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Op nitnoodiging der Uitgevers heb ik ntij met de herziening
en aanvulling van dit bij het Nederlandsehe pnbliek zoo bekende Woordentolkje belast. Het is aanzienlijk vermeerderd,
vooral wat betreft de nit het Engelsch en andere nienwe talen
ontleende woorden, benerens allerlei inzonderheid Latijnsehe
spreekwijzen en citaten. Overigens is de inriehting dezelfde
gebleven. De grooter lettersoort, gepaard aan het handige formaat, mag zeker als eene groote verbetering beschouwd worden.
Wie omtrent de vreemde woorden, hun afleiding enz. meer
weten wil, dan deze beknopte verzameling geven kan,, neme
den door mij bezorgden rierden Druk van den Kvnstwoordentolk *) ter hand, die onlangs verschenen is.
II. W. F. BONTF,

*) KRAMERS—BON'r E, A1gerneene Kunstwnordentalk, bevattende de Vertaling en Verklaring van alle Vreemde
Woorden en Ze gswijzen, die in gesehriften van allerlei aard, in
he Taal der Samenlevine, in Handel, Bedruf, enz. voorkomen.
Met aanduiding van de Uitspraak en den Klf mtoon dier Woorden en Nauwkeurige Opgave hunner A fst animin g en Vo rin i n g. %,erde druk. t5 eheel herzien en aanzienlijk vermeerderd en verbeterd Haar de beste bronnen f 9,75. In linnen
band geb. f 10,25. In halliederen band f 10,75.

Verklaring
der verkortingen en teekens.

adj.
adv.
afg.
afk.
alg.
bet.
b y.
d.
e. a.
eig.
eng.
ene.

fans.
fig.
fr.
gl.
gr.
lid.
inz.
iron.
it.
lat.
N.
ned.
0.
o. a.
nl.
pop.
port.

= adjectivum, bijvoeglijk naaniwoord.
= adverbium, bijwoord.
-= afgekort.
= afkorting.
= algemeen.
= beteekenis ; beteekent.
- bij voorbeeld.
= dat is.
= en andere.
= eigenlijk.
= Engelsch.
= en zoo voort.
= familiaar ; gemeenzaam.
= figuurlijk ; oneigenlijk.
= Fransch.
= gulden.
= Grieksch.
= Hoogduitsch.
= inzonderheid.
= ironisch, boertend.
= Italiaansch.
= Latijn.
= Noord.
= Nederlandsch.
= Oost.
= onder anderen.
= namelijk.
• pluralis, meervond.
- populair, bij 't yolk thuis behoorend.
= Portugeesch.

VERKLA.RING DER VERKORTINGEN EN TEEKENS.

= roomsch-katholiek (e).
r. k.
= Roomsch-Katholieken.
R. K.
= Romeinsch.
roni.
= Russisch.
toss.
sing.
= singularis, enkelvoud.
= Spaansch.
sp.
= van.
v.
= vergelijk.
vgl.
W.
W
= West.
= Zuid.
Z.
= zie.
z.
z. ald. = zie aldaar.
Het teeken = beduidt : gelijk aan, gelijkstaande met,
zooveel als.
Het korte streepje (-) moet somwOen het eerste gedeelte
van het ontniddellijk voorafgaande wooed, sours ook
het laatste gedeelte van een volgend wooed vervangen
(by. overladen, -stelpen, lees : overstelpen ; toon- of
klankleer, lees : toonleer). — Dat hetzelfde teeken, waar
het tussehen twee woorden staat (be. te-goed), de sanienkoppeling dier woorden aanduidt, behoeft wel niet
gezegd to warden.
De komma-punt ( ; ) strekt ter afseheiding van de verschillende of gewijzigde heteekenissen van een en hetzelfde wooed.
De woorden aan 't hoofd van ieder artikel beginnen Of
met eerie kapitale, of met eerie kleine letter. Door de
eerste worden de zelfstandige naamwoorden, oak de
van eigennamen afgeleide bijvoeghjke naaniwoorden aangeduid ; al de andere woordensoorten hebben een kleine
aanvangsletter.
Het wooed, dat aan 't hoofd van een artikel staat, wordt,
bij herhaling daarvan in dezelfde alinea, vaak uitgedrukt
door de eerste letter met een punt daaraehter.
Krijgt zoodanig herhaald wooed eerie buigingsietter (hier
doorgaans de e) aeliter zicli, dan gesehiedt die herhaling
dikwijls door de voorletter gevolgd door een hyphen
en de buigingsletter (bv. apostolisch ..... ; a-e kamer,
lees : apostolische kamer).

A.
(fr. a) voor, tegen, oni (b. v. de meter a 1 gl., tegen
[1 gl. de meter.;
A", — anno, in het jaar.

a,

A. -

are, vierkante roede. (voor Christus.

A. a. C. (of Ch.) Anno ante Christum, het (in het) jaar
A. C. — anno Christi, in 't jaar van Christus, d. i. na
Christus' geboorte.

(boorte.

A. C. (Ch.) n. (ante Christum natum) voor Christus geA. D. — anno Domino, in 't jaar oozes Heeren.
A. M. — anno mundi, in 'tjaar der wereld ; ook: — artium magister, meester der vrije kunsten.
a. m. (op het adres van brieven) — amica manu, met
vrienclenh and.

A. & 0. — Alpha & omega (eerste en laatste letter van
't gr. alphabeth), begin en einde, eerste en laatste.

ab, van.
ab extra, van buiten at
Abalienatie, vervreemding, ov ergang van eigendom.
abalieneeren, vervreemding; afkeerig of afvallig maken.
Abandon, afstand, overgave ; recht van afstand; hulpe(looze toestand.
Abandeno, gelaten (in de muz.)
abandonneeren, verlaten, laten varen, opgeven.
Abandonnement, verlating, afstanddoening, afstand.
a bas! naar beneden ! er onder ! weg met !
Abat-jour, keldervenster, vallicht, koekkoek ; (ook:) sierlijk uitgesneden papier over den ballon v. een lamplicht.

Abattement, neerslachtigheid, verslagenheid, uitputting.
Abattoir, slachthuis, slachtplaats.
abatt6, neerslachtig, moedeloos ; afgemat.
(of prove heeft.
, vader .
Abba,
Abbe, abt; wereldgeestelijke in Frankrijk, die nog geene abdij
Abbreviatie, verkorting, afkorting. (inz. van een woord).
Abbreviatuur, verkorting, z. Abbreviatie.
Abbrevieeren, verkorten, of korten, (inz. een woord).
Abces, of Absces, gezwel, ettergezwel, etterbuil.
Abderiseeren, beuzeltaal, zotteklap uitslaan, beuzelen.
Abderieten, inwoners van de oude gr.-stad Abdera, wegens hunue onnoozelheid vermaard ; (vandaar in 't algemeen :) onnoozele mensohen, sturnperds, sukkels.
Abderitisch, onnoozel, zot, ongerijnid, belachelijk.
ELFDE DR UK.
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Abdicatie—h bon droit

Abdicatie, vrijwillige nederlegging van een waardigheid ;
vrijwillige afstand van een recht. (o even.
abdiceeren, abdiqueeren, afstand doen ; zijne aanspraak
abdominaal, tot het onderlijf behoorende.
Abductie, af- of wegvoering.
Aberratie, afdwaling, afwijking, onregelmatigheid.
ab hoc et ab hac, in 't wild, in 't honderd, zonder orde
of regel, van den os op den ezel.
abhorreeren, verafschuwen, een afgrijzen hebben.
Abhorrentie, Abhorrescentie, afschuw, afgrijzen.
Abime, afgrond. (moed benemen.
abimeeren, te gronde richten, in een afgrond storten, den
ab initio, van het begin af.
ab intestãto, zonder uiterste-wilsbeschikking of testament.
ab irato, in een vlaag van toorn.
Abiturient, liij die eene school verlaat om naar eene hoogere te gaan b. y. van het gymnasium naar de academie.
Abiturienten-examen, eindexamen.
abject, laag, verachtelijk, laaghartig.
Abjectie, wegwerping, laaghartigheid, zelfverlaging.
Abjudicetie, gerechtelijke ontzegging.
abjudiceeren, gerechtelijk ontzeggen.
Abjuratie, afzwering.
abjureeren, afzweren, met een eed loochenen.
Ablactatie, het spenen der zuigelingen.
Ablata, gestolen Bingen.
Ablativus, Ablatief, zesde naamval (nemer, derver).
Ablegaat, pauselijk gezant.
Ablutie, wassching, reiniging, enz., die door dezen en genen godsdienst wordt voorgeschreven, handwassching.
Abnegdtie, verloochening ; weigering, ontzegging.
abnerm, abnormaal, tegen den regel; gebrekkig, misvormd.
Abnormiteit, afwijking van den regel; misvorindheid.
aboleeren, afschaffen, opheffen (b. v. wetten).
Abolitie, opheffing, afschaffing.
Abolitionist, afschaffer, inzonderheid iemand, die de afschaffing der slavernij begeert of voorstaat.
abominibel, afschuwelijk, verfoeielijk.
Abominatie, verfoeiing ; verwensching.
abomineeren, verfoeien, vervloeken, eenen afschuw hebben.
abondant, Abondantie, enz., zie abundant. enz.
4 bon droit, met recht.
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a bon marchó—Abaolutisme
a bon marche, goedkoop.
Abonnement, voorafbestelling, inteekening.
abonneeren (zich), inteekenen, vooruitbestellen.
Abonnent, inteekenaar.
abordage, aanlanding; entering; het aanspreken.

abordeeren, aanlanden ; enterers; aanspreken.
ab origine, van het begin af. (land.
Aborigines, oorspronkelijke of eerste bewoners van een
aborteeren, eene miskraam krijgen, te vroegtijd. bevallen.
Abartus, ontijdige bevalling, miskraam; (in rechten):
abortus procuratio, opzettelijke vrithtafdrijving,
aboucheeren, een mondgesprek houde,,.
Abouchement, mondeling onderlioud.
it bout, op het uiterste ; radeloos ; a bout portant, van
zeer nabij (b. v. op iemand schieten).
ab ovo, van het begin af.
ab ovo usque ad mala, van het begin -i;ot het eind.
Abracadabra, niets beteekenende, zinledige taal; tooverwoord, als amulet op een driehoekig briefje geschreven.
Abrege, uittreksel, korte inhoud.
abregeeren, verkorten, kort samenvatten.

abreviêeren, z. abb—.
Abrivent, windscherm.
Abrogatie, afsehaffing, opheffing, b. v. valt eene wet door
eene latere, die de voorgaande te niet doet.
abrogeeren, afschaffen, buiten werking Mellen.

(bereid.

abrupt, afgebroken, onsamenhangend, plotseling, onvoorabruteeren, abrutisseeren, verdierlijken, tot een beest
maken, geheel verstompen.

AbrOptie, af breking; het plotseling zwijgen in de muziek.
Absces, zie abces.
absent, afwezig; verstrooid van gedachten.
absenteeren (rich), zich verwderen.
A bsenten, afwezigen.
Absentie, afvvezigheid ; verstrooidheid van gedachten.
Absentisme, het gedurig afwezig zijn, inz. de gewoonte
der Iersche grondeigenaars om buiten Iei'iand te wonen.

Absint, alsem, alsemdrank.
absit invidia, nijd of afgunst ter zijde.
absolument, volstrekt, gehiedend, noodzakelijk.
Absolutie, vrijspreking van zonden.

(voering.

Absolutisme, willekeurige heerscliappij, oubeperkte gezag-
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Absolutist—accelereeren

Absolutist, aanhanger d. onbeperkte alleenheerschappij.
absoluut, volstrekt ; op zich zelven ; onbepaald, onaf hankelijk ; onvoorwaardelijk.
Absoluutheid, onbeperktheid, onbepaaldheid.
absolveeren, vrijspreken, de absolutie geven; voleinden.
absorbeeren, inzuigen, opslorpen, verzwelgen.
Abserptie, inzuiging, opslorping.
abstineeren (zich), zich onthouden.
abstinent, onthoudzaam, matig.
Abstinentie, onthouding, inz. van spijs en drank.
(dacht
Abstinentie-dagen, vastendagen.
abstract, afgetrokken ; op zich zelf beschouwd ; enkel geAbstrictie, afzondering ; verstrooidheid van gedachten.
abstraheeren, afzonderen, aftrekken; uit eene zaak iets af(leiden.
absurd, ongerijmd, zot, onverstandig, onnoozel.
Absurditeit, ongerijmdheid, strijdigheid met de cede, onvergissing,
misrekening.
(zin,
bespottelijklieid.
Abuis,
Abundant, rijkelijk, overvloedig.
abundantie, overvloed, rijkdom.
abundeeren, overvloeien, overvloed hebben.
ab uno disce omnes, uit een enkele moogt a de overige leeren kennen.
ab urbe condita (a. u. C.), van den bouw der stad, d. i.
(zich vergissen.
van de stichting van Rome.
abuseeren, misbruik maken; misleiden; zich abuseeren,
abusief, per abuis, bij vergissing ; bedrieglijk.
abusus non tollit usum, het misbruik sluit het (behoorlijk)
gebruik niet uit.
a. c. anno currente, in den loop van het jaar, anni currentis, van 'tloopend jaar.
Academie, hoogere oefenschool voor een of ander vak of
faculteit ; gezelschap van geleerden, van kunstenaars,
(ook, maar minder goed, voor :) hoogeschool, universiteit.
Acajou, mahoniehout.
a capite ad caleem, van het hoofd tot de voeten(eig. hiel).
accarezzevole, streelend, vleiend.
accableeren, overladen, -stelpen, bezwaren, ncderdrukken.
Accablement, neerslachtigheid ; hartzeer.
Accapareur, woekerachtige opkooper.
accedeeren, bijvallen ; toestenimen.
Acceleratie, versnelling, bespoediging.
accelereeren, bespoedigen, versnellen, verhaasten.

Accent—AcclUsum.
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Accent, de toon en nadruk op lettergreep en woord, klemtoon ; een toonteeken op eene letter ; gewestelijke of
(toonteekens.
plaatselijke uitspraak, tongval.
Accentuitie, toonaanduiding, klemlegging ; plaatsen der
Accept, z. Acceptatie.
acceptabel, aannemehjk, aanneembaar.
Acceptant, degene, die een op hem getrokken wissel door
zijne naamteekening goedkeurt.

Acceptatie, aanneming. (Men verstaat daaronder de handteekening eens koopmans onder eenen wissel, met het
woord geaccepteerd ; het is eene formeele verklaring,
dat men dien op den vervaltijd zal betalen).
accepteeren, aannemen; met zijne naamteekening voor
(woord.
geldig en goed erkennen.
Acceptie, aanneming ; aangenomen beteekenis van een
Acces, toegang, vergunning, inz. de toestemming tot verkeer over een meisje ; aanval (bv. van eene koorts).
accessibel, toegankelijk, genaakbaar.
Accessie, aanwas, vermeerdering, toeneming ; (ook .) toestemming, toetreding (b y . tot een verdrag).
Accessist, iemand, die onbezoldigd wordt aangesteld met
het uitzicht om eene hoogere plaats met bezoldiging to
v erkr ij gen.
Accessit, de tweede prijs, bijprijs.
accessoir, bijkoniend, toegevoegd, bijbehoorend.
Accesserien, bijbehoorende zaken, aanhangsels.
acciaccato, onstuimig.
Accident, toeval, voorval ; (ook :) lichamelijk ongemak.
Accidentalia, toevalligheden.
accidenteel, toevallig.
Accidentien, toevallige anibtsvoordeelen, buitenkansjes.
Accidenti musicali, bijtonen (in de muz.)
Accijns of Accijs, waren-impost, verbruiksbelasting.
Acclamatie, toejuiching, luide goedkeuring ; bij acclamatie aannemen, zijne goedkeuring in vergaderingen met
gejuich, handgeklap, getrappel, eenparig uitbrengen, zoodat de opneming der bijzondere stemmen onnoodig wordt.
AcclimatAtie, gewenning aan 't klinmat.
acclimatiseeren, aan eene vreemde plaats, hemelstreek
of khniaat gewennen, inheemsch maken.
accludeeren, aan-, bij- en insluiten.
AcclUsum, ingesloten of bijgaand stuk, bijlage.
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Accolade—Accusatie.

Accolade, omhelzing ; ridderslag ; haakjes ter verbinding
van woorden of regels of wel van noten.
accoleeren, omarmen ; samenvatten, ompalen.
Accommodatie, aan passing, schikking ; toegevendheid ; inschikkelijkbeid ; A. van het oog, vormverandering der
ooglens, waardoor het oog, om duidelijk te zien, zich
accommodeert of schikt naar den afstand der voorwerpen.
accommodeeren (zich), een vergelijk treffen, met zijne
schuldeischers eene overeenkomst, schikking in der minne
treffen ; accommodeeren, in orde brengen, opmaken.
Accommodement, inrichting, toerichting ; schikking, vergelijk, inz. van een koopman met zijne schuldeischers.
accompagneeren, vergezellen, begeleiden ; den zang met
(speelt of zingt.
muziek begeleiden, medespelen.
Accompagnement, begeleiding, wat men met een ander
Accomplissement, vervulling, voltrekking.
Accoord, verdrag, vergelijk ; overeenstemming, welluidende
samenklank van speeltuigen.
accorddbel, overeenstemmend, vereenigbaar, voor bewilliging vatbaar. (overeenstemmen.
accordeeren, een vergelijk treffen ; toestaan, bewilligen,
accostabel, genaakbaar, handelbaar.
accosteeren, op zijde komen ; aanspreken.
Accouchement, bevalling, verlossing.
Accoucheur, vroedmeester ; Accoucheuse, vroedvrouw.
accoupleeren, paren, samenvoegen, koppelen.
Accoutumance, verwendheid, kwade gewoonte.
accrediteeren, in vertrouwen brengen, krediet verschaffen,
inland door aanbeveling bij eenen derde vertrouwen doen
schenken ; een geaccrediteerd gezant is zulk een, die
zich bij een vreemd hof aan den worst heeft doen voorstellen en deze zijne kredietbrieven overhandigd heeft.
Accres, Accrescentie, aanwas, toeneming.
accresseeren, aanwassen, toenemen ; aanbesterven.
Accueil, onthaal, ontvangst, bejegening.
accueilleeren, ontvangen, onthalen ; verwelkomen.
Accumulatie, aangroeiing, ophooping, opeenstapeling.
accumuleeren, opeenhoopen, samenhoopen.
accuraat, nauwkeurig, stipt, juist. (liefde tot orde.
Accuratêsse, nauwkeurigheid, stiptheid, zorgvuldigheid ;
accusabel, beschuldigbaar, te beschuldigen.
Accusatie, beschuldiging, aanklacht.

Accusativus—acroamatisch

7

Accusativus, Accusatief, vierde naamval (roorw-erp, ltjder).
accuseeren, beschuldigen, aanklagen ; bericht geven (van
de ontvangst eens briefs, enz.) (heid.
Acerbiteit, wrangheid ; bitterheid, hardheid, onvriendelijkAcetaten, azijnzure zouten.
achalandeeren, beklant maken,

klanten of koopers lokken.

a charge, ten laste ; getuigen a charge, tegengetnigen,
getuigen die ten nadeele des besebuldigden spreken,
d. i. door het openbaar ministeric zijn opgeroepen.
achemineeren, den weg banen ; in gang brengen.
cheval, te paard, schr(jlings.
acheveeren, afmaken, voltooien ; volmaken.
Achilles-hiel, eene kwetsbare plaats.
Acholie, gebrek aan gal ; Indische cholera.
Achor, hoofdzeer, melkkorst bij kinderen.
Achromasie, opheffing, vernietiging der kleuren.
achromatisch, kleurloos, ongekleurd (van kijkglazen).
Achromatopsie, onvermogen oni de kleuren te onderscheiAcidum, een zuur.
(den.
Acidotie, verzuring.
Aciditeit, zuurheid.
Acidimeter, zuurmeter.
Acoliet, altaardienaar ; volgeling, aanhanger.
compte, ter gedeeltelijke betaling, op afrekening, in
a condition, op voorwaarde. (niindering.
Acon let, wolfswortel.
a Onto, op rekening, in vermindering.
a Onto nuOvo, op nieuwe rekening.
a cOsti, aldaar, op uwe plaats, ten uwent, in uwe stall.
couvert, besebut. (gen.
acquireeren, verkrijgen, zich eigen maken, in bezit krijAcquisitie, verwerving ; verworven eigendom.
Acquit, kwijting, quitantie, ontvangbeNqs (bij wissels wordt
het gewoonlijk op de keerzijde geschreven, en beteekent
dat men de in den wissel staande corn ontvangen heeft);
eerste stoot, uitstoot ; plaats waar de gemaakte biliartbal wordt gezet.
(yen.
acquiteeren, verrichten, tot stand brengen ; quitantie geAcre, een 4 hectare lands (in Eng. en Amer.)
acroamatisch, hoorbaar ; op de rode gegrond ; moeilijk
te verstaan ; geheim ; acroamatische leervorm, samenbangende voordracht, waarhij de leerling slechts luistert.
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Acrobaten—Adat.

AcrobAten, koordedansers ; acrobAtische kunsten, koordedanserskunsten ; halsbrekende toeren.
AcrOstichon, naamdicht, waarin de eerste letters der
verzen een naam vormen.
a cruse salus, verlossing door het kruis.
Acte, handeling, hedrijf van een tooneelspel ; bewijsstuk
in rechten ; stuk, door een notaris opgesteld of door de
burgerlijke overheid afgegeven.
Acteur, tooneelspeler, tooneelist.
Actie, bewijs van aandeel, van inschrtjving ; handeling ;
(bij den krijgsman :) een gevecht ; (in rechtszaken :)
eene aanklacht, rechtsvordering.
actief, werkzaam, bedrijvig ; in dienst ; actieve handel,
uitvoerhandel eener natie met eigen voortbrengselen ;
actieve schulden, uitstaande schulden, vorderingen.
Actief, werkelijk of baar vermogen (na aftrek van alle
schulden), z. Activa.
acti labres jucOndi, na gedaan werk is het goed rusten.
Actionnair of Actionist, actiehandelaar, houder van eene
of meer actien ; geldschieter op actien.
Activa, uitstaande schulden of vorderingen, bet to goed ;
eigen vermogen, geld, waren, vaste panden.
activeeren, in werkzaamheid, in gang brengen.
Actr ice, tooneelspeelster.
Actualiteit, tegenwoordige toestand, het thans bestaande,
de werkelijkheid, wezenlijkheid.
Actuatie, de uiting der werkzaamheid van een middel
op levende lichamen.
actueel, werkelijk, tegenwoordig ; dienstdoend, werkzaam.
actum, gedaan, verhandeld ; actum ut supra (A. U. S.)
gedaan als boven (gezegd is).
Acupunctuur, de naaldsteek (bij operatièn).
Acustiek, gehoorleer ; toon- of klankleer.
acuut, scherp, spits, snijdend.
ad absurdum, tot in bet 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.
ad aperturam libri, met open bock, voor de vuist.
adapteeren, aanpassen, sluitend maken.
Adat, gewoonte, gebruik ; gewoontereclit.

a dito—adjacent.
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a ciao, van heden af, van de dagteekening af.
ad captandum vulgus, om het gemeen to vangen.
ad captum vulgi, voor het begripsvermogen van het yolk
ad decr6tum, volgens besluit, op besluit. (berekend.
addeeren, bijeen- of samensmelten.
ad depOsitum, in bewaring (geven of nemen).
addiceeren, gereehtelijk toekennen.
Addictie, toezegging, toekenning, toewijzing.
ad dies vitae, levenslang, voor 't gansche leven.
Additie, bij voeging ; samentelling.
(eel.
additioneel, bijgevoegd, bij wijze van aanvulling of aanhangAdelphie, het onderling samengroeien der meeldraden.
Adelphisme, verbroedering, broederbond.
Adept, goudmaker, wonderman ; ingewijde in eene gebeime
wetenschap of kunst. (gebruik.
a deux mains, voor beide handen (ingericht), tot dubbel
ad exemplum, tot een voorbeeld, naar het voorbeeld of
ad extremum, ten laatste, eindelijk.
(model.
ad finem, tot het einde.
ad gloriam, voor den roem.
ad Graecas calendas, op den Griekschen kalender, d. i.
nooit, met Sint-Jutmis.
adhereeren, aankleven, aanhangen ; toestemmen, bijvallen.
Adhesie, 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 h6minem, op den man aan, zonder omwegen ; ad hominem disputeeren, de tegenpartij met zijn eigen wapen bestrijden ; handgemeen worden.
ad honores, eershalve, gratis.
adhuc sub judice lis est, de zaak is nog niet beslist.
adiaphaan, ondoorzichtig.
a die, van den dag.
adieu! vaarwel ! God zij met u !
ad infinitum, in het oneindige.
ad interim, voorloopig, voorshands, tot nader orde.
Adipocera, lijkvet.
a ditto, van denzelfden dag.
adjacent, grensnabuur, die tegen iemand aan woont.'
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Adjectief—AdOptie.

