeren
kring (zone) vervoerd wordende een eenheidsprijs
betaalt, die echter vermeerdert zoodra het vervoer
zich ook over een andere zone uitstrekt.
zoOgraphie, v. dierenbeschrijving en afbeelding.
zoOlater, m. dierenaanbidder.
zoOlatrie, v. dierenaanbidding. [dieren.
zoOlogie, v. dierenleer, natuurbeschrijving van de
zoOlogisch, dierenbeschrijvend, dierkuudig ; —e
tuin, m. dierentuin; — station, o. inrichting your
onderzoek van de dierenwereld, inz. van de zeedieren, voorzien van aquaria, werkzalen enz.
zoOloog, m. dierkundige.
zoi3nosen, v. m y. infectieziekten die van dieren op
menschen kunnen overgaan. [de dieren.
zoOnosologie, zoOpathologie, v. ziektenleer van
zo&magnetisme, o. dierlijk magnetisrne.
zoophagen, m. m y. dierenvleescheters.
zoOphyten, m. m y. dierpianten, piantdieren.

zooplastiek
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zoOplastiek, v. navorming van dierengestalten.
zoOtherapie, v. dierengenees- of heelkunde.
zoiStomie, v. dierenontleding.
zoOtomist, m. dierenontleder.
zoppo, lain, kreupel ; alla zoppa, hinkend, ongelijk, met den strijkstok rukkend.
Zoroaster, m. leeraar van de wijsheid en verbeteraar van den Perzischen volksgodsdienst (ongeveer
zOtica, v. dierlijke levenskracht. [600 v. Chr.).
zOtisch, het levet' betreffend ; het leven bevorderend.
zouaven, m. mv. Fransche soldaten in Turksche
dracht, (ook :) pauselijke soldaten.
Zwinglianen, m. my. aanhangers van het Zwinglianisme, d. i. de leer van den Zwitserschen hervorzyma, v. giststof, zuurdeeg.
liner Zwingli(us).
zyrnisch, van gisting afhankelijk.
zymogeen, gistingwekkend; (zelfst.nw.)o. giststof.
zymologie, v. leer of kennis van de gisting.
zym6se, v. gisting, fermentatie.
zymotisch, gistingwekkend.
zythos, v. elke door gisting bereide drank.
zythotechnie, zytotechniek, v. bierbrouwerskunst,
kunst van bierbrouwen.