Adjectief, bijvoeglijk naamwoord.
adjoint, z. adjunct ; in Frankrijk ook: wethouder.
adjourneeren, z. ajourneeren.
(zorgt.
Adjudant, medehelper, officier, die de dienstbestellingen beAdjudicatie, gerechtelijke toewijzing.
adjudiceeren, gerechtelijk toekennen, toewijzen.
Adjunct, helper, toegevoegde ambtgenoot.
adjungeeren, toevoegen (bv. een helper).
ad libitum, naar welgevallen of goedvinden.
ad litteram, letterlijk, volgens de letter.
ad majorem Dei gloriam, tot meerdere eer van God.
ad mandatum, naar bevel en verordening.
ad manus, bij of voor de hand, ter hand. (voogd, regent.
Administrateur, Administrator, beheerder, bestuurder,
Administratie, heheer, waarneming ; het beheer en de
bewaking van het staatsvermogen ; de handhaving der
hestaande wetten en verordeningen.
administreeren, beheeren, waarnemen, voor een ander
eene zaak besturen.
Admiraal, vlootvoogd, opperbevelhebber der oorlogsvloot
admirdbel, bewonderenswaardig.
Admiraliteit, zeeraad, college, dat het opperste toezicht
over het geheele zeewezen van een Staat voert.
Admirateur, bewonderaar ; aanbidder, diep vereerder.
Admiratie, bewondering ; verwondering.
admireeren, bewonderen.
admissibel, aannemelijk, ontvankelijk, toe to laten.
Admissie, toelating, vergunning.
admissiesexamen, toelatingsexamen.
Admitteeren, toelaten ; den toegang vergunnen.
admodiator, leverancier, pachter.
admoveeren, herinneren, vermanen, waarschuwen.
Admonitie, herinnering, waarsehuwing.
admoveeren, aanvoeren, bijbrengen.
ad nauseam, tot walgens toe.
ad nOtam nemen, opmerken, in gedachten honden.
Adonis, saloon en behaagziek jongeling, koket beertje.
adoniseeren (rich), zich tot een Adonis waken, zich opschikken, optooien.
adopteeren, als kind aannemen ; (ook in 't alg. :) aannemen, by . eene meening.
AdOptie, aanneming als kind.

adordbel—Adspect.
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adorabel, aanbiddenswaardig ; hoogst beminnehjk.
Adorateur, aanbidder ; vereerder, minnaar.
Adordtie, aanbidding ; huldiging.
adoreeren, aanbidden, hartstochtelijk liefhebben.
adosseeren, opsieren, opschikken.
adosseeren, schuins opwerpen, hellend Timken ; (hij krijgslieden :) den rug (van een leger) dekken of beveiligen.
21i ostentationem, voor de pronk, om te pralen.
adouceeren, adoucisseeren, verzachten, verzoeten, stillen, lenigen.
Adoucissement, verzachting, leniging ; opbeuring.
ad patres gaan, tot de vaderen gaan, sterven ; ad —
zenden, dooden.
ad perpetuam rei memoriam, tot eeuwige gedachtenis.
ad pias causas of ad pios usus, tot vrome, liefdadige
oogmerken of bedoelingen.
ad referendum, ter overweging, om er bericht van te geven.
ad rem, ter zake, gepast, behoorlijk, dienstig.
Adrês, aanwijzing waar te bezorgen, uitwendig opschrift
van brieven, pakketten, enz ; (in politieken zin :) een
plechtig schrijven aan een bepaald persoon, aan een of
ander college, staatslichaam, enz., om daarmede zijne
gevoclens of begrippen open te leggen ; expddier a
l'adresse beteekent : door de hemiddeling van eeiien
derde koopmansgoederen verzenden.
Adrêsboek, almanak met aanwijzing van de woonplaatsen
der bedrijvige en andere personen.
Adres•debatten, hehandeling van het adres van antwoord
op eene troonrede.
Adreskantoor, inrichting, door welke men huizen huren
en verhuren, dienstboden bekomen, geld aanvragen of
aanbieden kan, enz.
Adressänt, indiener van een beton of verzoekschrift.
Adresse, vaardigheid ; opschrift van een brief, verzoekschrift, aanwijzing van naam of woonplaats.
adresseeren, aan inland richten ; het adres op brieven,
enz. schrijven ; aanbevelen.
adret (gevormd van 't fr. adroit), geschikt, handig, vlug.
adrogeeren, een volwassen persoon als kind aanncmen.
adscribeeren, toeschrijven, toeeigenen.
adscriptus glebae, tot den grond behoorend, lijfeigen.
Adspect of adspectus, z. aspect.
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Adspirant—/EquinOctium

Adspirant, z. Aspirant.
adstringeeren, aanhalen, samentrekken.
Adstringentia of adstringeerende middelen, samentrekkende middelen of artsenijen.
ad summam, in 't geheel, in summa.
ad summum, op zijn hoogst, ten uiterste.
Adulitie, vleienj, pluimstrijkerij,
aduleeren, vleien, liefkoozen, flikflooien.
Adulteratie, echtbreuk ; vervalsching.
adultereeren, echtbreken ; vervalschen.
ad Oltimum, ten laatste, ten slotte, eindelijk.
Adumbratie, schaduwontwerp, schets der omtrekken.
ad unguem, op 't zorgvuldigst, zees nauwkeurig (eig. tot
(ring.
den nagel).
ad unum (om nes), tot den laatste toe, alien zonder uitzondead Usum, volgens gebruik, ten gebruike.
ad valorem, naar de waarde.
advenant (naar), naar verhouding, naar omstandigheden ;
advenant, hupsch, voorkomend.
Advent, de laatste vier weken voor Kertsmis.
Adverbium, bijwoord.
Adversdrien, aanteekeningen van allerlei, memorieboek.
adverteeren, bekend maken, berichten door de dagbladen.
Advertentie, bekendmaking in de nieuwspapieren.
Advies, (fr. Avis), raad, raadgeving ; bericht, naricht.
adviseeren, aviseeren, raad geven ; bericht geven.
Advoceat, verdediger voor het gerecht, pleitbezorger.
advoceeren, tot zich roepen ; in rechten dienen.
ad vecem, bij het woord (nl. op te zoeken, na te slaan).
adynamisch, krachteloos.
/EgIde, schild ; beschutting.
mnigmatisch, raadselachtig, duister.
/EOlipile, windkogel, dampkogel.
(luid geven.
kolus , de god der winden ; de wind.
/Eolusharp, windharp, welker snaren door den wind geevenredig.
mquaal,
/Equdtie, vergelijking.
/Equator, evenachtslijn, evenaar, linie.
mquidistant, op gelijken afstand.
quiliber of /Equilibrium, evenwicht.
/Eq uilibrist, koordedanser.
/Equinectium, dag- en nachtevening.

mquipollent—affiliöeren.
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fflquipollent, gelijkgeldend, gelijkbeduidend.
/Equivalent, vergoeding van gelijke waarde ; datgene wat
tegen iets anders opweegt ; schadeloosstelling.
quo animo, gelijkmoedig.
/Era, tijdrekening, jaartelling.
krarium, schat, seliatkamer, 's lands kas.
wre perennius, duurzarner dan nretaal.
Aerobaat, luchtspringer ; haarkloover.
Aerographie, luchtbeschrijving.
Abrolith, luchtsteen.
Aerometer, luchtmeter.
Aerometrie, de luchtmeetkunst.
Aeronaut, luchtreiziger.
Aeronautica, de luchtvaartkunst. (king der lucht.
Aerophobie, de luchtschuwheid, de vrees voor de inwerAêrostaat, luchtbol.
Aerostatiek, de leer van het evenwicht in de lucht.
(smaak.
,Esculaap, z. esculaap.
ksthetiek, schoonheidsleer, leer van het gevoel en den
msthetisch, smaakvol, schoon, volgens de regelen der kunst.
mternum vale, eeuwig vaarwel.
/Ether, z. ether.
ktiologie, de leer van de oorzaken, inz. van de ziekten.
afcopieeren, — copidere n, afschrijven, naschrijven.
affabel, spraakzaam ; vriendelijk, minzaam.
Affabiliteit, spraakzaamheid ; minzaamheid, innemendheid.
Affaire, zaak, aangelegenheid ; voorval ; gevecht ; affaire
d'honneur, eerezaak, tweegevecht.
Affect, gemoedsaandoening, hartstocht, vuur, warmte.
Affectatie, gemaaktheid, schijngevoeligheid.
affecteeren, voorgeven, den schijn aannemen ; zich gemaakt of gekunsteld gedragen. (inz. eene ziekelijke.
Affectie, genegenheid, gunst ; elke indruk op het lichaam,
affectueus, hartelijk, vriendschappelijk, innemend.
Affiche, aangeplakt bericht ; toegevoegd blad tot naricht ;
(ook :) programma van een tooneelvoorstelling of concert.
afficheeren, affigeeren, aanplakken, aanslaan, overal bekend maken ; tig. met iets to koop loopen.
Affiliatie, aanneming als kind ; (ook :) aanneniing als lid
van een genootschap of orde (zonder de gebruikehjke
fo r malite it en). (aannemen.
affilieeren, vereenigen, verbroederen ; als kind, als ordeslid
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affineeren—Agressie.

affineeren, verfijnen, zuiveren, louteren.
Affiniteit, verwantschap, maagscliap.
Affirmatie, bevestiging, bekrachtiging.
affirmatief, bevestigend.
Affirmeeren, bevestigen, bekrachtigen, beamen.
Affixa, aanhangsels, toevoegsels.
Afflictie, droefenis, hartzeer, lijden.
Affligeeren, bedroeven, neerslachtig maken.
afflueeren, toevloeien, toestroomen.
Affluentie, toevloed, toeloop.
affrettando of affretteso, gezwind (in de muz.)
affreus, verschrikkelijk, ongehoord, afgrijselijk, akelig.
affrioleeren, aanlokken, verlekkeren ; door mooic praatjes verschalken.

Affront, beleediging, openlijke hoon.
affronteeren, braveeren, trotseeren ; hoonen, beleedigen.
Affuit, onderstel van 't grof geschut; rolpaard (scheepsit fond, in den grond, grondig. [affuit).
a fortiori, met meer reden, meer grond.
agaceeren, tergen, aanhitsen ; verliefd. maken.
Agamie, echteloosheid.
Agepen, liefdemaaltijden bij de eerste Christenen.
a gauche, links, links af.
Ageeren, handelen, verrichten ; voorstellen als tooneelspeler ; tegen iemand ageeren, hem gerechtelijk aanklagen.
age guod agis, houd voet bij stuk.
Agenda, kerkboek, waarin al de ceremouien en formulie
ren staan aangeteekend, die de geestelijken bij hunne
anibtsverrichtingen hebben waar te nemen ; aanteekenboekje, zakboekje.
Agent, zaakwaarnemer, gevolmachtigde; Agent van politie, gerechtsdienaar, diender.
agentuur, anibt, werkkring of kantoor van een agent.
aggiustamente, zeer nauwkeurig te spelen (in de muz.)
Agglomerätie, uitwendige aanzetting (als tot een bal of
kluwen); sanienhooping.
Aggravatie, verzwaring (bv. van eene straf).
aggraveeren, verzwaren, strafwaardigcr maken.
Aggregaat, ophooping, samenvatting van veel gelijksoortige diugen.
(nenien.
aggregeeren, toevoegen, bijvoegen, in eene vereeniging opAggressie, Kan val.

aggressief—aimabel.
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aggressief, aanvallender wijze.
AgiReit, vlugheid, behendigheid, vaardigheid.
A'gio, opgeld, meerdere waarde eener muntsoort boven
de andere, of van het bankgeld boven het kasgeld.
a giorno, als de dag, zoo helder als de dag.
Agiotage, handel met actien, staatsschuldbrieven en andere papieren van waarde ; kunstgrepen in den effectenhandel om de prijzen to doen rsjzen of dalen.
agioteeren, met opgeld opwrsselen ; woekerhandel drijven.
Agioteur, geldwisselaar ; woekeraar met wissels ; actiehandelaar. (der gemoederen.
Agitatie, onrust, gemoedsbeweging, gisting of spanning
Agitato, onrustig, hevig, snel, gezwind.
Agitator, volksmenner, opruier.
agiteeren, aandoen, verontrusten ; tot iets prikkelen of
aansporen, in gisting of spanning brengen.
Agnaten, naaste bloedverwanten van vaderszijde.
Agnitie, erkenning (by . van een wised).
agnosceeren, erkennen, voor geldig verklaren.
Agnus De, Lam Gods ; een gebed der R. K. en een gedeelte der mis ; gewijde wassen medallic met een lam
en vaantje aan de eene en een lieilige aan de andere zij de.
Agonfe, doodstrijd, benauwdbeid.
agoniseeren, met den dood worstelen, op sterven liggen.
a governo, z. per governo.
Agrafe, haakje, spang, gesp.
agrandeeren, vergrooten.
grands frais, met groote kosten.
agrarische wetten, akkerwetten bij de Romeinen (ook
b;j de eerste Fransche revolutie voorgeslagen).
(staan.
agreäbel, aangenaani, behaaglijk, aannemelijk.
agreeeren, gunstig aannemen, zich laten welgevallen, toeAgrement, bevalligheid ; kleedersieraad, garneersel.
agrest, boersch, landelijk, grof, lomp.
Agricultuur, landbouw, akkerbouw.
agronomisch, tot den landbouw behoorende. (bouwer.
Agronoom, Agronomist, wetensehappelijk gevornul landahead, voorwaarts, vooruit, vlug.
Aide, hulp, bijstand ; helper, liandlanger. (helpen.
aide-toi, le ciel t'aidera, help u zelven en God zal u
aigrette, vederbos ; hoof'dsieraad.
aimabel, berninneluk, lieftallig, innemend.
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Air—Alcoholometer.

Air, gelaat ; voorkomen, uiterlijk ; houding ; zich airs
geven, zich voornaam, grootsch aanstellen.
Aise, gemak ; welbehagen, schik ; op zijn a. zijn, op zijn
gemak zijn; er warmpjes in zitten, het goed kunnen
stellen.
jour, doorzichtig, getralied, opengewerkt ; (in het boekhouden :) tot op den loopenden dag in 't grootboek gebracht.
ajourneeren, eene zaak tot een anderen dag verschuiven
of voor onbepaalden tijd uitstellen ; verdagen.
Ajournemênt, uitstel tot een bepaalden dag.
l'abandOn, in het wild, aan zichzelf overgelaten.
a la bonne heure! het zij zoo ! goed!
l'abri, onder beschutting, onder dak.
Alacriteit, levendigheid.
a la dêrobde, steelsgewijze.
a la francaise, op zijn Fransch.
a Ia lettre, naar de letter, letterlijk.
Alalie, sprakeloosheid.
Alambiek, distilleerkolf.
a Ia mode, naar de mode, naar hedendaagsch gebruik.
Alarm, oploop, woest getier ; ontsteltenis, schrik.
alarmeeren, schrik aanjagen ; opschudding waken.
Alarmist, alarmmaker ; oploopstichter ; schrikverspreider.
a Ia Me, aan het hoofd, aan de spits.
a la yolk, ter vlucht, in 't wild, onbezonnen.
Alba of albe, wit priestergewaad, mis- of koorhemd.
Albatros, de stormvogel (tusschen de keerkringen en aan
de Kaap).
Albinos, Witlingen, Kakkerlakken, witte Negers of Mooren.
Albion, Grootbrittanje, het Britsche rijk.
albo lapillo notare diem, een dag met een witten steen
aanteekenen, d. als gelukkig beschouwen.
Album, gedenkboek, vriendenrol.
Albumen, eiwit.
Al bu mine, eiwitstof.
Alcalde, Alcide, dorpsrechter in Spanje. ('t water.
Alcarreza, zeer poreuse waterkruik ter koelhouding van
Alchimfe, goudmakerij, de steen der wijzen.
Alchimist, goudmaker.
Al'cohol, beste wijngeest, hoogstgezuiverde wijngeest.
Alcoholometer, wijngecstmetcr.

al cOrso—Alkali
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al cOrso, naar den wisselkoers.
Al derman, oudste ; Engelsch stedelijk overheidspersoon,
naar der gildehoofden, die gezanienlijk den lord-mayor
(burgemeester van London) kiezen.
Ale, Engelsch ongehopt bier, eel.
alea jacta est, de teerling is geworpen.
Alecto, eene der 3 Furien.
alert, wakker, vlug, levendig, handig.
Aleurometer, meelmeter, werktuig om de qualiteit van
't bakmeel to bepalen.
Alexandrijnen, Alexandrijnsche verzen, dichtregels van
12 en 13 lettergrepen, doorgaans uit 6 jambische voeal fresco, in de open lucht. (ten bestaande.
Algebra, letterrekening, stelkunst ; dat is algebra voor
mij, daarvan versta ik niets.
algebrdisch, stelkunstig.
Alguacil, gerechtsdienaar in Spanje.
alias, anders, hovendien (bv. geheeten).
alibi, elders ; zijn alibi bewijzen, heteekent in rechten,
dat de beschuldigde of verdaclite 't bewijs levert, dat hij
op het oogenhlik van het gepleegde feit op eene andere
plaats dan die des misdrijfs was.
aliendbel, vervreemdbaar ; verkoophaar.
Alienatie, vervreemding, verkoop, verpanding ; (in de
staatkunde :) afstand van grondgehied, van rechten enz.;
(ook •) verstandsverbijstering.
Alien bill, vreemdelingenwet, de door het Engelsch parlenient in 1693 uitgevaardigde wet, volgens Welke de
vreemdclingen onder streng toezicht gesteld worden.
ali g neeren, vervreeniden, overdragen, verpanden.
alieni appetens, sui profusus, begeerig naar eons anders
goed, kwistig met zijn cigen.
aligneeren, naar cone richtingslijn, op eene rij plaatsen.
Alignement, ricking volgens cen rechte lijn ; richtsnoer.
Alimentdtie, verpleging, onderhoud, voeding.
alimenteeren, onderhouden, verplegen.
l'improviste, onvoorziens, onverwaebt. (regel.
a linea, van de 11,in af. Alinea, begin van een niehwen
aliquando bonus dormitat Homerus, sons dut nits de
goede llonierns.
Alizarine, kleurstof van den meekrapwortel.
Alkali, loogzout.
ELFDE DIIUK.
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Alkalisitie—allongeeren

Alkalisitie, loogzoutbereiding.
alkilisch, loogzoutachtig, loogzout bevattend.
Alkoof, a. AlkOve.
Alkorin, wet-, geloofsboek der Mohammedanen, de koran.
AlkOve, Alkoof, slaapvertrekje, afgesloten plaats in eene
kamer tot plaatsing van een ledikant ; nis.
Alla breve, op korte wijze.
Alla camera, in den kamertoon. — stip.
Alla diritta, volgens de toonschaal.
Allah, naam van God bij de Mohammedanen.
Allamente, onvoorbereid, voor de vuist.
alla militare, op militaire wijze, krijgshaftig.
Allantotoxicum, het worstvergif.
Alldrm, a. Alarm.
AI lee, laan, wandelweg tusschen twee rijen boomen.
AllegAtie, aanhaling, verwijzing ; vermelding.
Allege, lichter, hulpboot ; (ook :) = Tender (z. a.)
allegeeren, aanhalen (by . eene schriftuurplaats); zich be(spraak.
roepen op, verwijzen naar.
Allegorle, zinnebeeldige, verbloemde voorstelling, beeldallegOrisch, zinnebeeldig, verbloemd, oneigenlijk.
allegretto, eenigszins vlug en levendig (te spelen).
allegrissimo, zoo vlug mogelijk (te spelen).
allegro, vroolijk, vlug, levendig (te spelen); allegro di
multi, zeer levendig ; — con moto, gezwind ; — con
spirito, met vuur ; — moderato, matig vlug ; — non
tanto, niet zeer gezwind.
Allemande, een Duitsche of Zwabische dans,
allez I ga heen ! ga uw gang ! och kom I
Alliage, raetaalmengsel, legeering ; toevoegsel of allieersel.
Alliantie, verbond, verbintenis, bondgenootschap.
allieeren, verbinden ; vermengen, samensmelten, legeeren.
Allieersel, toevoegsel, metaal niet een edeler vermengd.
Alligitie, samenstelling, vermenging van verschillende metalon ; het toevoegsel.
(kardinalen.
alligeeren, vermengen, legeeren.
Allociitie, aanspraak, inz. van den pans aan de vergaderde
allodiaal, erfvrij, onleenroerig, vrij van leencijns.
Alledium of allodiaal goed, een eigen, vrij erfgoed, dat
(men vervreemden wag.
Alloi, z. Allooi.
AllOnge, verlengstuk. Allonge•pruik, staartpruik.
allongeeren, verlengen, uitrekken, langer waken.

allims—Alpha et omega
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all6ns ! laten we gaan ! voorwaarts ! komaan !
Mini, het gehalte der muntspecien ; de hoeveelheid van
Beringer metaal met een beter gemengd.
Allopaath, voorstander der allopathie ; andersdenkende.
Allopathie, geneesmethode, naar welke men door de geneesmiddelen zulke uitwerkingen zoekt voort te brengen,
welke tegenover de ziekteversehijnselen staan.
Alloquium, aanspraak, toespraak.
AllOtria, bijzaken ; vreerndsoortige bezigheden ; (ook :) onreclitmatigheid, selielmerijen.
all' ottdva, in den achtsten toon, octaafsgewijs.
allouabel, geldig, toe te staan.
alloueeren, billijken, toestaan, inwilligen.
all right, alles in orde.
alludeeren, toespelen, stekelige zinspelingen makers.
allumeeren, aansteken, ontsteken, doen ontbranden.
all' uniseno, in samenklank.
Allure, gang, houding ; gedrag.
Allinie, toespeling, zinspeling, wenk.
alluviaal, aangespoeld, aangeslibd, opgespoeld.
Alliivie, op- of aanspoelig, aanslibbing.
Alliivie-recht, reeht der oeverbewoners om zich het aangeslibde land toe te eigcnen.
Alluvium, het aangeslibde land.
[siteiten).
alma mater, eerwaardige moeder (eernaam voor univerAI'manak, tijdwijzer, dagwijzer, kalender ; jaarboekje.
alma parens, weldoende moeder (d. i. het vatierland).
al mdrco, naar het marktgewieht der munten ; d. i. naar
hare eigenlijke rnetaalwaarde.
al niimero, naar het getal. (in ledigen tijd.
a loisir, op zijn (hun, Haar) gernak, zonder overhaasting,
aloof, loefwaarts, naar de windzijde toe.
Alpdka, bergschaap (der Andes, in Z. Amerika) met voortreffelijke wol.
al pail of pall, (bij kooplieden 0 van gelijke waarde, gehjk, zonder opgeld, zonder aftrek of verlies.
al peso, naar het gewicht.
al pezzo, stuksgewijze, bij het stuk.
Al phabet, de letters in volgorde, het A It C.
alphabêtisch, naar volgorde der letters.
Alpha et omega, de eerste en de laatste letter van het
gr. alphabet; het begin en het etude.
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al piacere—Amateur

al piacere, naar verkiezing.
Al riverso, omgekeerd.
Alrunen, waarzeggende, heilige vrouwen.
Al segno, van het teeken af.
Alt, tweede zangstem, hooge middeistem.
Altaan, open uitstek aan een huis, balkon.
al tempo, volgens tijdmaat (in de muz.)
alterdbel, veranderlijk ; aan bederf onderhevig.
Alterdtie, verandering, verslimmering ; ontsteltenis, schrik.
alterato, veranderd (in de muz.)
Altercatie, oneenigheid, twist, tweespalt.
altereeren, veranderen (veelal ten kwade); verschrikken,
ontroeren, ontstellen. (gestrektste volmacht.
Alter ego, ander, tweede ik, plaatsbekleeder met de uitalter idem, elkander volkomen gelijk.
alter ipse amicus, een vriend is een tweede ik.
Alterndtie, afwisseling, verandering.
Alternatief, gedwongen keus tusschen twee moeilijke of
bezwarende onistandigheden, moeilijke tweestrijd.
alternatief, beurtelings, afwisselend.
(nemen.
alterneeren, afwisselen, omwissclen, bij hearten waardlterum tdntum, het dubbele, nog eens zooveel.
Altesse, Hoogheid, Doorluclitigheid (als titel).
Altimeter, hoogtemeter (werktuig).
Altimetrie, hoogtemeetkunst.
Altist, altzanger (vgl. Alt).
Alumnaat, AlUmneum, kweek- en kostschool.
Alumnus, kosteloos kweekeling, scholier die nit de openbare kas vrij onderwijs en verpleging geniet.
Alvdria (in Portugal :) de koninklijke besluiten, die slechts
voor een jaar kracht hebben en door den minister gecontrasig,neerd moeten worden.
a main armee, gewapenderhand.
Amalgdma, mengsel van een of ander metaal en kwik ;
mengsel ; mengelmoes.
amalgameeren, innerlijk met kwik verbinden ; vermengen.
Amant, minnaar.
Amanuensis, handlanger ; schrijver, klerk.
Amaril, smergel (zware en harde metallische steel' tot
polijsteu en slijpen van metalen, glas, enz )
amasseeren, verzamelen, opgaren, samenhoopen.
Amateur, —trice, liefliebber, -ster, kunstvriend, -in.

Amazons—Amious
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AmazOne, strijdbare vrouw, heldin; damesrijkleed.
Ambages, onihaal, wijdloopigheden.
Ambassade, gezantschap. Ambassadeur, gezant.
Ambe, twee uitgekomen nominees van de vijf in zekere
Amber, z. Ambra. (loterijen.
ambiteren, streven, staan (bv. naar een post).
ambigeeren, aarzelen, weifelen, besluiteloos zijn.
ambigu, dubbelzinnig. Ambigu, maal, waarbij allerlei
warme en koude gerechten, fruit en gebak to gelijk
worden opgedischt. AmbiguIteit, dubbelzinnigheid.
Ambitie, eergevoel, eerzucht, eergierigheid.
ambitious, eerzuchtig, eergierig.
Ambitioneeren, eerzuchtig naar iets streven. (gewend.
Ambra, grauwe, harsige stof, als liefelijk reukwerk aanAmbrosia, godenspijs.
Ambulance, ziekenwagen, veld-lazaret, veldhospitaal.
ambulant, peen en weer loopend, rondtrekkend.
ambuleeren, peen- en weergaan, rondtrekken, zwerven.
Amelioratie, verbetering, verfraaiing.
amelioreeren, verbeteren, veredelen.
amen, het zij zoo! bet geschiede ! (belijdenis.
Amende, geldboete ; Amende honorable, openbare schuldamendeeren, verbeteren, wijzigen ; wijzigingen voorstellen.
P.mendement, verbetering, inz. voorslag ter verandering
of wijziging van een wetsontwerp.
ameneeren, aanbrengen, aanvoeren ; teweegbrengen.
Ameniteit, minzaamheid, liefelijkbeid, aanvalligheid.
a mensa et thoro, van tafcl en bed.
Amerij, een oogenblik, ommezien (het wooed is eene samentrekking van Ave Marij, Ave Maria, z. aid.)
a merveille, opperbest, voortreffelijk, wonderschoon.
a meta, ter helfte, voor de Iteift.
Amethodist, knocier, kwakzalver.
ameubleeren, met huisraad voorzien.
Ameublement, liuisraad, stoffeering.
Ami, vrieud. Amie, veiendin.
Amiant, z. Asbest.
amicaal of amicabel, vrienschappelijk.
Amice, vrieud ; Amicissime, bests vriettd (beidc als toespraak of als opselirift iu brieven).
Amicitia. v riendscha p.
Amicus humani Oneris, de vrieud N all bet tuenselidom
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Amicus—Amplificatie

Amfcus Plato, sed magis amfca veritas, ik ben een vriend
van Plato, maar nog meer van de waarheid.
Amiraal, z. Admiraal ; (ook :) zeildoeksche slagputs our
water to hijschen bij 't schoon-schip maken.
Amirante, admiraal ; veldmaarschalk.
Ammonidk, vluchtig loogzout.
Ammunitie, z. Munitie.
Amnestie, het vergeven en vergeten van gedane beleedigingen, kwijtschelding van straf. (Zoo wordt bij opstand soms aan een geheel land amnestie geschonken,
omdat de straf naar de strengheid der wet niet uitvoerbaar zou zijn).
(den.
a'mnestiberen, vergiffenis schenken, de straf kwijtschelA'mor, de liefdegod, Venus' zoon ; amor patriae, vaderAmordtten, kleine liefdegoodjes. (landsliefde.
Amortisatie, ongeldigverklaring, b y . van verloren papieren van waarde ; inz. rente-uitdelging, vernietiging der
openbare schuld door geregelde aflossingen.
amortiseeren, een document voor ongeldig verklaren ; een
leen cijnsyr maken ; aan de doode hand verkoopen ; door
aflossing uitdelgen (inz. de staatsschuld).
Amotie, verwijdering, opruiming, slechtiug, slooping, ontzetting (van een ambt).
Amourette, voorhijgaande minnarij of minnehandel.
amoureus, verliefd.
Amour-propre, eigenliefde, ijdelheid.
amours maken, vrijen. (ten, afbreken, wegruimen.
amoveeren, ontzetten (1w. van een post); sloopen, sleekamovibel, afzetbaar.
Amovibiliteit, afzetbaarheid.
ampel of ample, wijdloopig, breedvoerig, in bijzonderbeden (bv. vertellen). (koudbloedig longdier.
Amphibie, dier, dat op 't land en in 't water kan levee,
Amphibolie, dubbelzinnigheid.
Amphion, naam, soms aan een groot toonkunstenaar gegeven (naar een beroemd lierspeler der oudheid).
Amphitheater, balfronde schouwplaats met schuins oploopende zitplaatsen tegenover bet tooneel.
Amphitryon, mild gastbeer of ontlialer ; borendrager.
Amplidtie, uitbreiding ; duplicaat dat men van eene rekefling enz. geeft ; verdaging van een reelitsgeding.
Amplifiatie, uiteenzetting, ontwikkeling; vergrooting.

Amplissimus—anastaltisch
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amplissimus, Hoogaanzienlijk, Hoogedel (titel van een
aartspriester ; ook eeretitel aan universiteiten).
Amputatie, de afzetting van een lichaamsdeel.
amputeeren, een lid of lichaamsdeel afzetten.
Amulet, gewaand voorbehoedmiddel des bijgeloofs tegen
ziekte, tooverij en gevaren.

amusant, vermakelijk, onderhoudend, tijdkortend.
amuseeren, vermaken, verlustigen, aangenaam bezighou(den.
Amusement, vermaak, uitspanning, tijdkorting.
Amylum, zetmeel.
Anabaptist, wederdooper.
Anachoreet, kluizenaar, spelonk- of bosehbewoner.
Anachronisme, font in de tijdrekening bij de opgave van

gebeurtenissen, tijdverplaatsing.
anachronistisch, in strijd met de tijdrekening.
Anaemie, bloedgebrek.
Anaesthesie, gevoelloosheid.
Anaglypten, half verheven bee1dwerk.
Anaglyptiek, de kunst om gedreven beeldwerk te maken.
Anagege, geestverheffing, zielsverrukking.
Anagram, letterkeer, letterwisseling, wisselwoord (bv. Heger,

regen ; kurk, kruk ; rekel, kerel).

anakathartisch, braakwekkend.
Anaklase, straalbreking. (gelezene.
Analecten, leesvruchten, bloemlezing, uittreksels van het
Analepsis, herstelling der krachten, genezing ; analep(eenstemming.
tisch, versterkend.
Analogie, overeenkomst, overeenstemming, inz. taaloveranaloog, overeenstemmend, overeenkomst hebbende.
Analy'se, Analysis, ontleding, ; ontbinding, oplossing.
analyseeren, ontleden ; oplossen, ontbinden.

artalylisch, ontledend ; oplossend, ontbindend.
Anamnesis, het terugroepen in het geheugen.
Anamorphese, omvorming, gedaanteverandering.
Anapaest, de opspringer, een versvoet (v v —).
Anaphora, herhaling van lietzelfde wooed aan bet begin
van verseheidene op elkander volgende milieu.
Anarchie, regeeringloosheid, wettelooze toestand.
Anarchisten, zulken, die door oniverwerping, van alle gezag en orde in den Staat regeeringloosheid zoeken te.
weeg te brengen, onruststokers, woelgeesten.
anastaltisch, stelpend, terugdrijvend.
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Anastrophe—an!milisch

Anastrophe, woordverplaatsing.
Anathema, vervloeking ; banvloek, kerkban.
anathematiseeren, vervloeken ; in den kerkban doen.
Anatocisme, ergerlijke woeker, rentewoeker, woeker-interest, rente van rente ; (ook :) conversie der renten in
Anatomle, ontleedkunst ; snijkanter. (kapitaal.
anatemisch, ontleedkundig.
anatomiseeren, ontleden, inz. het menschelijk lichaam.
Anatomist, ontleedkundige.
Ancienniteit, voorrang naar den dienstouderdom, opvolging naar de dienstjaren.
Ancien regime, de oude heerschappij of staatsvorm, die
door eene revolutie of bervorming vernietigd is, inz.
de oude monarchic voor de fr. revolutie.
andante, niet te schielijk, geniatigd (te spelen). andantino, eenigszins langzaant.
Androgenie, menschenschepping.
AndroIde, ledepop.
Andromanie, mansdolbeid.
Androphaag, menscheneter. (aardig voorval.
Anecdote, kleine, korte geschiedenis, historische trek,
Anemologie, de leer der winden.
Anemometer, windmeter. (zelf aanteekent.
Anemometrograaf, werktuig dat de windveranderingen
Anemoscoop, windwijzer, weerhaan.
Anerie, ezelachtigheid, ezelsstreek, groote dontheid.
Aneurisma, ziekelijke hartverwijding, slagaderbreuk.
angeliek, engelachtig, hemelscli, allerbekoorlijkst.
Anglaise, Engelsche dans ; vronw of metsje uit Engeland.
Anglicomanie, = Anglomanie.
Anglicaansch, Engelscb ; de A-e Kerk, de Engelsche bisschoppelijke kerk. (Engelsch make!).
angliseeren, kortstaarten (eels paard) op Engelsche wijze ;
Anglomaan, voorstander, mtiiper van al wat Engelsch is.
Anglomanie, voorliefde tot Engeland en zijne staatsregeling, wetteu, zeden, enz., zotte zuclit voor al 't Engelsche.
knguis latet in herba , er 'mt eels adder onder het Bras.
angulair, hoekig.
Angustatie, vernauwing, beklemming.
Anhydrie, waterloosheld. (klesirsto t
Aniline, cen nit indigo of nit stcenkolenteer gcdistilleerde
animalisch, dierlijk.

animaliseeren—Anopsie
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animaliseeren, in dierlijke stof veranderen, verdierhjken.
Animalisme, de dierlijke levensverrichting.
Animatie, bezieling.
animeeren, bezielen, opwekken, aanmoedigen.
Animisme, stelsel, waarin de ziel als beginse1 van het
verstand en van het organische leven tevens aangenoAnimositeit, vijandehjkheid, verbittering. (men worth.
Ankylose, vergroeiing, gewrichtsstijfheid.
Annãlen, jaarboeken, geschiedboeken.
Annaten, jaargelden, datgene wat van de inkornsten der
eerste jaren van een geestelijk ambt in de pauseljke schatkist moet gestort worden ; jaarmissen in de r. k. Berk.
annex, aanhangend, bijbehoorend, verbonden.
Annexa, aanhangsels, bijlagen. Annexie, aanheehting.
[(een land).
Annexatie, inhjving (van een land).
annexeeren, aanhangen ; verbinden, bijvoegen, inlijven
annihileeren, vernietigen, voor nietig verklaren.
Anniversaire, verjaardag ; jaarlijksche gedenkdag.
Anno domini, in het jaar onzes lieeren.
Anno mundi, in het jaar der wereld.
AnnOnce, bericht, aankondiging.
annonceeren, aankondigen, beriehten ; aandienen.
AnnotAtie, aan-, opteekening.
annoteeren, aan-, opteekenen, aannierkingen schrijven.
annueel, jaarlijksch ; jaarlijks.
Annuiteiten, jaarrenten ; jaarlijksche aflossing der renten
van een kapitaal, to gelijk met een gedeelte van dat
annulleeren, vernietigen ; afsehaffen. (kapitaal.
Annuncidtie, aankondiging, inz. Maria-boodschap.
Annus grdtim, gunstjaar voor weduwen en weezen van
bezoldigde anibtenaren, inz. het dienstjaar, dat na bet
overlijden van een predikant ten voordeele van de weduwe door de ringbroeders wordt waargenomen.
Annus mirabilis, het wonderjaar.
Anody'na, pijnstillende middclen.
anomaal, van een regel afwtjkend, onregelmatig.
Anomalie, onregelmatiglimd, afwijking van den regel.
Anomie, wetteloosheid.
anoniem, naamloos, ongenoenid.
Anonimiteit, naamsverzwijging (het ongenoenai-blul en).
An6nymus, een ongenoenale.
Anopsie, blindlield, het seheelzien.
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Anorexie—anticipeeren

Anorexie, gebrek aan eetlust.
anorganisch, onbewerktuigd ; onbezield.
Anorganisme, de levenlooze natuur.
anormaal, onregelmatig, van den regel afwijkend.
Antagonisme, tegenwerking, bestrijding, vijandschap.
Antagonist, tegenwerker, vijand, partij.
antapoplektisch, tegen beroerte dienende.
antarktisch, tegen den Beer (een sterrenbeeld aan de
Noordpool) over staande, tot de Zuidpool behoorende.
antecedeeren, voorafgaan ; den voorrang hebben.
Antecedent, vroeger gebeurde zaak, voorafgaand geval ;
iemands antecedênten, iemands vroegere verrichtingen,
denk- en handelwijze, iemands verloopen leven.
Antecessor, voorganger.
antedateeren, op vroegere dagteekening stellen.
Antediluvidnen, wie vOor den zondvloed geleefd hebben.
Anteloquium, voorrede, het voorrecht om eerst to spreken.
ante meridiem, odor den middag.
Antennen, de voelhorens der insecten.
Anterioriteit = prioriteit.
Anthelmintika, wormverdrijvende middelen.
Antheren, helmknopjes der bloemen, meeldraden.
Anthologie, bloemlezing, verzameling van kleine gedich(ten of opstellen.
Anthraciet, koolblende, glanskool.
Anthrax, pestkool, pesthuil.
de
wording,
het
ontstaan
van den mensch.
Anthropogenie,
Anthropologie, natnurleer van den geest en het lichaam
der menschen, menschkunde.
Anthropophaag, menscheneter.
Anthropophobie, menschenschuwheid.
anti (Grieksch voorzetsel), tegen.
Anti-aristocraat, tegenstander van de heerschappij des
adels, der grooten. (kamer.
Antichãmbre, voorkamer in de huizen der grooten ; spreekantichambreeren, vaak z o ne opwachting bij de grooten
maken ; lang wachten eer men tocgelaten wordt.
Antichrist, tegen-Cliristus, bestrijder van het Christendom.
Antichronisme, font tegen de tijdrekenkunde.
Anticipatie, het vooruitnemen ; beschikking bij voorraad;
y ooruitbetaling ; bet bij voorraad verstrekte of genotene.
anticipeeren, voornitnemen ; vooruitgenieten ; vooruitheschikken (bv. over de staatsinkomsten).

anticonstitutioneel—Apanage
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anticonstitutioneel, met de grondwet strijdig.
Anticritiek, weerlegging eener (boek)beoordeeling.
antidateeren, z. antedateeren.
Antidotum, tegengif, behoedmiddel tegen vergiftiging.
antiek, oud, ouderwetsch, in den smaak of trant der Ouden.
Antilogie, tegenspraak.
anti,ministerieel, tegen de ministers of het ministerie.
antimonarchaal, tegen de monarehie ; republikeinsch.
(de natie.
AntimOnium, spiesglas, spiesglans.
antinationaal, strijdig met de belangen, met den geest van
Antimonie, strijdigheid van (twee) wetten met elkander ;
(on wettigheid.
Antipathie, natuurlijke afkeer.
antiphlogistisch, ontstekingwerend.
Antiphonie, wisselgezang ; logische strijdigheid.
Antiphora, tegenstelling.
Antipeden, tegenvoeters ; fig. wederstrevers.
Antigua, eene der hoofdsoorten van drukletters, romein.
AntiquAilles, kleine oudheden van weinig waarde ; oude
vodden, rommel. (oude boeken.
AntiquArius, oudheidkenner ; handelaar in oudheden, met
Antiquiteit, oudheid. Antiquiteiten, oudheden, voorwerpen, gebruiken, zeden enz. der Ouden.
antirepublikeinsch, wie of wat tegen de republiek is.
AntirevolUtie, tegenomwenteling.
antirevolutionnair, tegenstander der omwenteling en hare
gevolgen ; wat de omwenteling wederstreeft.
Antiroyalist, vijand van 't koningschap.
antiroyalistisch, tegen het koningschap.
antiseptisch, bederfwerend.
antisociaal, ongezellig, onmaatschappelijk, in strijd met
de burgerlijke orde.
Antispasmatica, krampstillende middelen.
Antistrophe, tegenzang.
Antithese, tegenstelling.
Antceci, tegenwoners, die menschen die onder denzelfden
meridiaan maar onder tegengestelde breedten van gelijke graden woven.
Antonomasie, naamsverwisseling.
apagogisch bewijs, terugvoering op een ongerijmdheid.
apaiseeren, stillen, bevredigeu, doen bedaren.
Apanage, jaarwedde van niet-regeerende vorstelijke personen, prinsen-lijftocht.

28 A. P. anni prmsentis—a posse ad esse
A. P. anni praesentis, van het loopend jaar ; anni prmtdriti, van het verschenen jaar.
apart, ter zijde, voor zichzelven, afzonderlijk.
Apartement, vertrek, bijzondere woonkamer ; afdeeling,
inz. van een aanzienlijk huis ; ook het heimeNk gemak.
Apathie, gevoelloosheid ; onversebilligheid.
Ap- en dependêntie, al het aan- en bijbehoorend.e.
Apepsie, onverteerbaarbeid.
Apercu, kort overzieht, hoofdinhoud ; ontwerp, schets.
perte de vue, verder dan het oog reikt.
aperto libro, met open boek, voor de vuist.
Aphaeresis, afkorting, wegneming.
Aphelium, verste afstand eener planeet van de zon.
aphlogistisch, onverbrandbaar.
Aphonie, stenimeloosheid.
Aphorismen, korte spreuken, stellingen, voorschriften,
regels enz., zonder schijnbaren samenhang.
Apirie, gebrek aan ondervinding.
AplOmb, loodrechte stand ; vastheid van handeling, van
karakter, van gedrag.
Apocalyp'sis, openbaring ; de Openbaring van Johannes.
A poco a poco, zoetjes aan, niet op eens.
Apocope, eindverkorting van een woord.
apocrief, verdicht, ondergeschoven, geen onvoorwaardelijk geloof verdienend, verdacht, niet geloofwaardig.
Apocriefen of apocriefe boeken, door de Kerk niet als
echt erkende bijbelschriften.
apodictisch, bewijzend, onwederlegbaar ; apodictisch bewijs, volkornen klaar en voldingend bewijs.
Apogaeum, aardverheid. ; dat punt in de baan der maan,
als zij het verst van de aarde verwijderd is.
a point, van pas ; oni niet (in 't biljartspel); ook eene uitdrukking, die de juiste ontvangst en uitgaaf eener reApoloog, leerfabel. (kening aanduidt.
Apologetiek, de wetenschap der verdediging, inz. van het
Christendom tegen zijn tegenstanders.
Apologie, verweerschrift, verantwoording.
apologiseeren, eels verdedigingsrede houden.
Apologist, verdediger.
Apophtegma, zede-, kernspreuk.
Apoplexie, beroerte, geraaktheid.
[sluiten).
a posse ad esse, van het mogelijke tot het werkclVKe (be-

Apostaat—Applaudissemht

29

Apostaat, afvallige, geloofsverzaker, partijverloothenaar.
Apostasie, geloofsverzaking, afvalligheid.
ApOstel, geloofsbode, naani van Jezus' jongeren ; voortplanter en verdediger van eene leer, van een stelsel of
gevoelen ; (ook :) boegstuk, verlengstuk van den steven
voor den boegspriet.
a posteriori, van acliteren, aan de ervaring ontleend.
Apostil, Apostille, kantteekening, nasehrift.
apost6lisch, van de apostelen komencl ; a-e kamer, beheerders van 's pausen inkomsten te Rome ; a-e stoel,
bet pauselijk hof.
Apostrophe, afkappingsteeken ('), aanduiding van eene
of meer weggelaten letters ; (ook :) toespraak ; scherpe
vermaning, hard verwijt.
Apotheek, artsenijwinkel.
ApotheOse, vergoding, het plaatsen in den rang der goden.
Appardat, toestel, toerusting.
apparent, oogenschijnlijk, duidelijk ; waarschijnlijk.
ApparOntie, uitwendig voorkomen ; (ook :) waarschijnlijk(held.
Appartement, z. Apartement.
Appel, oproeping, verzantelsein 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 namen.
appellabel, bevoegd om voor hooger rechtbank getrokken
te worden, gesehikt voor appellatie.
Appellant, in appel gekomene, inland die zijne zaak voor
hooger gerechtshof wenscht behandeld te zien.
Appellatie, beroep op hooger rechtbank.
appelleeren, zich van de uitspraak eener lagere rechtbank
tot die van eene hoogere wenden ; opnieuw inzetten
(bij verloren spel).
Appendix, aanhangsel, toevoegsel.
Appercëptie, opvatting ; waarneming ; zelfbewustzijn.
Appertinentien, bijbehoorende zaken, toebehooren.
Appetëntie, natuurdrift, geslachtsdrift ; lust, begeerte.
Appetijt, Appetit, eetlust, lionger, trek.
appetissant, lustopwekkend, gaandemakend, graagmakend.
applaneeren, gelijk Timken, effenen ; in orde bren4en.
applaudisseeren, toejuielien, grooten b.jval door handgeklap to kennen seven.
Applaudissement, Applaus, goedkcuring met handgeklap.
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applicAbel—a prima vista

applicábel, applicatief, toepasselijk, van toepassing.
Appliatie, toepassing ; ijver, inspanning, leervlijt; toediening van uitwendige geneesmiddelen ; verband.
Applicatuur, vingerzetting (bij 't instrument-bespelen).
appliceeren, op-, aanleggen ; aanwenden (inz. een middel);
toepassen ; zich a., zich toeleggen, bevlijtigen.
appoggiato, gesteund, gedragen.
Appoint, pasmunt, kleinere munt tot vOlmaking eener
grootere ; (bij kooplieden ..) som, die op 't geheel bedrag
eener rekening te kort komt, saldo ; (ook :) eene remise,
uit vele kleine wissels bestaande.
appointeeren, bezoldigen ; de partijen bescheiden ; eene
rekening met de boeken vergelijken.
Appointement, bezoldiging ; rechtsbescheid.
apporteeren, aanbrengen, halen ; apport ! zoek op
Appositie, oplegging, aanhechting (bv. der zegels); (in de
spraakkunst:) bijstelling, ophelderend bijvoegsel.
apprecideren, z. appretieeren.
(zen, schromen.
apprehendeeren, vatten, gevangen nemen ; duchten, vreeApprehksie, gevangenneming;bezorgdheid,vrees, schroom;
begripsvermogen.
apprehensief, bezorgd, vreesachtig uit inbeelding.
appreteeren, toebereiden, gereedmaken, inz. waren toerichten, laken glanzen, weefsels pappen, enz.
appretieeren of apprecideren, schatten, waardeeren.
Appretuur, toebereiding ; glanzing van stoffen ; datgene,
wat tot het appreteeren der weefsels dient, pap.
Approbatie, goedkeuring ; vergunning.
approbeeren, goedkeuren, billijken.
approcheeren, naderen ; (ook :) loopgraven maker.
Approches, aannaderingswerken (om bij eene belegerde
stad of vesting te komen), loopgraven.
approfondeeren, doorgronden ; grondig onderzoeken.
approprideren, behoorlijk inrichten ; in overeenstemming
brengen met, gepast of geschikt maken voor ; toeeigenen.
(zien.
approviandeeren, approvisioneeren, van proviand voorApproximätie, raining, begrooting.
approximatief, bij raining, benaderend, geraamd.
appuyeeren, drukken; ondersteunen ; aandringen op.
a prima vista, op het eerste gezicht, van het blad weg
(spelen); op zicht (te betalen)

a priori—Arcanum
a priori, van voren, vooruit, niet op ervaring berustend.
a proportion, naar evenredigheid.
a pro*, 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 af, raakte van zijn stuk.
(zonsverheid.
Apsiden, gewelfde bogen ; lijn tusschen zonsnainjheid en
apteeren, aanpassen, gcschikt makers.
Aptera, vleugellooze insecten.
Aqueduct, Aquediic, waterleiding.
aquamarijn, zeegroen. Aquamarijn, zeegroene edelsteen,
beril ; zeegroene verf of kleur.
Aquardl, teekening met waterverf.
Aquarium, kunstmatige waterkom voor levende dieren
en planten. Aquarius, de Waterman (sterrenbeeld des
dierenriems).
Aquatinta, een soort van waterkleur in de graveerkunst.
A' qua Toffana, zeer langzaam doodend giftwater.
quatre mains, voor of niet vier handen (te bespelen).
quatro mani, voor vier handen.
quatro voci, voor vier stemmen.
A quavita, afgetrokken en verzoete brandewijn.
Aquethic, z. aqueduct.
A'quila non capit muscas, een arend vangt geen vliegen.
Arabdsken, Arabische sieraden aan huizen, meubelen enz.;
versierd loofwerk ; bouwsieraden.
Arachniden, dieren van het spinnengeslacht.
Areometer, dichtheids- en zwaartemeter voor vloeistoffen,
vochtmeter, vochtweger, melk-, wijn-, zuurweger enz.
Arak, rijstbrandew0i.
ravir, verrukkelijk, schoon, overheeriijk.
Arbiter, arbitrator, sclieidsinan, scheidsrecliter.
Arbitrage, raining, benadering ; beslissing door scheidsrechters ; (bij kooplieden :) vergelijking der koersen en
specien van verschillende plaatsen.
arbitrair, willekeurig,, eigenmaelitig, Haar goeddunken.
arbitreeren, geld of wisselkoersen berekenen.
Arbitrium, de rneening, beslissing van den sebeidsnutn.
Arcade, boogvornuge opening, booggen elf, verwelfde boog ;
overwelfde gang tusselien zuilen.
Arcadisch,
landeluk ; boersell ; onschuldig.
Arcanum, geheimenis, geheini geneesmiddel.

32 Arceeren—Argumentum ad invidiam
Arceeren, bij 't graveeren en teekenen kruiswijze streepjes trekken ter aanwijzing van de schaduw enz.
Archaisme, verouderde nitdrukking, verouderd woord.
Archeologie, oudheidkunde, kennis van de kunstgewroch(ten der Ouden.
A rc heoloog, oudheidkenner.
ArchidiakOnus, eerste (geestelijke) amhtslielper.
Archief, bewaarplaats van schriftelijke oorkonden, acten
enz.; verzameling van zulke stukken.
Archimandriet, overste van een klooster, Grieksche aht.
Archipel, Archipëlagus, eilandenzee.
Architect, bouwmeester.
ArchitectOnisch, bouwkunstig, overeenkomstig de regelen der bouwkunst.
(onder- of bindbalk.
Architectuur, bouwkunst.
Architrddf, onderste gedeelte der kroonlijst of kornis ;
Archivdrius, hewaarder of opzichter van een archief.
drctisch, noordsch, noordelijk.
Aire, eenheid der vlakte- of landmaten in bet metrieke
stelsel, vierk. Ned. roede = 100 vierk. meters of ellen.
a regret, met weerzin of tegenzin, ongaarne.
Arena, kampplaats.
Ardometer, liever Armometer (z. aid.)
Aredpagus, oud gereelitshof to Athene ; (fig.) vergadering van wijzen, geleerden.
A revoir, tot weerziens.
Argdndsche lampen, lampen met eene holle rolvormige
pit en eene glazen Buis rondoni de vlam.
Argentaan, kunstzilver, nieuw zilver (niengsel van koper
mink, ijzer en nikkel).
Argent comptant, contant geld.
argenteeren, verzilveren.
Argenterie, zilverwerk.
Argentum vivum, kwikzilver. (gingen veroveren.
Argonauten, Grieksche zeelielden, die het gulden vlies
Argument, bewijsgrond.
ArgumentAtie, bewijsvoering, betoog.
argumenteeren, betoogen, bewijzen, bewijsvoeren.
Argumentum ad hOminem, een weerleggend argument,
genomen nit de eigen beginselen des tegenstanders (een
argument op den man af).
argumentum ad invidiam, bewijsgrond waarbij men zieli
op de lagere hartstochten beroept.
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Ar'gus-oogen, altejd opene, waakzame oogen.
Aria, lied, gezang, zangstuk voor eene stem of partij.
Ariaan, aanhanger van het Arianisme of de leer van Arius

(4de ecuw), die Jezus' godheid loochend.e.
Ariadne (de draad of het kluwen van), het middel one

nit een netelige omstandigheid to geraken, of one een
ingewikkeld vraagstuk op te loosen.

Ariditeit, dorheid, droogheid, magerheid.
A'ries, de Ram (sterrenbeeld des dierenriems).
Arlon, toonkunstenaar van veel invloed op zijnehoorders.
ariOso, voor zang gesebikt, te zingen.
Aristarch, strong, maar billrjk beoordeelaar.
Aristocradt, voorstander, lid van de aristocratie.
Aristocratie, heersehappg der adellijken of voornamen,

regeering der edelsten ; (ook :) de gezamenlijke grooten.

aristocratisch, wat tot de aristocratic behoort.
Aristocratisme, geheclitheid aan de adelheerschappij.
Aristo-democratie, adel- en volksregeering.
Arithmêtica, rekenkunde. Arithmdticus, rekenkundige.
arithmetisch, rekenkunstig ; rekenkundig.
arktisch, noordelijk.
Armada, uitgerust leger, krijgsvloot, inz. de zoogenaamde

onoverwinneluke Spaansche vloot van 1588.

Armadilla, eskader, kleine vloot.
Armatuur, bewapening ; wapenrusting ; (ook.:) de iiizeren

banden, het beslag, waardoor de deelen eener machine
euz. samengehouden worden.

Armee, krijgsleger, leger, heir.
Armee-corps, legerafdeeling, die zelfstandig handelt en

waartoe troepen van alle wapens behooren.

armeeren, wapenen, nitrnsten, toerusten.
Armida, eene bij uitstek schoone en verleidelijke vrouw.
Armilla, armband, arnitooisel.
Arminianen, z. Remonstranten.
Armoridal, wapenboek, book reset geslachtwapens.
Arnica, wolverlei (een kraelitig geneesmiddel).
Arema, geur, geurstof der planten en kruiden.
aromatisch, kruidig, specertjachtig, geterig.
aromatiseeren, kruidi g, gcurig maker.
Arpeggiato, afgebroken toon.
Arpeggiatura, reeks van afgebroken toner.
Arpeggio, het afbreken der tone's.
3
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Arpent—Artesische putten.

Arpent, een Fransclie morgen lands.
arracheeren, uitrukken, losrukken, afrukkenovegseheuren.
Arrak. z. Arak.
arrangeeren, in orde brengen, rangschikken ; eene schikking maken, bijleggen. (king.
Arrangement, rangsehikking ; inrichting ; vergelijk, schikArrest, verzekerde bewaring, inhechtenisneming ; beslaglegging ; z. ook Arrbl.
Arrestant, aangehouden persoon, gevangene.
ArrestAtie, aanhouding, gevangenneming ; beslaglegging.
arresteeren, aanhouden, vastzetten ; heslag leggen ; vaststellen, bekrachtigen (bv. raadsbesluiten, notulen enz.)
Arr6t, ook Arrest, reebterlijke uitspraak, vonnis.
arrideeren, aanlachen, toelachen.
Arriere-garde, achterhoede.
Arriêre-pensde, een voorbehoud in gedachten e ser y at i o mentali s), dat een Jezuiet volgens zijne ordensregelen bij bet afleggen van een eed mag hebben ; gebeim voorbehoud, bijoogmerk.
Arrimage, bet stouwen of schikken der seheepsgoederen.
arrimeeren, stuwen of stouwen. schikken, stapelen.
arriveeren, aankomen ; gebeuren.
Arrivement, aankonist.
arrogant, verwaand, laatdunkend, aanmatigend.
Arrogäntie, aanmatiging, verwaandlieid, laatdunkendlieid.
arrogeeren, aanmatigen.
arrondeeren, afronden ; in samenliang brengen.
Arrondissement, afronding ; onderafdeeling van eene proinme, van een departentent.
arroseeren, bevochtigen, besproeien, begieten.
Arrowroot, zetmeel van den lndiaanschen pijlwortel.
Arsenaal, tuighnis, wapenmagazijn.
Arsênicum, Arsenik, een ei'kelvoudig nietaal van hoogst
vergiftigende mgenschap ; eene zijner verbindingen, het
Arsenigzuur of wit arsenicum-oxyde draagt in de wandehng den naani %an rottenkruit.

(Inj het ritaatslaan.

Arsis, de stem- of boon verbefling, het oplieffen der hand
Arsjine, de ltusstsebe el (0.71 meter).
ars longa. vita brevis, de Kunst is lang, bet levee tort.
Arterien, slanderen, polsaderen.
Artèsische putten, gebonrde welputten, die bet water nit
eene diepligge4ide waterader ophrengen.
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Artes liberates, de schoone wetensehappen en kunsten.
Arthritis, de jicht.
Articuldtie, de geleding, gewrichtsverbinding ; de bepaaldheid en duidelijkheid van de uitspraak.
articuleeren, duidelijk de woorden uitspreken ; iets van
lid tot lid ontwikkelen of uiteenzetten. (woord.

Artikel, lid, stuk, afdeeling, hoofdpunt ; handelswaar ; lidartificieel, kunstmatig, kunstig.
artificieus, listig, sluw.
Artillerie, grof geschut ; geschutkunde ; legerafdeeling,
die 't geschut bedient. Artillerie-park, reserve der
artillerie.
Artillerist, soldaat, die het grof geschut bedient.
Artist, kunstenaar. Artiste, kunstenares.
artistiek, artistisch, tot de kunst behoorend ; naar de
regels of eischen der kunst ; knnstlievend.
Artium magister, meester der vrije kunsten.
Artolatrie, brooddienst, dienst om brood, aanbidding van
het brood.
Asa foetida, duivelsdrek (harsig sap eener Perzische plant).
a salvo, onbeschadigd (op vrachtbrieven).
Asbest, vezelsteen (in het vuur onverbrandbaar), ook
steenvlas, bergglas, amiant geheeten.
Asceet, vrome; fijnvrome.
Ascendenten, verwanten in opklimmende lijn.
Ascenseur, toestel oni personen en goederen naar haven
te brcngen ten einde het trappenklimmen in hotels enz.
te vermijden ; vgl. hoist, lift.
Ascensie, opstijging, klimming ; hemelvaart.
Ascèse, deugdoefening, dooding des vleesches.
Ascetiek, de leer van een godzalig leven, deugdoefening.
ascetisch, fijnvroom ; a-e schriften, stichtelijke schriften.
Ascites, de buikwaterzuclit.
Asiel, toevluchtsoord, vrijplaats ; bewaarschool ; gesticht
ter verpleging van hulpbehoevenden.
A'sinus dsinum fricat, de eene ezel prijst den ander.
Asitie, bet vasten ; gebrek aan voedsel.
Asmoddus, Asmodde, AsmOdi, worst der demons ; huwelijksduivel; koningsslang in Japan.
Aspect, aanblik, voorkomen ; voorteeken ; uitzicht in de
toekomst. A-en, verschillende standee der planeten on(derling.
Asperiteit, ruwlieid, sclierpte, hardheid.
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Aspersie—Assuradeur

Aspêrsie, besprenging, besprenkeling (vooral met wijwater).
Asphalt, jodenlijm, jodenpek, berg- of steenhars.
Asphyxie, boogste graad van onmacht, schijndood.
asphyxikren, scbijndood worden of zijn ; doen stikken.
Aspirant, clinger (naar een post, een graad enz.)
aspireeren, naar iets streven ; niet aanademing uitspreken.
Assa fcetida, z. Asa fcetida.
assaisonneeren, toebereiden, kruiden, sausen, peperen enz.
Assaut, aanval, bestorming ; soort van seliermoefening.
Assemblee, bijeenkomst ; voornaam gezelsebap.
assenteeren, toesteninien, goedkeuren, bij val schenken.
assermenteeren, beeedigen.
Assêrtie, bewering ; het beweerde.
assertdrisch, bewe rend. (teraad enz.
Assessor, bijzitter in eene rechtbank, in eenen gemeenassez, genoeg.
assidii, aanhoudend vlijtig, volbardend, onverpoosd.
Assiento-compagnie, thaatsehappij tot slavenhandel.
Assiette, tafelbord, kleine schotel ; fig. gemoedsstemming ;
hij is niet in zijn gewone assiette, hij mist zijn gewone kalmte, bezadigdlieid, opgeruinidheid.
Assigndtie, schriftelijke aanw ijzing op betaling.
assigneeren, eerie aanwijzing op betaling geven.
Assimilitie, vereenzelviging.
assimileeren, vercenzelvigen ; in voedingsstof veranderen.
Assises, openlijke rechtszittingen ; hot van a. (cour d'assises), hof van lijfstraff, lijke reclitszitting (in Frankrijk).
assisteeren, helpers, bijstaan.
Assistant, helper, p ulp ; toegevoegd persoon.
Assistentie, hulp, lnjstand ; onderstand.
Associdtie, vereeniging, maatschap, vennootschap.
Associd, deelbebber ; bandelsgenoot, vennoot, compagnon.
associeeren (zich), zich vereenigen ; in een handelsgenootsehap treden, eene vennootschap aangaan.
Assonantie, gelijkheid van klank, van toots.
assorteeren, naar soorten nitzoeken (sorteeren) ; zich a.,
zich met verscheidenbeid van wareri wel voorzien.
Assortiment, warenvoorraad ; toestel, volleuige verzarneling van bij elkander passende dingen. z. Sortiment.
AssUmtie, Maria-hemelvaart ; sterfdag van een heilige.
Assuradeur, verzekeraar ; waarborger tegen schade van
brand, van hagelslag, van zee enz.

assurant—Atlantisch
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assurdnt, stout, vermetel, aanmatigend. (In bet dagelijksche leven lioort men bet vaak verbasterd tot astrdnt).
Assurdntie, verzekering, waarborging tegen schade ; stoutheid, driestheid, zelfvertrouwen ; brutaalheid.
assureeren, verzekeren, waarborgen tegen schade.
Asteroiden, kleine planeten tusschen Mars en Jupiter.
Asthenie, krachteloosheid, zwakte.
asthenisch, krachteloos, zwak.
Asth'ma, aamborstigheid, horstbenau-wdheid.
asthmdtisch, aarahorstig-, kortademig.
Astraal-lamp, sterren- of glanslamp (zonder schaduw).
Astrma, de godin der gerechtigheid.
Astroldbium, graadboog, sterren- of poolshoogtemeter.
Astrologie, sterrenwiehelarij, voorzegkunde uit de sterren.
Astrologist, Astroloog, sterrenwichelaar.
Astrometer, sterrenrneter, werktuig ter meting van de
grootte der sterren.
Astronomfe, sterrenkunde.
Astronomist, sterrenkundige.
Astroscoop, sterrenkijker ; -scopie, sterrenkijkerskunst.
astutieus, geslepen, sluw.
Asyl, z. asiel.
Asymmetrie, wanverhonding, onevenredigheid.
Asymphonie, wanklank, wanluidendheid.
Asymptoot, steeds reader komende, maar nooit rakende
lijn ; het onbereikbare.
a Mons, op den tast.
Atavisme, overerving van lichaamsvormen en verstands.
hoedanigheden, inz. gclijkenis op den grootvader.
Ataxie, wanorde ; atdktisch, onregelmatig.
Atelier, werkplaats, inz. eens kunstcnaars.
Athanasie, onsterfelijklieid.
Atheisme, Atheisterij, godverzaking, godloocliening.
Atheist, godloochenaar, godverzaker.
Atheistisch, godverzakend, godloochenend.
Athenaeum, doorluchtige school of inrichting van hooger
ondenqs.
Athleet, kampvechter, worstelaar (bij de oude Griekcn),
zeer 7 soar gebouwd en sterk man.
at home, to huis, in eigen land.
Atlantisch, tot het Atlas-gebergte behoorend (vandaar
Atlantische zee); reusachtig, groot en sterk.
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Atlas—Attisch

Atlas, hooge berg in Afrika ; verzameling van landkaar-

ten ; zware zijden stof ; eerste halswervel, draaier.
Atmologie, leer van de verdamping des waters.
Atmometer, verdampingsmeter.
Atmosfeer, dampkring (die den aardbol omgeeft).
atmosferische drukking, die drukking, welke de dampkring op de lichamen uitoefent.
Atmospherologie, dampkringskunde, weerkunde.
Atol, atolle, ringvormig koraaleiland.
AtOme, z. Atoom.
Atonle, verslapping, ontspanning, zwakte des lichaams.
Atoom, AtOme, lichamelijk bestanddeeltje der stof (als
volstrekt ondeelbaar gedacht); zonnestofje.
a tort et a travers, zonder overleg, onbezonnen; in 't wild.
a tout prix, tot elken prijs, het koste wat het wil.
atrabilair, atrabileus, zwartgallig ; (fig.) ijzegrimmig.
Atrabiliteit, de galzucht, zwartgalligheid.
a tre, voor drie stemmen ; — vOci of parti, driestemmig.
Atresie of atretisme, sluiting van een kanaal des lichaams.
Atrium, voorhof, voorzaal ; een het voorhuis vormende zaal.
Atrociteit, afschuwelijkheid, ijselijkheid.
a trois, met zijn drieen ; a trois voix, driestemmig.
Atrophie, wegkwijning, uittering.
Attaché, de aan een gezantschap of legatie toegevoegde,
onbezoldigde leerling-cliplomaat.
attacheeren, aankleven ; zeer genegen zijn ; lief krijgen.
Attachement, verkleefdheid, geheclitheid, genegenheid.
Attdque, aanval.
attaqueeren, aantasten, aanvallen, aangrijpen.
Attelage, bespanning, span paarden ; paardentuig.
attendeeren, acht geven, opmerken, letten op.
attent, opmerkzaam, oplettend.
Attentaat, inbreuk op de rechten eens anderen, aanranding, gewelchladigheid ; beproefde, maar mislukte aan(slag.
attenteeren, een aanslag maken.
Attentie, opmerkzaamheid, oplettendheid, aandacht.
attenueeren, verzwakken.
Attest, Attestdtie, getuigschrift.
attesteeren, getuigen, verklaren, bekrachtigen.
Atticisme, attisch spraakgebruik ; fijnlieid in ta0 en stijl.
Attirail, gereedschap, toerusting ; reisbagage.
Attisch, met den goeden smaak der bewoners ;an Attica
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(de Atbeners) overeenstemmend, smaakvol, vernuftig ;
Attisch zout, fijne scherts, vernuftige taal, geestiglieid.
Attitude, lichaamshouding, lichaamsstand.
Attorney, (in Engeland :) gemachtigde ; procureur.
Attouchemënt, aanraking, betasting.
AttrActie, aantrekking ; aantrekkingskracht.
attraheeren, aantrekken.
Attrahêntia, aantrekkende middelen.
Attraits, bekoorlijkheden, aanlokselen.
Attrdpe, valstrik, misleiding ; op A. spelen, iemand in de
val zoeken te krijgen, hem willen beet bebben.
attrapeeren, betrappen, beet bebben ; misleiden.
attribueeren, toeeigenen ; toeschrijven ; wijten.
Attributie, bijiegging, verleening ; volmacbtiging.
Attribuut, zinnebeeldig kenteeken, onderscheidingsteeken
(bv. de knots is een attribuut van Hercules).
Attritie, wrijving van twee lichamen tegen elkander.
attroupeeren, te hoop loopen, samenscholen.
Attroupement. oploop, samenselioling, volkshoop.
Atypisch, ongeregeld, onregelmatig.
Aubdde, ochtendbegroeting met muziek of zang.
Auberge, herberg, klein logement.
au contraire, integendeel.
au courant, in den loop (b y . der maand); tegen den loopenden prijs ; au courant zijn, met den tijd en zijne
nieuwste verschijnsels gclijken teed houden ;(ook :) den
sanienbang eener zaak begrijpen, op de hoogte zijn.
Auc'tie, openbare verkooping, veiling.
auctioneeren, aan den meestbiedende verkoopen, veilen.
Audgces (of audëntes) fortüna juvat, die waagt, what.
Audidtur et dltera pars, men lioore ook de andere partij.
Audientie, geboorverleening ; toegang ; rechtszitting.
Auditeur, toehoorder ; raad en bijzitter in g,ereebtsboven;
a. militair, openbaar aanklager bij een krijgsraad.
Auditorium, gehoor, gezamenlijke toelioorders, gelioorzaal.
au fait, ter zake ; au f. zijn, ergens van weten, op de
lioogte zijn, in een gebeim ingewijd zijn.
au fond, in den grond, in 't wezen der zaak, wel ingezien.
AUgias-stal, zeer moeiltjk en onaangenaam, ja schier ondoenlijk, onrnogelijk week.
Augment, vermeerdering, toevoegsel.
Augmentdtie, vermeeedeeing,, versterking,

40augmentatief--Automaat
augmentatief, vermeerderend, vergrootend.
augmenteeren, vermeerderen, bij voegen, verhoogen.
Augur, vogelwichelaar, waarzegger uit de vogelvlucht.
Augarium, waarzegging, voorspelling der toekomst.
Aida, open zaal, groote vergaderzaal op universiteiten.
au large, ruim, breed, gemakkelijk.
au moment, op het oogenblik.
au pair = al pari (z. aid.)
au porteur, aan den brenger, aan toonder.
aurea mediecritas, de gulden (gelukkige) middelmaat.
Aureool, Licht- of straalkrans one 't hoofd der heiligen.
au reste, overigens, voor 't overige.
Auripigment, z. arsenicum.
auri sacra fames, de verwenschte gouddorst.
Aurora, godin des dageraads ; het morgenrood .
Auscultint, hoorder, toehoorder, inz. jong rechtsgeleerde,
die de rechtszittingen tot zijne vorming bijwoont.
Auscultatie, het onderzoeken door 't gehoor (bv. van eene
[borstziekte).
ausculteeren, tochooren, luisteren.
a OSO, a usdnce, naar wisselgebruik, op gewoon zicht.
Auspicién, voorteekens ; bescherming, toezicht.
Austeriteit, strengheid, strafheid, stugge ernst.
austraal, zuidelijk. (is.
Austriomanie, blinde gehechtheid aan al wat Oostenrijksch
Autarchie, zelfheerschappij, zelfbeheersching.
aut Caesar aut nihil, of C ae sar of ambteloos burger (z jn).
Auteur, schrijver van een bock ; bewerker, oorzaak.
Anthenticiteit, echtheid, geloofwaardigheid.
authenthiek, geloofwaardig, echt ; in reehten geldig.
Autobiographie, eigen-levensbeschrijving.
Autochthonen, oorspronkelijke bewoners van een land.
Autocraat, zelfheerscher, eigenmachtig vorst.
Autocratie, zelfheerschappij, onbeperkte heerschappij.
Auto-da-fe, geloofs- of halsgericlit, ketterverbranding bij
de inquisitie.
Autodidactus, zelfoefenaar, iemand, die alleen door zelfoefening geleerd hceft.
.Autognosie, zelfkennis.
Autograaf, copieer-machine, zelfsebrijvcr ; (ook :) civilhandig schrift.
autogrdphisch, eigenhandig geschreven.
Automaat, kunstige machine, iu welke alles zich van zelf
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schijnt te bewegen ; dom mensch, die, zonder eigen geestof wilskracht, als eene machine handelt, stroopop.
automdtisch, zich van zelf bewegend ; wcrktuiglijk, onwillekeurig, als een automaat of machine.
Autonomfe, het recht om zich zelven wetten te geven,
zelfregeering.
Autopathie, zelfervaring, eigen gewaarwording.
Autopsie, eigen waarneming, in tegenstelling met de
slechts van anderen door vertellen verkregen aanschouwing ; lijkopening.
Autor, dader, vervaardiger, schrijver.
Autorisatie, volmacht, wettelijke goedkeuring.
autoriseeren, machtigen, volmacht geven.
Autoriteit, erkende geloofwaardigheid ; gezag, gestelde
macht ; getuigenis (nit schriften).
Autotype, eerste of oorspronkelijke afdruk ; zelfafdruk.
autumnaal, herfstachtig, tot den herfst behoorende.
aut vincere, aut
overwinnen of sterven.
aux armes, te wapen.
hulp
verleenend,
hulp....
auxiliair,
auxiliaire troepen, hulptroepen.
wisselborgtocht.
Avdnce, avans, winst ; voorschot ; vooruitbetaling ; a-s
maken, de (eerste schreden (be. tot eene verzoening) does.
avanceeren, voorwaarts gain, vooruitkomen ; voorschieten ; bevorderen ; bevorderd worden.
Avancemónt, bevordering, standsverhooging.
Avantage, voordeel, wiust ; overhand.
avantageeren, bevoordeclen. avantageus, voordeelig.
Avant-garde, voorhoede.
avant la Iettre, vOor bet onderschrift ; eerste en beste
afdrukken van koperen platen.
Avant-propos, voorrede.
Averie, Averij, z. Haverij. [Keck (z. Amerij).
Ave Maria, Wees-gegroet-Maria ; klein gebed der r. k.
avenAnt, minzaam, innemend, z. advenant.
Avenue, toegang tot eerie plaats, voorplein, oprijiaan.
a verbis ad verbera, van woorden tot slagen.
Avers, voor- of beeldzkide van eon munstuk of penning.
Avdrsie, afkeer, te(genzin, walging.
Avertissement,
kennisgeving ; waarschuwing.
Aviditeit, begeeriglicid, gretigheid ; belustheid.
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Avilissemkt—Babel

Avilissemênt, verlaging, vernedering.
Avis, aviseeren, z. adv—.
a vista, op zicht, op vertooning des wissels (te betalen).
avitai I leeren, van levensmiddelen voorzien, proviandeeren.
aviveeren, verlevendigen ; helderder, glanziger maken.
avoceeren, afroepen, terugroepen.
a voce cola, voor eene stern alleen. (kilo.
Avoir-du-poids, het handelspond in Engeland = 0,508
a vol d'oiseau, in vogelvlucht ; als uit de lucht (bv. geteekend); (ook ;) hemelsbreed, in rechte hjn.
avontureeren, avonturen, wagen, op het spel zetten.
Avontiiren, lotgevallen; z. ook avontureeren.
Avonturier, gelukzoeker; waaghals.
Avontuur, zonderling voorval; gewaagde onderneming.
avorteeren, z. aborteeren.
a votre sante, op uw gezondheid.
Avouê, pleitbezorger ; z. Procureur.
avoueeren, bekennen, erkennen. [drinken).
a vous, aan u (14 het spel); op uwe gezondheid (bij het
a vile, op zicht (betaalbaar).
Avulsie, de af- of losscheuring.
axillair, de oksels betreffende.
AxiOrna, axioom, onloochenbare grondstelling,, onomstootehjke en klaarblijkelijke, geen bewijs vorderende waarAxiopistie, geloofwaardigheid (van een geschrift). (heid.
Azimuth, boog van den horizon, begrepen tusschen den
meridiaan eener plaats en een of auderen verticaal- of
hoogte-cirkel, toppuntshoek.
AzOtum, stikstof, stiklucht, stikzas.
Azuur, hemelsblauw ; (in de heraldiek :) blauw.

B.
B., Bc., Bco. = banco (z. a.)
B L. ---: Bendvole Lector (z. a.)
B. M. beatae memoriae, zaliger gedachtenis.
Bto. = bruto (z. a.)
Baar, nog_ onbevaren matroos, nieuweling can boord.
Babel, Babylon, verwarruig, warboel ; (ouk :) uitschot
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Bablche, klein ruigharig hondje, schoothondje.
Babillage, gesnap, gekal, gebabbel, gekakel.
Babillard, babbelaar.
Babiolen, speelgoed, heuzelarijen.
Baboe, Indische min of kindermeid.
Baccalauretis, gelauwerde ; ieniand die de naaste aeademische waardigheid vOor den doctorsgraad heeft verkregen.
Bacchandlien, Bacchus-feesten ; drinkgelagen, zuippartijen.
Bficchanten en Bacchantinnen, dronken dwepers en
dweepsters ; tierende lichtrnissen.
bacchantisch, dronken, door den drank bezeten, tierend.
Bacchus, de god van den wijn, van de dronkaards ; (ook :)
de wijn zelf ; een groot wijndrinker.
Bacilldrien, stofdiertjes, draadbacterien (infusiediertjes).
Backwoodsmen, de blanke bewoners en bebouwers tier
backwoods (achterwouden) in 't verre Westen der
Vereenigde Staten van N. Anierika.
Baculatie, afrossing met den stok (baculus).
Badaud, onnoozele bloed, uilskuiken.
Badinage, kortsvvijl, scherts, grap, schalkerij.
Badine, dun wandelrietje, speelrottinkje, rijzweepje.
badineeren, kortsw ijlen, schertsen, boerten ; stoeien.
Bagage, het gezamenlijke reisgoed ; passagiersgoed ; veld-,
krijgs- en legertuig ; slecht Yolk, gespuis.
Bagatil, kleinigheid, nietigheid, armzaligheid, vodderij.
Bagijnen, z. Begijnen. [tinopel); badhuis.
Bdgno, gevangenis der galeislaven ; galeistraf (in ConstanBag-pi pe, doedelzak.
Baguette, roetje, gardje ; laadstok ; tooverroede.
Baignoire, badkuip ; loge in 't parterre met zitplaatsen,
die van achteren breed en van voren smal zijn.
Bailli, ambtman, baljuw ; schout.
Bain-marie, warm-waterbad, vat (pot, bak) met beet water, waarin men een ander vat ter verwarming, uitdamping enz. plaatst. (tuiging. plichtpleging.
Baise-main, bandkus als buldiging ; nederige dimstbeBaiser, kus ; hol, met sclittim gevuld suikergebak.
Bafsse, het dalen der staatspapieren ; a la baisse spe.
culeeren, op de daling der effecten haudelsplanneti !oaken.
Baissier, speculant op daling der effecteu ; vgl. Haussier.
Bajadere, Oostindische danseres.
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Bajazzo—banaal

Bajazzo, hansworst, potsenmaker.
Bdjert, zooveel als Chaos (z. ald.)
Bajonet, geweerdolk.
Bal, danspartij, dansgezelschap. Bal masque, gemaskerd
bal. Bal pare, pronk- of prachtbal, staatsiebal. Bat
champetre, landelijk bal, bal in een thin, in de open
(lucht.
Baladin, balletdanser, hansworst.
Balance, z. Balans.
Balance, danspas, waarbij men rich van den eenen voet
op den anderen in evenwicht houdt of balanceert.

balanceeren, zweven, het evenwicht houden ; weifelen,
besluiteloos zijn ; eene rekening afsluiten.
Balans, evenwicht ; weegschalen, elk werktuig, waarmede
men 't gewicht der lichamen bepaalt ; (hij kooplieden :)
slotrekening, afsluiting der rekeningen of handelsboeken.
Baleen, uitstek of buitentred voor aan den buitengevel
Bdldaquin, troonheniel ; draaghemel. (van een huis.
Balei n, vischbeen.
Batjuw, landrechter, drost, sehont. (beurtenis.
Ballade, verhalend gedicht over eene avontuurlijke geBallet, tooneeldans, opera met dans.
Battistiek, werpleer, werpkunde.
Ballen, luchtbol.
BallotAge, Balloteering, het stem uitbrengen door middel van zwarte en Witte balletjes of boontjes, door
briefj es, enz.
balloteeren, met balletjes, boontjes enz. stamen.
Balneograaf, beschrijver van baden.
Balneologie, de wetenschap der baden.
Balneotherapie, genezing door middel van baden.
Balneum, een bad.
Balustrade, eene op kleine kolommen of stijlen rustende leuning, hekwerk.
Bambochddes, onnatuurlsjke schilderijen, wonderlijke gedrochten, laaggrappige voorstellingen.
Bambeche, hanssop ; draaclpop ; dwerg, dreumis.
bambocheeren, zwieren, rinkelrooien.
Bamboes, Indisch riet.
Ban, Bannus of Banus, Slavoniseli beer, Dude rijkswaardigheid in Hougarije, Croatie ma.
banaal, aan dwang onderworpen ; voor ieder gereed, veil;
alledaagsch, gemeen, plat, afgezaagd.
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Banaliteit, rechtsban, dwanggereelitigheid alledaagsch,
afgezaagd gezegde.
Banco, banigeld, muntvoet, waarnaar het geld bij de bank
berekend wordt ; banco intacceeren, sneer in banns op
zich laten sclirijven, dan men to i orderer heeft ; bancoconto, boek, dat een koopnian tot afrekening met eerie
bank lioudt.
Bandage, cliirurgisch verband, windsel, breukband.
Bandagist, breukbandmaker ; (ook :) brenknieester. (zijn.
bandeeren, spannen, in spanning brengen ; in spanning
Bandelier of Bandouliêre, sehouderriem, draagband der
soldaten ; sabelkoppel, patroontaschkoppel.
Bande noire, de zwarte bende ; speculanten die landgoederen opkocliten oat to sloopen ; gezelscliap uitdragers
die voor gezamenhjke rekening alles bij aunties goedkoop opkoopen.
Bandiet, landlooper, straatroover, sluipmoordenaar.
BAnianen, onderhandelaars en tolken in Indie, die tot de
(watteerde zijde.
bandelskaste bebooren.
BAnians, Chineeselie of Oost-Indiselle slaaprokken van geBanier, vaandel, vendel, staminard, chlteeken.
Banjerheer (verbastering van baanderheer), groot beer ;
pronker.
Bank-actien, bewijsstukken van de aandeelen, die iemand
in cone bank heeft. Bank-actionnair, bank-actionist,
}louder van zulke bewusstukken.
Banket (Banquet), groot, prachtig gastmaal ; zeker gebak.
Bankier, wisselaar, wisselkoopman, geldhandelaar ; (ook :)
bankliouder lnj kansspelen.
Bankroet, staking der betalingen en bandelsverriclitingen
van eels koopman of bandelshms, wegens een (wezenlijk of geveinsd) onvermogen om zijne sehulden to betalen. (llij geveinsd onvermogen noeint men 't een
(rekenniunt.
frauduleus bankroet).
Bank-valUta, bankgeld als touter verdichte of getingeerue
Bannaat, het order eels ban of basins staande staatsgebied, inz. de lassdstreek iii llongarije, sass gene zijde
der Theiss.
Bannissement, verbanning, uitbanning ; ballingschap.
BAnnus, z Ban.
Banqueroute, z. Bankroet.
Banquet, z. Banket.
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bang uetteeren, smullen, brassen ; een groot feestmaal houBan. (den.
BAnus, z.
baptiseeren, doopen.
Baptist, de dooper, doopende ; doopsgezinde.
Bar, sluitboom ; gerechtszaal ; de balie (advocatenstand);
schenktafel of buffet.

Barak, Basque, veld- of legerhut, soldatenhut ; (ook .)
slecht, bouwvallig huis, krot, nest.
baratteeren, waren tegen andere omzetten, verruilen ;
(ook :) op tijd koopen en terstond beneden den koopprijs verkoopen.
Baratterfe, warenvervalsehing ; bedrog der schippers niet
de koopmanswaren ; elk feit ter benadeeling der seeders of assuradeurs.
Baratto, warenomzetting, ruilhandel.
Barbaar, (bij Grieken en Romeinen:) ieder buitenlander ;
(bij ons :) een ongevoelig, wreed mensch, woesteling.
Barbacane, schietgat ; wachttoren.
Barbardsken, de Barbarijsche of Noord-Afrikaansche landen ; de bewoners daar van.
Barbarisme, font tegen de zuiverheid der taal, taalvervalseliing,, wantaal, vreemde woordvorming.
Barbonnage, knorrig humeur van oude lieden.
barbouilleeren, bezoedelen ; kladschilderen ; stotteren.
Barcarole, gezang der gondeliers to Venetiö.
Barchent of Parchênt, wollen stof met linnen ketting.
Barden, priesters, zangers, dichters der nude Celten.
Bardot, pakezel ; zondebok.
Barêge, wollen, niet gekeperde stof voor sjaals.
Baret, muts der r. k. geestelijken ; riddermuts ; doctorshoed.
Barge, snort van volksschuit in Nederland, ook Bairgie,
Bergie geheeten.
Bariolage, bonte schilderij.
Bdriton, z. Baryton.
Barkan, z. Bercan.
Barkds, de groote boot van een zeeschip.
Barkeeper, buffetliouder, bediende in de kofftekamer.
Barley, gerst.
Barn, sehuur ; barn-floor, dorschvloer.
Barn-burners, sclicldnaam der radicale democratische
partij in N. Amerika.
bardk, scheef, vreemd, wonderlijk, belachelijk.
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Barometer, luchtzwaartemeter, weerglas.
Baron, vrijheer. Baronds, vrijvrouwe.
Baronet, Engelsch edelman, die 't niidden houdt tusschen
den pair of rijksharon en den k n i gh t of ridder.
Baronie, vrijheerlijkheid.
Baroscoop, cheniisch weerglas.
Barouchet, licht rijtuig met twee wielen, halve koets.
Barouer011e, pleizierschuitje zonder mast ; (ook .) gezang
der visschers en gondeliers in Italie.
Barrel, een eng. vat van verschillende grootte.
Barricade, versperring, straatversperring.
barricadeeren,versperren, straatverschansingen opwerpen.
Barriere, slagboorn, hek ; grensweer, grensvesting.
Barroom, koftlekamer, buftetkarner.
Baryt, zwaarspaath ; zwaaraarde. (eene stem heeft.
Bdryton, hooge bassteni, diepe tenorstem ; hij, die zulk
Basar, z. Bazaar.
Basalt, grauwe rotssteen.
Bas-bleu, blauwkous, geleerde vrouw.
Bascule, tegenwicht ; wip, zwengel ; zekere weegtoestel.
Bascule-stelsel, het weifelen in de grondstellingen der
staatkunde ; het diensthewijzen op hoop van wederdienst.
baseeren, grondvesten, den grond leggen.
Basilica, -liek, stiftskerk, domkerk, kathedrale kerk.
Basilicum, koningskruid ; etterniakende zalf.
Basiliscus, koningshagedis, een fabelaehtige draak.
Basis, grondslag, grondvlakte, zuilvoet, voetstuk ; hoofdbestanddeel van een scheikundig praeparaat.
Basket, korf, mand.
Bas-relief, half verheven beeldhouwwerk of gietwerk.
Bdssa, z. Pasja.
Basse-lisse, tapijtweverij met waterpas liggende ketting,
met ingewerkte figuren ; vgl. haute-lisse.
Bassesse, laagheid, gemeene denkw uze.
Bassin, bekken, knot; veilige ankerplaats in eene haven.
Bassist, basspeler, baszanger.
Basso continuo, generale has ; — repieno, aanvullingsbas ; — violoncello, basviool.
BassOn, haspijp, hlaashas, fagot.
Basta, genoeg ! halt ! (ook, in sommige kaartspelen :) de
imam van kin% eren-aits, de derde in rang.
E dstaard, Bdsterd, onecht, buiten 't buwelijk geboren

4 8Bastille—BedoeTenen
kind ; diee of plant, uit tweeerlei soort ontstaan ; een
fijne wolstof. [vernield).
Bastille, voormalige staatsgevangenis te Parijs (in 1789
Bastian, bolwerk eener vesting.
Bastonnade, stokslagen, afrossing; slagen op de voetzolen (Turksehe straf).
bastonneeren, stokslagen uitdeelen ; afrossen, afranselen.
Bataille, Batalje, slag, veldslag, gevecht.
Bataljan, gedeelte van een regiment voetvolk.
Batelage, goochelarij ; bateleur, goochelaar. [ding).
Bathometer, zeediepte-meter (werktuig van Nederl. vinBathomdtrie, of Bathymetrie. dieptemeting.
Bathos, bet diepe, verlievene ; (nu :) het lage, Platte en
kruipende in schrijf-, dicht- en spreektrant.
Batist, fijnste linnensoort, kamerdoek.
batonneeren, met den stok (baton) schermen of vechten ; afrossen.
Batonnier, deken der advocaten (in Frankrijk).
Batonnist, vechter of schermer met den baton of stok.
Battement, het tegen-elkander-slaan der in de lucht opgeheven voeten (bij 't dansen).
Batterij, geschutwal, schietschans ; het geschut zelve;
geschutlaag aan booed ; rij flesschen tot electrische proeven ; de metaalzuil bij het galvanisnie.
Battologie, ijdel geklap, noodelooze omhaal van woorden.
Baume, balsem.
Bay ard, snapper, wauwelaar, zwetser.
bavardeeren, wauwelen, klappeien.
Bavaroise, warme thee met stroop.
Bazaar, Oostersche overdekte marktplaats ; (bij ons :) warenniagazijn, groote winkels en verkoopplaatsen.
Bean, boon.
Beatificatie, zaligspreking.
beau, schoon ; Beau-monde, de beschaafde deftige stand;
beau sexe, bet schoone geslacht.
Beaute, schoonlieid ; schoone vrouw, saloon tneisje.
Beaux-esprits, geestige mannen.
BOA, klein kind, zutgeling.
Becassine, poelsuip.
Bedlam, naam van een groot hospitaal voor krankzinnigen te Louden. Bedlamiet, get, dolleman.
BedoeTenen, rondzwervende, roofzuchtige Arabieren.
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Beef, rundvleeseb ; Beefsteak, snelgebraden rundvleeselilappen (bij ons doorgaans biefstuk geheeten). (joe.
Beelzebub, opperduivel ; (ook :) zekere gestaarte aap, sapaBeg, ook Bey, beer, titel van zekere Turksche beanibten.
Beglerbeg, beer der beeren, opperstadhouder van een
groot landselittp in Turidie.
Begijnen, geestelijke zusters zonder ordesregel, die gezamenlijk op een hofje leven.
Behemoth, een reusachtig dier (olifant of nijlpaard).
Beiram, hoofdfeest der Turken.
Belemnieten, versteening van een gestorven schaaldier.
Bel-esprit, fraaie geest, zinrijk, vernuftig mensch.
Bel-dtage, voornaamste verdieping, eerste verdieping van
een
(menseli.
Bella!, hellevorst. Belials-kind, deugniet, doorsleelit
Belladonna, schoone dame ; vergiftige wolfskers.
BellAnde, een plat, in 't Noorden gebruikelijk zeilsehip.
Belles lettres, Belletrie, de fraaie letteren, schoone weteusehappen, letterkunde.
Belletrist, kenner en vriend der schoone wetenschappen.
belletristisch, wat tot de fraaie letteren belloort.
Bellevue, Belvedere, schoonzicht, huis of plaats met een
(schoon uitaicht.
BellOna, de oorlogsgodin.
Bench, bank ; gerechtshof.
bêne, ;wed.
Benedictie, zegenspreking, priesterlijke zegen.
benedijen, zegenen, prtizen, zaligspreken.
Beneficie, weldaad ; geesteluke standplaats met fondsenkomen ; een uit gunst verleend audit ; onder beneficie
van inventaris, onder voorreelit van boedelbeseliruving;
Beneficie-representAtie, voorstelling van een tooneelstuk ten voordeele van een tooneelspeler (die dan de
Benificiant beet).
benificieeren, eene weldaad of gunst bewijzen.
Benevole lector B. L.), welwillende lezer.
Benevolentie, welwillendheid.
Bengaalsch of Indisch vuur, mengsel van zwavel, salpeter enz., dat eene butteugemeen heldere, Witte, sterke
Benigniteit, goedheid, minzaambeid. (vlani afgeeft.
ben trovato, goed gevonden.
Benzoe, Indisehe liars.
Bercan, van geiteuliaar en wol gemaakte stof, barkan.
ELFDE
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Berceau—Bicamerisme

Berceau, wieg ; bakermat; pri&l; overdekt tuinpad;
booggang, gewelfboog. (wenkapsel.
Bergêre, herderin ; gemakkelijke ruststoel; zeker vrouBergerie, schaapskooi; herderslied.
Bergie, z. Barge.
Berline, lichte reiswagen, die men kan openslaan.
Berserker, geducht krijgsheld; berserker-woede, dolle
strijdlust.
Beryl of Beril, zeegroene of gele doorzichtige edelsteen.
BesOgne, bezigheid, drukte, lastig week ; (in de staatstaal :) raadpleging van ministers en hooge ambtenaren.
besogneeren, arbeiden ; beraadslagen.
Bestialiteit, dierlijkheid, beestachtigheid.
Me, beest, domkop ; bête worden, zijn spel verliezen,
beest worden.
Betel, betêlpeper, Indisch blad dat gekauwd wordt.
Bête noire, (eig. zwart beest) iets of inland daar men
bang voor is of niet van houdt.
Weise, domheid, domme streek.
Bet6n, soort van weeke metselspecie uit waterkalk en
kiezelzand, die zelfs onder water steenhard wordt.
Betting, het wedden ; bettingbook, boek om de weddenschappen bij wedrennen aan to teekenen ; bettingmen,
de wedders ; bettingroom, lokaal voor de wedders.
Beurrd, boterpeer.
Bevile, verziening, feil uit onachtzaambeid, abuis.
Bey, titel der vorsten van Tunis en Tripoli ; (in 't algemeen:) beer.
Biais, schuine reep, als sieraad op vrouwenkleederen.
Bianco (blanco) krediet, verlof tot het trekken eener
sons op zekeren tijd, onder voorwaarde van de zijde des
trekkers, de traites voor den vervaltijd to dekken.
Bibliognosie, boekenkennis.
Bibliograat, boekbeschrijver ; geleerde boekenkenner.
Bibliographie, boekbeschrij v lug.
Bibliomaan, ijverig boekverzamelaar, boekengek.
Bibliomanie, hartstochtelijke liefliebberij voor boeken.
Bibliophiel, boekenvriend, liefhebber van boeken.
Bibliothecaris, opziener eener boekerij.
Bibliotheek, boekverzameling, boekerij.
Biblistiek, bijbelkunde.
Bicamerisme, het staatsstelsel met twee Kamers.

biceps—Biologie

5

biceps, tweehoofdig, twee gezichten hebbende.
Bichen, klein langharig hondje, leeuwtje.
Bicinium, tweestemmig zangstuk.
Biconcaaf, aan weerszijden holrond, dubbelhoirond.
Biconvex, aan weerszijden bolrond, dubbelbolrond.
Biduum, tijd van twee dagen.
Biennium, tijdruimte van twee jaar.
Bien public, het algemeen welzijn, het gemeene best.
Bienseance, welvoeglijkheid.
Bienveillance, welwillendheid.
bienvenu, welkom.
Bigamie, dubbele echt, tweewijverij, tweemannerij.
bigarreeren, bontkleurig, veelvervig maken.
bigot, schijnheilig, bijgeloovig, domvroom.
Bigotterie, schijnheiligheid, vrome huichelarij, geloofsblindheid, domvroomheid.
Bijou, kleinood, kostbaarheid, juweel ; puikstuk.
Bijouterie, allerlei meer of minder kosthare voorwerpen
tot opschik, galanteriewaren.
bilateraal contract, wederzijds verbindend verdrag.
Bilboquet, vangertje, balvanger (een kinderspeeltuig) ;
duikelaartje ; lichtzinnig mensch, spring-in-'t-veld.
bilieus, gallig.
biljardeeren, twee ballen to gelijk voortstooten ; (ook :)
denzelfden bal tweemaal in den stoot met de keu Taken.
Biljart, baltafel.
Biljet, briefje. (kwartiering.
Biljetteering, inlegering door middel van hiljetten van inBiljoen, kopergeld ; slechte zilvermunt ; verwerpelijke zaak.
Bill, (in Engeland :) voorslag, ontwerp tot eene nieuwe wet.
Billet doux, B. d'amour, minnebriefje.
Billioen, duizendmaal duizend millioen ; (bij de Franschen:)
Billion, duizend millioen.
Billonnage, handel met verboden geld.
binair, tweedeelig, zich in tweeen splitsend.
Binecle, kijkglas voor beide oogen, tooneelkijker.
binomisch, tweeledig, tweedeelig.
Biograaf, levensbeschr ver.
Biographie, le vensbesch r tj ving.
Biologie, levensleer, levenskunde, natuurbeschrijving der
levende wezens ; ook geeft men diets naam aan de voor
eenige jaren zoo veel geruchtmakende, geheimzinnige

5 2biologiseeren—blandeeren
kunstbewerking op den mensch, waarbij de wilskracht
en de zintuigen van den eenen mensch, zoo 't schijnt,
geheel onder beheer gesteld worden van den verrichter dies kunstbewerking : den Bioloog of Biologist.
biologiseeren, iemand de kunstbewerking der biologic
doen ondergaan, hem van alle wilskracht berooven.
Biometrie, berekening van den levensduur.
Biosophie, levenswijsheid.
Biquadraat, dubbel vierkant, 4de macht eener grootheid.
Birch, berk.
Bird, vogel.
bis, tvv-eemaal, nog eets.
bis dat, qui cito dat, die haastig geeft, geeft dubbel.
Bisam = Muscus (z. ald.)
Bisbille, geschil, oneenigheid, gehaspel, gekijf.
Biscuit, beschuit, tweebak ; (ook onverglaasd porselein;
halfgare stukken bij het kalkbranden.
Biseau, schuinsch vlak, scheeve kant ; lip eener orgelpijp.
bismarck, geelbruine modekleur. (aschtin, parelwit.
Bismuth, roodachtig wit, zeer Bros metaal, spiegtltin,
Bison, buffelos.
Bisque, krachtige soep.
Bister, roetzwart, roetbruin (tot graveeren en tot wasschen van teekeningen).
Bistouri, krom insnijdingsmes der heelmeesters.
bitumineus, aardpek of aardascli (bitumen) bevattende.
Bivouac, nachtwacht onder den blooten hemel.
bivouaqueeren, in de open lucht den nacht doorbrengen,
zonder tenten legeren.
bizar, zonderling, 'ivonderlijk, grillig, eigenzinnig.
Bizarrerie, ongerijnid, zot gedrag,
Blague, blufferij, grootspraak, opsiiijderij.
blagueeren, blutfen, opsnijden, grootsprekeu.
Blagueur, bluffer, opsnijder, praalhans.
blamdbel, berispenswaardig, laakbaar.
Blame, blaam, schimp, kwade imam, eersehennis.
blameeren, iii kwaden imam brengen, behisteren.
Blanc-manger, een gerecht van melk, sulker en aniandelen.
blanco krediet, z. bianco. In blanco onderteekenen geschiedt zoo, dat men eene minute tot latere
on besch re ven !ant.
blandeeren, imar den mond prates, tilkflooien.

Blanket—Boernoes
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Blanket of Blanquet, Blanc-seing, oningevulde volmacht.
Blasé, door overmatig zingcnot uitgeput, geblaseerd.
Blason, Blazoen, wapenschild, veldteeken ; (00k .) de wapenkunde of kennis der geslachtwapens.
blasoneeren, wapens volgens de regels der kunst verklaren of schilderen.
blasphemeeren, God lasteren, godlasterijk spreken.
Blasphemie, lastering, godlastering ; majesteitshoon.
Blazoen, z. Blason.
Blennorrhaea, slijmvloed, slijmontlasting. (leedigen.
blesseeren, wonders, kwetsen ; beschadigen, krenken, beBlessuur, wond, kwetsuur.
bleu-mourant, bleekblauw, matblauw.
Blikvuur, nachtsignaal, dat door aansteken van los kruit
gegev en wordt. (houwen boomstammen.
Blockhouse, huis gebouwd nit op elkander gelegde, beBlokkäde, blokkeeren, z. Bloqu—.
blond, lichtkleurig, lichtgeel (van het haar).
Blondin, Blondine, een jongeling, een meisje met lichtkleurig hoofdhaar.
Bloom, bloom, bloesem.
Bloquide, Blokkeering, insluiting, omsingeling van eene
haven, van eene vesting.
Bloque, een rechtuit en met forschen stoot te maken of
gemaakte bal (op bet biljart).
bloqueeren, of-, insluiten, de toegangen eener plaids met
troepen of schepen orusingelen ; een biljartbal met forschen stoot maken of in den zak werpen.
Blouse, kiel, voermanskiel ; ruin geplooid dameskleed ;
(ook .) de biljartzak.
Blue-stocking, blauwkous, al te geleerde vrouw.
Bluffs, hooge oeverstreken langs de Amerik. rivieren.
Blunder, foul, misgreep, domme zet, bok.
Boa, de konings- of reuzenstang; ; (ook .) lange damespels,
Board, plank ; tafel : kart ; terechtzetting.
Boardinghouse, kosthuis.
Boat, boot.
Bocage, boschje, boschage.
Bodemerij, geldleeiiing op een scrip als onderpand.
Bodinerie, z. Bodemerij.
Boekanier, z. Boucanier.
Boernoes, Bournous, Arabische mantel van witte wollen
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Boeuf—bonificeeren

stof met eene kap ; soort van nieuwerwetsche vrouwenmantel.
la mode, gestoofd of gesmoord rundvleesch.
Boeuf
Bohea of Bohea-thee, theeboei, zwarte thee.
Bohdrniens, in Frankrijk wat wij Heidens noemen ; z.
(Zigeuners.
Boiserie, houtbekleeding.
Boite, doos. (landen.
Bojaar, adellijk grondbezitter, vrijheer in vele Slavonische
Bokaal, groote drinkbeker, hansebeker.
boksen, vuistvechten op de Engelsche "Ranier.
Bokser, Engelsch vuistvechter.
Bolero, Spaansche volksdans, met castagnetten begeleid.
Mus, Lemnische aarde, zegelaarde ; artsenijballetje, slikbrok ; zeker gebakje.
bombardeeren, met bommen beschieten ; beschieten ; bij
inland onstuimig aandringen.
Bombardement, beschieting met bommen of holle werpkogels ; beschieting.
Bombardier, bommenwerper ; kanonnier.
Bombast, woordenpraal, brommende uitdrukkingen, 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!
(trouw.
goede reis!
na, goederen, vermogen, bezitting ; bona fide, to goeder
Bona immobilia, onroerende goederen.
Bona mobilia, roerende goederen.
Bona venia, met welwillende toestemming.
Bonbon, suikergoed, snoepgoed, lekkers.
Bon Chien Chasse de race, kinderen hebben de hoedanigheden hunner ouders.
Bond, schuldbekentenis, obligatie.
136n gre mil gre, goed- of kwaadschiks, willens of onwillens, tegen wil en dank.
Bonheur, geluk ; gelukkig voorval ; buitenkansje ; par
bonheur, bij geluk. (onnoozelheid.
Bonhomie, natuurlijke goedhartigheid; gulle eenvoudigheid;
Bonhomme, goed en eenvoudig mensch, goede ziel ; onnoozele pals, goede sukkel, sul.
Bonificitie, vergoeding, scbadevergoeding.
bonificeeren, vergoeden, schadeloosstellen.

Boniteit—Botanist
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Boniteit, goedheid, deugdelijkheid, degelijkheid.
Bon mot, geestige zet, kwinkslag.
Milne, kindertoezienster, kindermeid, gouvernante, die
niet met het onderwijs der kinderen belast is.
bonne bouche, lekkerbeetje.
Bonne fool, verbastering van bonne foi, goede trouw ;
op de bonne fool, in goed vertrouwen, op goed geluk
(af.
Bonnet, niuts, kap ; bijzeil, broodwinder.
Bon sees, gezond verstand.
Bon ton, goede, besehaafde gezelschapstoon, wereldtoon.
Bon-vivant, vroolljke broeder, losbol, doorbrenger.
Bonze, Japansch en Chineesch priester.
Bookmaker, boekhouder der weddenschappen bij wedrennen, speculant bij Wien men op de renpaarden wedden
Boot, laars. (kan.
Borax, boraxzure soda, de natuurlijk voorkomende verbinding van het boraxzuur met soda, vaak als smeltmiddel voor de metalen gebezigd.
Bordage, scheepshekleeding.
Bordeel, huis der ontucht, hoerenhuis.
Bordereau, Borderël, speciebriefje, lijst der geldsoorten,
waarmede men betaalt op handelsplaatsen, alwaar verschillende vreenide munten gangbaar zijn ; uittreksel
nit eene rekening.
bordiren, bloem- of loofwerk in een weefsel naaien, stikboreaal, noordelijk. (ken.
Boreas, de Noordenwind.
borneeren, begrenzen, beperken (z. geborneerd).
Borough, marktvlek.
Borussomanie, overdreven zucht, blinde voorliefde voor
al wat Pruisisch is.
Bosquet, boschje, dreef.
Bosse, bolt, buil. (figuren vervaardigen.
borneeren, uit gips, was of andere weeke stof verlieven
bosseleeren, gedreven werk in good, zilver enz. maken.
Boston, eene naar het whist gelijkend kaartspel.
BotAnicus, z. Botanist.
Botanie, plantenkunde, kruidkunde.
botAnisch, plantkundig, kruidkundig ; botanische tuin,
plantentuin, kruidtuin.
botaniseeren, planter of kruiden zoeken.
Botanist, plantenkenner, kruidkundige.
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Bottelier—Boutique

Bottelier, hofmeester (op schepen); keldermeester.
Bottine, halve laars.
Bottomland, vruchtbare, maar ongezonde vlakten langs
de Amerikaansche rivieren.
boucaneeren, vleesch naar Indiaansche mauler rooken.
Boucanier, Amerikaansche roofjager, buffeljager ; ook =
Flibustier (z. ald.)
Bouche close! mondje dicht ! gezwegen ! Bouche, que
veux-tu, (woordelijk : mond, wat wilt ge ?) allerlei lek(kere spies.
Boucle, gesp ; lok.
boudeeren, pruilen, grijnen; mompelen, pruttelen ; (iemand)
wrevelig behandelen.
Boudoir, dames-vertrekje of -kabinetje.
Bouffante, pofkleed, bolstaand kleed ; lange en dikke
manshalscloek, soort van overdas.
Bouffen, windbuil ; nar, grappenmaker, komiek.
Bougie, waskaars.
Bougre, (hoogst onwelvoeglijk woord) schoft, rekel.
Bouillants, warme vleeschpasteitjes.
Bouilli, gekookt rundvleesch.
Bouillon, krachtig vleeschnat ; samengerold goud- of zilverdraad ; opbolling aan vrouwenkleeren.
Bouilloire, waterketel, theeketel.
Bouillotte, een hazardspel met kaarten.
Boule, kogel, bal.
Bouletten, balletjes van fijn gehakt vleesch.
Boulevard, bolwerk ; walweg, als wandelplaats aangelegd ;
thans : breecle straat met boomen aan weersztjden.
bouleverseeren, het ondcrste boven keeren.
Bouquet, bloeinruiker ; kruidige geur van den wijn.
Bouquinist, boekenkramer, kooper en verkooper van oude
(orgelregister.
boeken.
Bourdon, brombas, diepste bassnaar ; het 16- of 32voets
Bourgeoisie, de burgerij, in tegenoverstelling van den adel.
Bournous, z. Boernoes.
Bourrasque, plotselinge stormwind, bui.
Boussole, zeekompas.
Boutdde, vreenide gril, snelle, wonderlijke inval.
Bouteille, flesch, bottel.
Boute-selle, het signaal om op to zitten (14 de cavaleri e)
Boutique, winkel ; kraam ; (ook wel :) boel, warboel, santeukraam (of sautenboatiek), sitsenwiukel.

Bouts-rimes—Breviatuur
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Bouts-rimes, gedicht op gegeven eindrUmen ; ook die eindrij men zelven. [den).
Bouw, landmaat in Ned. Indie (= 500 vierk. rijnl. roeBowie-mes, Amerikaansch jachtmes.
Bowl, Bowie, kom, drinkschaal, ponskom.
boycotten, van alle verkeer afsluiten, voor dood verklaren.
BrabancOnne, het Belgisch patriottisch lied van 1830.
Braceletten, armbanden.
Brachygraaf, snelschrijver door middel van verkortingen.
Braconnage, wilddieverij, stroopenj
braconneeren, wilddieverij plegen, stroopen, op verboden
grond jagen. Braconnier, wilddief, strooper.
brageeren, den pronker langs straat spelen.
Brahminen, priesters der Hindoes (naar hunnen oppergod Brahma). (schreeuwen.
brailleeren, luidruchtig, veel en ten onpas spreken,
Bramarbas, grootspreker, windbuil, snoever.
Brancard, draagzetel, draagberrie. (zaak.
Branche, tak ; inz. van een geslacht, wetenschap, handelsBrAndpiket, soldaten, met de handhaving der orde bij
brand belast ; wachthoudend schip bij eene vloot.
bras-dessus, bras-dessous, arm in arm, gearnid.
Brasseletten, hetzelfde ale Braceletten (z. aid.)
Bravdde, opgeblazenheid, snorkerij, snoevende uitdaging.
braveeren, trotseeren, tarten ; hoonen.
bravissimo! opperbest! uitmuntend ! heerlijk !
Bravo, moedig strder ; gehuurd sluipmoordenaar in Italie.
brava! braaf! goed zoo ! fern' ! (ger.
Bravour-aria, ineesterzang, aria voor een meesterlijk zanBravoure, dapperl;eid, onverschrokkenheid.
Break, vierwielig licht njtuig met ingang van achter en
Breakfast, ontbijt.
(banken op zij.
Bredouille, verwarring, verlegenheid. (hangen.
Breloque, sierhjke kleinigheden, die aan horlogekettingen
Bretailleur, snoeshaan, opsnijder, vechtersbaas.
Bretel, draagband, broekdrager, galg.
Breve, pausehjk schrijven aan vorsten of Staten.
Brevet, open geschrift, waarbij iemand eene gunst, een
titel, een pensioeu enz. wordt toegestaan ; uitvindingspatent, octrooi.
breveteeren, zulk een octrooi verleenen.
Breviatuur, verkorting, kart begrip.

58

Brevier—broncheeren

Brevier of Brevidrium, Latijnsch gebedenboek der r. k.
geestelijkheid.

brevi manu, kort en goed, zonder omstandigheden.
Bric-a-brac, oude rommel, meubelen, schilderijen enz.
Brick, baksteen ; brickhouse, huis uit baksteen.
Bricale, ter agsprong, terugstuiting van den bal tegen den
band op het biljart.

bricoleeren, door afstuiting van den band een hal maken ; (ook .) slinksche wegen gaan, oneerlijk handelen.
Bride, braid ; bridegroom, hruidegom.
brideeren, gevogelte oppinnen en de pooten samenbinden om te Braden.
Brigade, legerafdeeling nit eenige regimenten bestaande.
Brigadier, (weleer :) aanvoerder eener brigade ; (thans bij
de ruiterij :) de krijgsman, wiens rang met dien van
korporaal bij 't voetvolk overeenkomt.
Brigand, roover, struikroover.
Brigantijn, galeivormig schip met laag boord.
brigeeren, door kuiperijen, door gunst of medewerking
van anderen zoeken te verkrijgen ; najagen, met drift
naar iets staan.
Brillant, geslepen edelgesteente, de diamant, inz. als deze
zoodanig is geslepen, dat zijn hovendeel een vlak (tafel)
heeft, dat door vele vlakken is omringd.
brillant, schitterend, voortreffelijk ; 't is brillant, of 't is
brille, 't is heerlijk, schitterend schoon, uitmuntend.
brilleeren, blinken, prijken ; uitmunten.
Brimborions, kleinigheden, nesterijen.
brioso, levendig, vurig. (man.
Brit, inboorling van Brittanje, van Engeland, EngelschBrocade, Brocaat, zijden stof met goad of zilver geborBrocanteur, kunstliandelaar.
(duurd.
Broccoli, soort Italiaansche bloemkool.
Broche, Borst- of doekspeld der dames.
brocheeren, innaaien (boeken). (omvang.
Brochure, vlugschrift, gelegenheidsgcschrift van weinig

Broderie, borduurwerk.
Broeder Jonathan, z. Jonathan.
Broker, makelaar.
Bromatologie, leer van de voedingsmiddelen.
Bronchade, struikelen van het paard, mispas.
broncheeren, struikelen, een misstan doen.

Bronchitis—But
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Bronchitis, ontsteking der luchtpijpen.
Brontophobie, vrees of bangheid voor 't onweder.
Brouhaha, woest geschreeuw, wild gejuich.
(ken.
brouilleeren, oneenig niaken, verwarren, onrust verwekBrouillOn, ontwerp tot een opstel, klad ; planteekening.
Brumaire, nevelmaand (22 Oct.-20 Nov.)
brunet, bruinharig, donkerharig.
Brunette, vrouw of meisje met bruine, donkere haren.
Brusk, -que, norsch, barsch ; oploopend.
brusqueeren, onheusch bejegenen, toesnauwen.
Brusquerie, norsche, barsche bejegening ; beleediging.
brutaal, beestachtig ; onbeschoft, onbeschaamd.
brutaliseeren, onbeschoft bejegenen.
Brutaliteit, lomp gedrag, onbeschoftheid, woeste drift.
briito, briitto, ruw ; 't gewicht der handelswaar met Naar
inpaksel samen ; bruto-bedrag, het beloop zonder aftrek der onkosten.
Bucephaal, lievelingspaard ; staatsiepaard (eigenlijk het
paard van Alexander den Grooten).
Buckskin, (eig. bokkevel) een wollen modestof.
Buckwheat, boekweit.
Budget, staats- of gemeente-rekening, naming der waarschijnlijke ontvangsten en uitgaven.
Buffa, grap, klucht ; buffo, z. bouffon.
Buffet, schenktafel, aanrechttafel, tafelkas ; ververschingslokaal, koffiekamer.
bukolisch, herderlijk ; b-e gedichten, lierdersdichten.
Bull, domme streek of zet; John Bull, spotnaarn voor
een Engelschman.
Bull-dog, groote eng. hond, bullebijter.
Biille (bulla), pauselijk mandaat of voorschrift, wet.
Bulletin, dagbericht ; legerbericht ; dagorder.
Bureau, schrijftafel ; schrijfvertrek, kamer voor de anibtsbezigheden, kantoor. (beambten.
Bureaucratic, willekeurige heerschappij van ministers en
Bureaulist, beambte, schrijver op een bureau.
Bureel, kantoor of bureau van administratie.
burldsk, -que, koddig, kluclitig, belachelijk.
(dentsch.
burschikds, (in Duitschland :) studentikoos, op zijn stuBushel, eng. en amerik. korenmaat (= 36,35 liter).
Baste, borstbeeld (hoofd, schoudeis en borst).
But, doel, ooginerk, wit, voornemen.
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Butcher—Cabochon

Butcher, slager.
Butineur, vr&jbuiter.
Butter, boter.
buvable, drinkbaar.
Buvette, gelagkamertje ; vriendenkransje.
Byzantijners, geschiedschrijvers en ook niunten van het
Byzantijnsehe (Grieksche) keizerrijk.

C. *)
C, ale Romeinsch getalmerk beteekent 100.
C. a. = cum annexis, met het bijbehoorende.
ca. = circa, ongeveer, onitrent ; rondoni. (dat is.
c. a. d. = c'est a dire, dat is te zeggen, dat wil zeggen,
Co. of Comp. = compagnie (z. ald.)
C. s. = cum suis, met de zijnen.
Ct. = courant (z. ald.), ook cent en centime, (Nederl.
en Fransche kopermunt).
Ctr. = centenaar (z. ald.)
Cab, soort van mg. huurrijtuig met een paard.
Cabaal, geheim verbond, samenspanning, geheime aanleg
tegen iemand, geheime, sluwe tegenwerking.
cabaleeren, arglistige, bedekte aansiagen of planneu maken, samenspannen.
Caballeros, soort van Spaansche wol.
Cabane, hut, stulp ; selieepskooi, stuurmansvertrekje.
Cabaret, herberg, kroeg.
Cabas, biezen vijgenkorfje; platte biezen vrouwentaseh.
Cabbage, kool.
Cabbala, mondeling voortgeplante leer der Joden, geheinileer, geheinie wijsheid.
Cabin, hut ; kajuit.
Cabinet, z. Kabinet.
(worm ; narrenkap.
Cable, kabel, touw ; ankertouw.
Cabochon, sehoenspkiker; edelgestecute in natuurlijken
*) Om menigvuldige verwijzingen te voorkomen, zij
hier aangemcrkt, dat men de woorden, die ilia onder
deze letter te viuden ziju, onder K moet zoeken.

Caboose—Cadi
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Caboose, scheepskeuken, kabuis.
Cabotage, kustvaart, kusthandel.
caboteeren, kusthandel drijven. [nen).
Cabrêt, Cabretleer, jonge-geitenleer (inz. voor handsehoeCabriolet, bat rijtuig met den paard en twee wielen;
voorste zitplaats in diligences.
(heim houden.
cache, gebeim, verborgen ; cache houden, verbergen, gecacheeren, verbergen, verhelen ; geheim houden.
Cachelet, potvitsch, kazelot (de walvisch, in Wiens kop
inz. het zoogenaamde walschot [spermaceti] gevonden
wordt).
Cachemir, Cachemir-sjaals, zeer fijne en zachte wollen
weefsels, van de Karen der Cachemir-geit vervaardigd.
Cache-née, (eig. neusbedekker, neusverberger) hooge winterdas of halsdoek, die 't beneden-gelaat bedekt.
Cachet, zegelsternpel ; briefsluiter, signet.
cacheteeren, met een signet dichtmaken, verzegelen.
Cachexie, ziekelijke bloedmenging ; ongezondheid.
Cachet, diepe, duistere kerker.
Cachoterie, geheime sarnenspraak over nietigheden.
Cachette, tabakspijp zonder liieltje.
Cachou, Japansche aarde (sanientrekkend, maagsterkend
aftreksel uit de pinang-noot), katsjoe. (Anierika.
Cacique, stamhoofd bij de Indiaansche volkeren in Z.
Cacographie, bet schrijven tegen de spel- en taalregels ;
verzameling van gebrekkige opstellen (ter verbetering
voor de scholieren).
Cadaster, openbaar register van den staat der onroerende
goederen, om daarop de belasting op de eigendornmen
to gronden, schattingsregister.
Cadastraal, wat tot het cadaster behoort.
Cadastreeren, in het sehattingsregister inschrijven.
Cadaver, lijk, dood heliaam ; kreng, aas.
Cadavereus, lijkachtig. (stige pennetrek.
Cadeau, gesehenkje, kleine vriendscliapsgedachtenis ; kunCadence, gelijke gang of mast in bet dansen, zinger;
nette, miste stemval bij bet redevoeren.
cadenceeren, den volzin afronden of welluidend maken.
Cader, z Cadre.
Cadet, jongere 'Loon ; jong menseb, die voor den krijgsstand syordt opgeleid op eerie militaire school.
Cadi, Turksche onderrechter.
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Cadran--Calderari

Cadran, wijzerplaat ; zonnewijzer ; windroos.
Cadre, lijst, omgevende rand; plan van een werk ; (bij
de militairen :) de stam der regimenten.
cadreeren, vierkant waken ; passen, voegen.
cadiic, bouwvallig, vervallen ; broos, vergankelijk ; oud
en zwak,trukkend. (Mercurius.
Caduceus, herautstaf, inz. de gevleugelde slangestaf van
Caduciteit, vervallen toestand, bouwvalligheid ; gebrekkige, zwakke ouderdom, afgeleefdheid; de vervalbaarheld van eene erfenis of een legaat.
Caelatuur, half verheven werk ; de vormsnijkunst.
Caelibaat, z. Celibaat.
Caesuur, verssnede, stemrust bij het lezen van een vers
na een zeker getal lettergrepen.
caetera desiderantur, de rest wordt begeerd, d. i. de
rest ontbreekt.
Caeteris paribus, onder gelijke omstandigheden.
Cafetier, koffiehuishouder.
Cafetidre, koffiekan.
Caftan, z. Kaftan.
Cagot, huichelaar, kwezel.
Cahier, schrijfboekje, boekje papier.
ca Ira! dat zal gaan!
Caisse, kas ; Caissier, kassier.
Caisson, kistwagen, legerkist, proviandwagen ; kruitwagen;
kistje onder den bok van een rijtuig.
cajoleeren, liefkoozen, flikflooien.
Calamiteit, algemeene nood, ellende ; ongeluk, landplaag.
calamiteus, ellendig, rampspoedig; in nood verkeerend.
Calander, glanspers met rollen, mangel ; korenworm.
Calando, dalend, wegsmeltend (in de muz.)
calandreeren, mangelen, glanzen.
Caldnge, hekeuring, aanhaling (van smokkelwaren).
calangeeren, hehoeten, hekeuren, aanhalen.
Calcindtie, vcrkalking.
calcineeren, verkalken ; gloeien, door gloeiing oxydeeren
of met de zuurstof verbinden.
Calcium, grondhestanddeel der kalk.
Calcill of Calculdtie„ berekening, rekening.
calculeeren, berckenen, uitrekenen.
Calderdri, ketellappers, naam van een gelteim politick genootschap in Italie, dat zijn zetel to Napels bad.

Caléche—Calvinisme
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Calêche, z. Kales.
Calecon, onderbroek.
calefãcteren, allerlei aan de hand hebben.
Calefactor, kamerstoker ; verwarmingstoestel ter bereiding van spijzen, ter verwarming van baden, enz.;
(ook :) een oorblazer.

Caleidoscoop, schoonheidskijker.
Calembourg, geestige woord- of naamspeling.
Calenden, eerste dag der maand (bij de Romeinen).
Calender, tijdwijzer, lijst der dagen van 't jaar, almanak.
Calico, Calic6t, fijne boomwol, katoenstof.
calineeren, liefkoozen ; vertroetelen.
Calleus, eeltig, dikhuidig ; callositeit, eeltachtigheid, verharding der huid ; callus, eelt.
Calliditeit, sluwheid, geslepenheid.
Calligraaf, schoonschrijver.
Cal lig raphie, schoonsclirijfkunst.
Callilogie, kunst van fraaispreken, welsprekendheid.
Calliope, de muze van het heldendicht.
calmeeren, stillen, bevredigen, doen bedaren.
Cab di peso, tekort op het vereischte gewicht.
Calomel, zoet kwik, zoutzuur eerste kwikoxyde.
Calorifêre, warmtegeleidcr, verwarmingstoestel, groote
kachel, die door buizen de warmte in vele deelen van
een gebouw brengt.
Calorimeter, warmtemeter.
CalOtte, priestermutsje, kruinkapje ; kardinaalswaardigheid ; deksel over de onrust van een horloge.
Calottinocratie, priester- of papenheerschappij.
Calque, doorteekening, doortrekking.
calqueeren, doorteekenen, natrekken (bv. door middel
van een met olie doortrokken papier).
Calumet, vredepijp bij de Amerikaansche wilden.
Calumnie, laster, achterklap.
calumnieeren, valsch beschuldigen, smaden, lasteren.
calumnious, lasterlijk, eerroovend.
Calvãrie, Calvarie-berg, lioordschedelplaats, kruisheu-vel,
elke hoogte, waarop een kruis is opgericht en werwaarts
men in den vastentijd ter bedevaart gaat ; altaarstuk,
dat den kruisheuvel van Jezus Christus voorstelt.
Calvinisme, het geloof der gereformeerden, gewijzigd naar
de leer van Calvijn.

64Calvinist—Canaille
Calvinist, helijder der leer van Calvijn, gereformeerde.
Camache-dienst, krijgsdienst in vredestijd, garnizoensCamachen, knoop- of overkonsen, slobkousen. (dienst.
Camayeu, Camayeu, soort van camee ; Oenkleurig schilderwerk.
Camail, bisschopsmanteltje; modern kort damesmanteltje.
Camarade, z. Kameraad.
Camaraderie, kameraadschap ; (meestal :) spitsbroederschap, samenheuling tot een laakbaar oogmerk, bent,
kliek (vgl. clique).
Camarilla, engere geheime (kabinets-) raad van een monarch, elke vereeniging of klub van hovelingen, die
invloed op de staatszaken en den wil des vorsten uitCambiaal recht, wisselrecht. (oefent.
cambideren, wisselzaken drijven.
Cambio, wissel, wisselbrief.
Cambrai, Cambrick, kamerdoek, batist.
Camee, gesneden edelgesteente, waarvan het verheven
week eene andere kleur heeft dan de grond. (Vertoont
de steen slechts twee kleuren, dan heet hij camaieu).
Camelot, z. Kamelot.
Camera, kamer. C. lacida, heldere kamer. C. obscOra,
donkere kamer (optisch werktuig tot teekenen).
Cameralia, leer van de staathuishoudkunde ; wetenschappen, die over het beheer der vorstelijke inkonisten han(delen.
Cameralist, staathuishoudk undige.
Cameralistiek, staathuishoudkunde, inz. wat het finantiewezen aangaat.
Camisade, onverhoedsche aanval of overrompeling des
nachts of des ochtends zeer vroeg.
Camisards, gereformeerde bewoners der Cevennen.
Camisool, z. Kamisool.
Cameramen, de Muzen of zanggodinnen.
Camp, kamp, legerplaats.
Campagnard, huitenman, hoer.
Campagne, landgoed ; veldtocht (z. ook Kampanje); a la
campagne, buiten, op het land. (wapenoefening.
Campeeren, in het veld legeren, lietz in oorlog of tot
Camp-meeting, vergadering in het veld, inz. godsdienstige bljeenkomst in de open luellt.
grauw, janrap
Canaille, genieen yolk, gepeupei,
en z ijn mast, gespuis ; slecht, gemeen vrouwspersoon.
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Canailleus—Cantaloep

Canailleus, schelmachtig, schandalig, nietswaardig.
Canapé, lange leuningzetel, ruststoel, kussenbank.
Canard, (eigenlijk : eend) fopperij ; inz. verzonnen conrantenbericht.
Cancan, geraas, opschudding (om niets); praatjes, achterklap ; onfatsoenlijke dans.
cancelleeren, in hek- of traliewerk besluiten ; traliesgewijze doorschrappen.
Cancer, de Kreeft (sterrenbeeld des Dierenriems).
Candeldber, arm- of kroonluchter, kroonkandelaar.
candeeren, met suiker overstrooien ; in suiker konfijten.
Candeur, openhartigheid, oprechtheid, braafheid.
Candidaat, ambtzoeker ; ieder, die zijn examen heeft afgelegd en bevocgd is naar eene aanstelling te dingen.
Candidatuur, het staan of dingen naar een ambt of waardigheid ; optreding als candidaat.
Candide, oprecht, ongeveinsd.
Candle-coal, eene licht brandbare snort steenkool.
Canecou, vestvormige halsdoek der vrouwen.
Canevds, Canefds, netvormig geweven linnen ; schets,
Canna, Canne, riet ; de el. (eerste ontwerp.
canneleeren, groeven, met groeven of ribbetjes voorzien.
CannelCiren, gootsgewijze groefjes op zuilen of pilasters.
Cannetille (doorgaans Cantille), spiraalvormig samengedraaid goud- en zilverdraad.
cannibaalsch, wild, woest, wreed, bloeddorstig.
CannibdIen, naam van de bewoners der Caribische en
andere eilanden ; menscheneters ; wilde, wreedaardige
menschen.
Canoe, Cdnot, schuitje van boomschors of van een nitgeholden boomstam, Indiaansch bootje.
Canon, regel, wet, riclitsnoer ; formulier bij de r. k. mis ;
geloofsregel ; ketting-, beurtzang ; zekere drukletter.
Candnicus, domlieer, kanunnik.
canoniek, volgens kerkelijke wetten ; op kerkelijk gezag ;
canonieke boeken, bijbelboeken, door de kath. kerk
bescbouwd, als door God ingegeven ; canoniek recht,
r. k. kerkrecht.
Canonisatie, heiligverklaring. (gen opnemen.
canoniseeren, heiligverklaren, iemand in de rij der heiliCantabel, cantabile, te zingen, zingbaar.
Cantaloep, de kuobbel- of wratmeloen.
ELFDE DRUK.
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Cantate—CapOte

Cantate, plechtstatig zanggedicht (inz. tot kerkgebruik );
naam van den 4den Zondag na Paschen.
Cantatrice, zangeres ; inz. beroemde operazangeres.
Canthariden, Spaansche-vliegen,
Cantildne, liedje ; zangwijs.
Cantille, z. Cannetille.
Canline, veldilesch ; reiskelder ; marketentsterskraam ;

verkoopplaats van ververschingen in een kamp, kazerne
of in werk- en verbeterhuizen.

Canto, gezang ; — fermo, rustige, reciteerende zangwijze;
— figurato, kunstmatig, gemaakt gezang.
Canton, z. Kanton.
Cantor, zanger, voorzanger.
Cantdres amAnt hurndres, zangers houden van vochten

(d. i. drinker gaarne).

Caniile, metalen pijpje.
CanzOne, lied, gezang.
Caoutch60c, veerkrachtige gom of liars, gom-elastiek.
capabel, bekwaam, in staat tot jets ; vatbaar, geschikt.
Capaciteit, inhoudsgrootte ; vatbaarheid, geschiktheid, beCapeline, zonnehoed. (kwaamheid.
capillaire buizen, haarhuizen. Capillair-stelsel, haar-

vaatstelsel. (afstand.

Capillariteit, haarbuiskracht ; aantrekking op haarbuizenCapitaine, hoofdman, kapitein, bevelliebber van eene com-

pagnie, ook van een schip.

Capitana, voornaarnste schip eener vloot, admiraalschip.
Capitdtie, boofdschatting, aanslag naar het aantal hoof-

den in elk gezin, hoofdclijke onislag, personeel.
Capit6hum, citadel in het oude Rome ; (ook schertsen-

derwijs voor :) hoofd, breinkast.

(bevatten .

Capituldrien, geschriften welke vorstelijke verordeningen
Capituldtie, vergelijk, verdrag, overeenkomst tusschen

de belegeraars en de bezetting eener plaats wegens de
overgave.

capituleeren, een verdrag aangaan, omtrent de overgave

eener plaats handelen, zich op verdrag, overgeven.

Capon, liuichelaar, bedrieger.
caponneeren, btj 't spelen bedriegen.
Caponniêre, schietkull. (pen a fleggen.
Capotage, de kunst one den afstand to metes, die vileCapOte, vrouwenregenmantel ; zekere diepe daneeshoed.

Capriccioso—Carambele
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Cap(Ste anglAise, foedraal of scheede tegen de veneri-

sche besmetting.
Capriccioso, naar believen (in de muz.)
Caprice, gril, luim, eigenzinnigheid.
capricious, eigenzinnig, vol luimen, koppig.
Capricornus, de Steenbok (sterrenbeeld des Dierenriems).
Capridlen, bokkesprongen ; luchtsprongen ; gekke streken.
Capsule, Capsuul, hulsel.
Captain, kapitein.
Captatie, het bejagen van een oogmerk, inz. door sluwe
middelen. Captatio benevoldntiae, bede om een toege-

vend gehoor, oni eene gunstige beoordeeling, gunstbejag, het zoete-broodjes-bakken.
Capteur, wegnemer van een schip of van een lading, kaper.
Captie, verstrikking ; tegenstribbeling ; captie maken,

aanmerkingen maken, uitvluchten of geschil zoeken.
captief, gevangen, krijgsgevangen en tot slaaf gemaakt.
captieus, sluw, arglistig, verstrikkend.
captiveeren, gevangen nemen ; de guest winnen, boeien.
Captiviteit, gevangenschap. Captuur, vangst, buit.
CapuchOn, kap, mantelkap ; karpoetsmuts.
Capucijnen of Capucijners, kapmonniken, Franciskaner

monniken van den strengsten ordesregel ; (ook :) eene
zekere soort van erwten.
Capucine, tabakspijp zonder hieltje.
Cdpudanspasja, groot-admiraal der Turksche vloot.
Caput, hoofd ; Caput-mortuum, doodekop (wat bij het

distilleeren als flood overscliot op den grond blijft).
Caquet, gesnap, gewauwel, gekakel.
caqueteeren, snappen, kakelen, wauwelen.
Car, Cart, kar.
Carabds (Markies van), iemand, die door de blinde for-

tuin groote rijkdommen heeft verworven en daarop
zich reel laat voorstaan.
Carabinieri, Italiaansche gendarmes.
Caracole, snelle zwenking van een ruiter, omdraaiing
van een paard in heele of halve kringen.
caracoleeren, het paard in vollen ren vlugge wendingen doer maken.
Carafe, z. Karaf. (speelbal.
Carambolage, het raker van meer dan den bal met den
Carambele, de roode bal op het biljart ; het spel met
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caramboleeren-- CarmagnOle

den rooden en twee Witte ballen ; ook z. v. a. caram(ken.
bolage.
caramboleeren, meer dan den bal met den speelbal rade
gele
biljartbal
;
(ook
.)
het
spel
met
5
Caramboline,
ballen (bij verkorting car o lin e geheeten).
Caramel, bruine suikerkandij, gerstesuiker ; bruine gelei
' uit rund- en kalfsvleesch.
Caravelle, z. Karveel.
Carbondde, op kolen geroost vleesch aan dunne schijven.
Carbondri, kolenbranders ; (ook :) benaming der leden van
een geheim politick genootschap in Italie ter oprichting
van een vrijstaat ; vurige vrijheidsgezinden.
Car bonisat ie, verkoling.
carboniseeren, verkolen.
Carcdsse, z. Karkas.
Carcer, gevangenis, kerker.
Cardinaal, z. Kardinaal.
careeren, ontberen, vasten.
Careme, de vasten.
Carentie, ontbering ; het vasten als straf.
care of N. N., door goede bezorging, per adres den heer N.N.
caressant, liefkoozend, streelend.
Cardsse, liefkoozing ; gevlei.
caresseeren, liefkoozen, troetelen, vleien.
Carette, fijnste soort van schildpad, karetscliildpad.
Carga, z. Cargaison.
Cargadoor of Cargo, scheepsmakelaar, scheepsbevrachter ; koopman op een koopvaardijschip, die den verkoop
der goederen bezorgt. Supercargo, opperste onder meer
zulke cargadoors.
Cargaison, ook Carga, scheepslading, vracht-, verkoopgoederen ; ook de factuur dier lading.
Cargo, z. Cargadoor. (afbeelding.
Caricatuur, spotprent, lachwekkende overdrijving in de
Carico, last, ladingsgewicht.
Caries, de beeneter ; carieus, aangestoken (van beenderen).
CarillOn, klokkenspel.
Caritas, christelijke liefde tot den naaste.
Carlisten, aanhangers van Don Carlos in Spanje ; ook
(weleer) van Karel X in Frankrijk.
CarmagnOle, Franscli patriottisch volkslied met dans van
1790 ; volbloed-jakobijn.

Carmelieten—Carte
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Carmelieten, monniken van de orde Onzer Lieve-Vrouw
van den berg Carmel en den Libanon. Carmelietenwater, melissewater, water van vrouwenkruid (dat in
de Carmelieten-kloosters bereid wordt).
Carmen, gedicht, gelegenheidsgedieht.
Carmendde, verbastering van Carbonade.
Carnage, bloedbad.
Carnatie, vleeschschildering, de voorstelling van menschenvleesch door coloriet.
Carneool, vleeschkleurig edelgesteente.
Carnet, koopmansreisboek ; dag- en schnldregister.
Carneval, de week vOor de 40daagsche vasten ; vastenof wintervermaken ; vastenavondsvreugd.
Carnifex, de scherprechter, beul.
Carniveren, vleeschetende dieren.
Carnositeit, vleezig gezwel.
CarOgne, ondeugende, lastige vrouw ; oude heks, feeks.
Carolien, goudmunt ter waarde van 11 a 12 gulden:
(raspt.
Caroline, z. Caramboline.
Carotte, gele peen ; ook tabaksrol die men tot snuiftabak
Caroussel, z. Carrousel.
carpe diem, geniet het tegenwoordige.
carpeeren, herispen, bedillen ; iets beter willen weten.
Carpenter, timmerman.
Carrê, vierkant ; vierhoekige slagorde.
Carreau, suit, scheef vierkant met geNke zijden; ruiten
op de speelkaarten.
carreleeren, met vierkante tegels bevloeren.
Carrelet, vierkant liniaaltje.
Carreta, kleine koets, slecht rijtuig.
Carriêre, loopbaan ; levensloop ; ambtsbediening, dienstAjd; renbaan ; voile ren van een paard ; zijne carriere
eindigen, sterven ; carriere maken, goed in de wereld
vooruitkomen, fortuin Timken.
Carriere-attaque, stormaanval der ruiterij.
Carriole, lick, tweewielig rijtuig.
Carronaden, seheepsgeschut.
Carresse, koets-, pracht- of staatsiewagen.
Carrousel, plechtig ridderspel ; het ringsteken op houten
paarden, de mallemolen.
Carta bianca, volmaelitsbrief.
Carte, kaart ; spijskaart in logementen.
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Carte—CasserOle

Carte blanche, een blad papier, enkel met eene handteekening voorzien ; (ook :) onbepaalde volmacht, vrij spec.
carteeren, in een omtrek of teekening brengen.
Cartel, z. Kart&
Carton, modelblad, modelteekening, schets voor schilders,
tapijtwerkers enz.; verbeterblad ; z. Karton.
Cartouche, randversiering, sierlijke lijst of zoom ; loofwerk of bijsieraden van schilder- of beeldwerk ; schietpatroon ; kardoes ; (ook :) doortrapte gauwdief.
Caryatiden, lastdragers, vrouwelijke beelden als schoorzuilen of pilasters.
Casa, hut, huisje. (huisjas.
Casdque, korte reis- of rijrok, Casaquin, korte overjas,
Cascade, kleine waterval.
Cash, baar geld, gereed geld ; cash-store, winkel waarin
alleen tegen contante betaling gekocht of verkocht wordt.
Casco, scheepsromp ; (bij het kaartspel ;) het koopen der
noodige kaarten, wanneer de speler, de beide zwarte
azen hebbende, zich op een bloot toeval verlaat.
Casemat, z. Kazemat.
Casimir, lichte gekeperde wollen stof, soort van half lakes.
Casino, besloten gezelschap, waar men tegen een jaarlijksche bijdrage in geld vergadert om te lezen, te praten, te spelen enz.; de vergaderplaats daarvan.
Casquêt, ijzeren helm, stormhoed ; pet, muts ; hij kreeg
op zijn casquet, hij kreeg klappen, slaag, ranscl.
Cassa, kas, geldkas ; geldvoorraad, inz. gereede geldvoorraad van een handelshuis ; per cassa, tegen gereed geld.
CassAde, noodleugen, onwaarheid uit sellers.
CassAtie, vernietiging, uitdelging ; ambts- of dienstontzetting.
Cassatie-hof, oppergerechtshof, dat de uitspraak van een
lager kan vernietigen.
CassatOrisch, de verplichting opheffend.
Cassatus, iemand die van zijn ambt ontzet is.
CassAve, brood van den wortel des manioks.
casseeren, vernietigen, voor ongeldig verklaren ; uit een
post zetten ; een soldaat casseeren, hens afdanken en
wegjagen (doch in dezen zin wordt het woord in Frankrijk niet nicer gebruikt).
Casserole, z. Kastrol; (ook •) lepel om het glas te schuimen in de glasblazeqen.

Cassette—Catechisant
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Cassette, kistie, koffertje ; geldkistje ; bijzonclere schat

des konings. [geraffirieerd).
Cassonade, keukensuiker, ruwe suiker (slechts eenmaal
Castagnetten, handklappers, klaphouten, duimkleppers.
Caste, volksafdeeling, erfelijke familiestam in Indi6.

Castel, burg, vesting ; voor- en achterdek op een schip.

Castellaan, burchtvoogd, kastelein.
Castigatie, tuchtiging; castigeeren, tuchtigen.
Castdreum, bevergeil, een geneesmiddel.
Castraat, ontmande, gesnedene; Italiaansche sopraanzanger.
Castratie, ontmanning.
castreeren, ontmannen ; verminken.
Castrum dolOris, treurtooneel, catafalk of praalbed voor

vorstelijke l;jken.
Casu, bij geval, toevallig ; casu quo, in het gegeven geval.
Casualia, toevalligheden.
Casualisme, stelsel waarbij men een bloot toeval als oor-

sprong en regeling van alle dingen aanneemt.
Casualist, die het casualisme aanneemt.
Casualiteit, toevalligheid.
casueel, toevallig, bij gelegenheicl ; onzeker.
Casuist, beslisser van gewetenszaken.
Casuistiek, de leer of kunst om gewetensvragen op te

lossen, gewetensleer. (oorlog.
Casus, geval, voorval ; toeval ; naamval ; — belli, reden tot
CatacOmben, onderaardsche gewelfde begraafplaatsen ; be-

waarplaats der doodsbeenderen te Parijs.

Catafalk, stelling waarop de lijkkist rust (in de Kath.

Kerk), of waardoor een lijk wordt voor- of tentoongesteld.

Catalecten, verzamelde fragmenten uit oude werken.
catalectisch, in fragmenten, onvolledig.
CatAlogus, Cata166g, lijst of register van voorwerp en ;

inc. van boeken bij den verkoop.

Catapult, oorlogswerptuig der Ouden.
catarrhaal, zinkingachtig, uit verkouditeid voortvloeiend;
catarrhale koorts, zinkingkoorts.
Catastrophe, ontknooping, inz. ongelukkige afloop, droe-

vige fortuinswending ; groot onherl, volksramp.

Catenaria, ketti nglijn.
catechetisch, vraagsgewijs, in den worm van een gesprek.
Catechisant, leerling, die ter catechisatie gaat.
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Catechisitie—Cavatine

Catechisätie, vraagonderricht, inz. godsdienstonderwijs ;
leeruur in den godsdienst, leering.
catechiseeren, al vragend onderwijs geven of ontvangen,
inz. in de godsdienstleer.
Catechismus, vragenboek, onderwijs door vragen en antwoorden, inz. in de geloofsleer.
cateeren, doek persen, aan het doek den persglans geven.
Categorie, algemeen begrip waaronder eene zaak gedaeht
wordt ; verstands- of denkvorm ; bepaalde klasse of vak,
indeeling.
categerisch, onvoorwaardelijk, stellig, bepaald, zonder omwegen ; categorische imperativus, onvoorwaardelijk gebod der rede, wet der zedelijkheid.
Catheder, leer- of redenaarsgestoelte, spreekgestoelte.
Cathedraal, hoofdkerk, domkerk, munster.
Catheter, buis van zilver of buigbaar hars, tot aftapping
van 't water, of van de urine uit de blaas. (valt.
Cathetus, loodlijn, die op een andere lijn of op een vlak
Catholicisme, catholiek, etc., z. Kath—.
Catoptriek, leer van de terugkaatsing der lichtstralen.
Cattle, vee, hoornvee.
Causa, grond, oorzaak ; rechtszaak.
causaal, oorzakelijk, redegevend.
Causaliteit, oorzakelijkheid ; de oorzaak of aanleiding
eener zaak ; de wijze waarop eene oorzaak werkt.
Cause Ware, beroemd rechtsgeding ; veel geruchtmacauseeren, veroorzaken, aanleiding geven. (kende zaak.
Causerie, gepraat, gekeuvel, gekout.
Causeuse, kleine sofa voor twee personen.
Cauterisatie, het uit- of doodbranden ; het zetten eener
fontenel en de daardoor voortgebrachte werking.
cauteriseeren, branders, uit- of doodbranden.
Male, borgtocht, onderpand.
cautioneeren, borg blijven, zich tot borg stellen.
Cavade, zot gebaar, malle streek.
Cavalcade, staatsierit, prachtige optocht to paard ; schitterende ruiteroptocht ; pleizierrit in gezelscbap.
Cavalerie, ruiterij.
Cavalerist, krijgsruiter.
Cavalier, miter ; begeleider eener dame ; (in den vestingbouw :) eene kat, katbatterij.
Cavatine, kort zangstukje, aria.
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caveant consoles, laat de consuls waken: pas op, neem
cave canem, wacht u VOOr den hond ! (u in acht.
caveeren, borg blijven, goedspreken; zich caveeren, op
zijne hoede zijn.
cave ne cadas, pas op, dat ge niet valt
Cavent, borg, goedspreker.

Caverne, hol.
Caviaar, z. Kaviaar.
Caviteit, holte, holligheid.
Cedant arma togae, de militaire macht onderwerpe zich
aan het staatsgezag.
cedeeren, afstaan, afstand doen, overlaten ; zwichten.
Mel, Ceel, briefje, lijstje ; (ook :) bewijsstuk (bv. doodceel, bewijs van overl;jden).
Cede majori, wijk voor uw meerdere.
Cement, afstanddoencr.
Cedille, teeken in den worm eener omgekeerde c, dat onder de c gezet wordt (c), om die vdor a, o en u als
eene scherpe s to doen uitspreken.
Ceintuur, gordel, lendcband ; lijst, insluiting.
CelebrAtie, viering.
celebreeren, vieren, feestelijk gedenken.
Celebriteit, vermaardheid; beroemde naam ; vermaard
persoon, schitterend talent ; feestelijklieid, plechtigheid.
Celeriteit, snelheid, vlugheid, spoed, gezwindheid.
Celibaat, ongehuwde staat.
Celibatair, ongehuwd levend man, vrijgezel, oude vrijer.
Cella, eel, kamertje.
Cellar, kelder.
Cello, z. Violoncel.
cellulair, in cellen, vakken, kamertjes afgedeeld ; cellulaire gevangenis, zulk eene, waarin de gevangenen elk
afzonderlijk in een cel of vertrekje worden opgesloten.
Cement, bindmiddel, metselkalk, mortel, tras.
Cementitie, Cementeering, het gloeien van een lichaam
in gesloten eaten tusschen een andere tot pocder (Cementeerpoeder) gebrachte zelfstandigheid.
cementeeren, door metsclkalk verbinden ; gloeien, branden, louteren.
Cenchrieten, op gierstekorrels gelijkende steenen.
Cendre, asehgraciw.
Cendrillon, asschepoetster ; onzindelgke keukenmeid.
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ce n'est—centraal

ce n'est que le premier pas qui carte, alleen de eerste
stap is moeilkjk.
Cenobiet, kloosterbroeder, kloosterling.
Cenotaphium, ledig praalgraf, grafteeken. (rispen.
censeeren, beoordeelen, oordeelkundig onderzoeken ; beCensor, (bij de Romeinen :) regeeringspersoon, belast met
de handhaving der goede zeden en openbare orde ; beoordeelaar, inz. van in 't licht te geven geschriften, z.
Censuur.
censurabel, wraakbaar, verwerpelijk, berispelijk ; (weleer
ook :) cijnsbaar, schatplichtig.
censureeren, ongunstig beoordeelen, berispen, wraken ;
disciplinaire straffen toepassen (inz. in de Kath. kerk).
Census, cijns, belasting; volkstelling ; vermogen-opgave ;
het verbinden der werkzame bemoeiing eens burgers
met de belangen van den Staat aan een zeker fortuin
of vermogen, aan eene zekere belastingsom, schatting
near inkomst of vermogen.
Censuur, meening of oordeel over eene zaak, inz. over
nit te geven boeken, boekenger;eht van wege den pans
of van wege een Staat, in welken geen drukpersvrijheid bestaat ; diseiplinaire straf (inz. in de K. Hierarehie).
Cent, Centum, honderd. Cent, het honderdste gedeelte
van den Nederl. gulden, ook van den Amerikaanschen
dollar, pro cent of per cent, ten honderd.
Centaurus, fabelachtig monster, half mensal half paard,
paardmensch.
Centenaar, gewicht van 100 tot 110 of 112 pond.
Centesimale rekening, honderddeelige rekening.
centesimeeren, den 100sten man uitnemen.
Cênti, (als voorvoegsel bij namen van mates; en gewichten) het honderdste deel, be. Centimeter, honderdste
deel der el, Nederlandsche duim.
Centiare, vierkante el.
Centigram, honderdste deel van een gram of wichtje.
Centiliter, honderdste deel van een liter (kan of kop), y ingerhoed.
Centime. honderdste gedeelte van den franc.
Centimeter, chum (honderdste deel cener el).
centraal, tot het iniddelptint of het midden behoorend ;
vandaar b y. Centraal-Amerika, Middel-Ainerika; cen-

Central isatie—Corte-partie

75

traal bestuur, het van den middelpunt uitgaande bestuur ; centraal punt, middelpunt.
Centralisatie, samentrekking in den punt, vereeniging
van de macht der regeering in den middelpunt, in eene
hoofdstad enz.
(trekken.
centraliseeren, in den middelpunt vereenigen, samencentrifugaal, middelpuntschuwend.
centripetaal, middelpuntzoekend.
Cêntrum, middelpunt, punt van vereeniging ; (in pol i tieken zin :) het midden van de vergaderzaal der gedeputeerden, alwaar gewoonlijk de aanhangers der regeering
en de ministers hunne plaatsen hebhen ; (ook :) de gematigde partj, die het midden houdt tusschen de linker- of de oppositie-partij en de rechterpartej of die
der regeering, des kabinets.
centupleeren, verhonderdvoudigen.
Centuplum, honderdvoud.
Centurie, schaar of aantal van honderd.
Centurie, hoofdman over lionderd.
Cephalalgie, lioofdpijn.
Cephalitis, hoofd- of hersenontsteking.
Cerberus, naam van den driehoofdigen bond, die den ingang van den Tartarus of de hel bewaakte ; norsche
portier of deurwachter.
Cercle, kring, societeit.
Cerealidn, veldvruchten, graangewassen.
cerebraal. de hersens betreffende.
CeremOnie, gebruik van wellevenTheid, liof- of kerkgebruit ; plechtigheid. (tigheden, feesten, enz.
Ceremonidel, bet bepaald gebruik of gevorderde bij plechCerembniemeester, regelaar der ceremonien ten hove,
bij maaltUden, enz.
ceremonious, vol plichtplegingen, lastig beleefd.
Ceres, godin des landbouws en der veldvrnehten ; (ook :)
eene planeet ; Ceres en Bacchus, (fig.) bet koren en
den wijn.
Cerine, groen bars, een bestanddeel van bet was.
Cerium, ecn hard, slechts zelden onvermengd voorkomend
(door krtjgstroepen.
metsal van Witte kleur.
cerneeren, insluiten, omringen, b.v. eene belegerde stad
certeeren, wedijveren, strijden.
Certe-partie, z. Cherte-partij.
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Certificaat— Champètre

Certificaat, getuigschrift, bewijs. (geven.
certificeeren, verzekeren, bevestigen ; een getuigschrift
Certioratie, inlichting van hen die met het recht niet
bekend zijn.
Cervelaat, sterk gekruide en gekookte vleeschworst ; (somtijds ook .) zult, hoofdkaas, hoofdvleesch.
cesseeren, ophouden, een einde nemen ; vervallen.
Cessie, afstand, afstanddoening, overlating van een recht
of eene zaak aan een ander.
c'est a dire, dat wil zeggen, dat is (te zeggen).
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, walvischachtige dieren.
ceteris paribus, voor 't overige alles gelijk staande, onder overigens gelijke omstandigheden.
chacun a son gout, ieder naar zijn smaak.
Chagrin, verdriet, kommer, iced ; (ook .) Segrijn (z. ald.)
chagrineeren, bedroeven, kwellen, krenken.
Chaine, keten ; (in de danskunst .) kettingdans ; rij (bv.
van uitgezette posten).
Chair, (fr.) vleesch.
Chair, (eng.) stoel ; chairman, voorzitter.
Chaise, stoel ; licht rijtuig met twee wielen, sjees.
Chalcograaf, plaatsnijder, kopergraveur.
Chalcographie, plaatsnijkunst, graveerkunst op koper.
Chalet, alpenhut, Zwitsersch huis.
Chaleu rein, heet, vurig van aard, vol vuur, gloed of leven.
Chalk, krijt.
Chalon, wollen voeringstof.
chamarreeren, beleggen, bezetten (met galons).
Chambellan, kamerheer.
Chambre, kamer. Chambre ardente heette in Frankrijk
het gerechtshof, waar ketters en giftmengers gevonnisd
werden, en dat gewoonlijk den vuurdood tegen lien uitsprak. Chambre garnie, gemeubeleerde kamer.
Chambriere, kamermeisje ; dresseerzweep der rijders (in
de manege).
Chamois, gemskleurig, bleekgeel, roodachtig geel.
Champetre, landelijk, wat tot het land behoort. Bal
champalre, landelijk hal, danspartij in een twin, in de
open lucht. Garde champetre, z. onder Garde.

ChampignOn—Charta-magna
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ChampignOn, kampernoelje, paddenstoel; (fig.) iemand
die snel en onverwachts fortuin maakt.
Champion, kampioen, voorvechter.
Chance, kans, mogelijkheid van gelukken of mislukken.
Chancre, kankerachtig, invretend gezwel.
Change, mull, verwisseling.
changeant, veranderlijk ; met een weerschijn.
changeeren, veranderen, verwisselen, verruilen ; versehieten (van kleuren).
Chansen, liedje, zangstukje ; praatje, sprookje. Chansons! praatjes voor den vaak !
Chantage, beclriegerij cm iemand lets of te persen, inz.
bedreiging one iemand te belasteren, indien hij niet een
som gelds betaalt.
Chaos, warrel- of mengelklomp, bajert ; (fig.) warboel.
chadtisch, verward, ongeordend.
Chapeau, hoed ; damesgeleider (in Frankrijk is deze laatste beteekenis niet geldig ; men zegt claarvoor c a v a1 i e r). Chapeau bas, den hoed in de hand, blootshoofcls,
(onderdanig.
Chapelet, rozenkrans.
chaperoneeren, chaproneeren, een jonge dame tot geleider en beschermer strekken.
Chapftre, hoofdstuk ; onderwerp des gespreks. (z;jden.
Char-i-bancs, open bankwagen, met zitplaatsen langs de
Charade, lettergreep-raadsel.
Charge, eerepost, arnbt ; last, vracht ; aanval ; losbranding ; (ook :) overdrijving ; z. a charge.
Chargé d'affaires, zaakgelastigde.
chargeeren, belasten, beladen ; gelasten ; laden (kanonnen, geweren); aanvallen (inz. van de ruiterij gezegd);
bezwaren (een beschuldigde); overdrijven.
Charitê, mildheicl, liefdadigheid; ziekenhuis.
Charivari, ketel- of kattenneuziek ; oorverdoovend getier,
geschreeuw, stanclje.
Charlatan, kwakzalver ; windbuil.
Charlatanerie, kwakzalverij ; pocherij, windbrekerij.
charmant, bekoorhjk, inneniend, allerliefst.
charmeeren, verrukken, bekoren, betooveren.
Chdrons-boot, (fig.) overgang tot een ander Leven, cloud.
Charpie, pluksel, uitgerafeld lioness.
Charta-magna, de groote oorkonde of vrijheidsoorkonde,
eerie merkwaardige grondwet der Engelschen, die nog
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Chirte-partie—Chemin

tegenwoordig door hen als het palladium hunner nationale vrijheid vereerd wordt.
Charte-partie, z. Cherte-partij.
Charter of Charte, oorkonde ; grondwet of constitutie.
Chartfsten, naam van de medeleden der volkspartij in
Engeland, die een algemeen kiesrecht, uitsluiting der
leden van het Lagerhuis van alle staatsambten,jaarlijkache nieuwe verkiczingen, afschaffing van den census,
enz. zoeken door te drijven.
(Sicilie ; z. Scylla.
Chartomantie, het kaartleggen.
Charybdis, gevaarlijke draaikolk tusschen Calabrie en
Chasse, jacht ; (in de muziek ..) klein jachtstuk.
Chasse, zijwaartsche pas, waarmede eene colonne op
en neer gedanst wordt. (neer dansen.
chasseeren, voortdrijven, wegjagen ; de colonne op en
Chassepot, zeker fr. achterlaadgeweer.
Chasseur, jager. Ch. a cheval, jager te paard.
Chatelain, slotvoogd, kastelein; chatelaine, een voor
het lijf geslagen ketting, waaraan huisvrouwen sleutels
of derg. dragen.
Chatouille, geld-, juweelkistje ; privaatkas van den worst.
Chaussie, straatweg, steenweg, kunststraat.
chausseeren, (zich) schoeicn, kousen en schoenen, schoenen of laarzen aantrekken ; (ook :) een weg in eene
kunststraat veranderen, plaveien, bestraten.
Chauve-souris, vleermuis ; een maskcrkleedij.
Chauvinisme, overdreven vaderlandsliefde of krijgshaftigheid, blinde vooringenoinenheid met eigen land.
Chauvinist, die met zotte vaderlandsliefde en krijgslust
behept is.
Check of Cheque, aanwijzing op een kassier ter betaling,
kassiersbriefje ; (ook :) zeker geruit weefsel.
Cheer, vreugdegeroep, jubel, hoezeegeroep.
Cheese, kaas.
Chef, hoofd, opperhoofd, aanvoerder, overste.
Chef de cuisine, opperkok.
Chef-d'oeuvre, nieesterstuk.
Chemicalien, chernische toebereidingen.
Chemicus, sclieikundige.
Chemie, sclieikunde, leer van de bestanddeelen en de
eigenschappen der lichamen.
Chemin de fer, spoorweg.

chemisch—chimeerisch
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chemisch, scheikundig. (dock- of borstspeld.
Chemisette, halfhemd ; kraagheradje. Chemiset-speld,
Chemist, scheikundige.
Chenille, rupsvormig boordsel van fluweelzijde.
cher, waard, lief ; mon cher, ma chere, nujn waarde,
Chersonnesus, schiereiland. (mijne beniinde.
Cherte-partij, vrachtbrief, acte van overeenkomst tusschen
den vervrachter en de bevrachters opgemaakt.
Cherub, Cherubijn, hemelgeest van den 2den rang, vuurof vlambode.
Cheval, paard ; Cheval de bataille, strijdpaard ; (ook :)
iemands lievelingsonderwerp.
Chevalerie, ridderlijkheid, ridderschap.
Chevalier, ridder ; Chevalier d'industrie, fortuinzoeker,
rondreizend, doorslepen bedrieger, oplichter.
Cheviot, wol van Schotsche bergschapen.
Chevreau, geitenleer.
Chevron, armstrepen, onderscheidingsteeken op de niouw
van onderofficieten en militairen.
Chibouque, Turksche pijp.
Chic, gemakkelijke, vlugge en krachtige behandeling van
't penseel ; geschiktheid ; slag, kneep ; zwier, laatste mode.
Chicane, rechtsverdraaiing ; haarklooverij ; uitvlucht.
chicaneeren, pleitstreken of rechtsverdraaiingen gebruiken ; vitten, haarklooven, het iemand lastig maken.
Chicaneur, pleitziek mensch ; haarkloover, lastig schepsel.
Chief justice, opperrechter in Engeland.
chiffonneeren, kreuken, frommelen, verkreuken ; verontrusten, plagen ; onbetamelijk aantasten.
Chiffonniere, ladekas, hooge latafel.
Chiffre, schriftteeken, cijfer ; willekeurig teeken in plants
van den naam ; cijferschrift, geheinischrift.
Chignon, nekhaar, -bundel of -vlecht.
Chijl, Chijm, z. Chylus, Chymus.
Chilidde, duizendtal (ine. N an jaren).
Chiliasme, leer van het duizendjarige rijk, van een terugkomst van Christus, waarna de volmaaktste aardsche
gelukzaligheid zal beginnen; geloof aan den vooruitgang
der menschen tot het Joel van zedeltjke volmaaktheid.
Chimaera of Chimdre, inbeelding, hersenschim ; ongerijnid
verdichtsel.
chimmrisch of chimeriek, ingebeeid, hersenschimmig.
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chineeren—Christologie

chineeren, vlammig weven, bewerken ; gechineerde stof.
fen, gevlamde, met vlammige patronen geweefde stollen.
Chinine, z. Quinine.
Chinoiserie, sieraad enz. in Chineeschen smaak.
Chiragra, handjicht.
chirographisch, op een handschrift berustende.
Chirologie, handenspraak, vingerspraak.
Chiromantie, waarzeggerij nit de lijnen der hand.
Chirürg, Chirurgijn, wondheeler, heelmeester.
Chirurgie, heelkunde, wondheelkunst.
chi va piano va sano, langzaam gaat zeker.
Chloor, Chlorine, oververzuurd zoutzuur.
Chloorkalk, verbinding van de chloor met kalk.
Chloriet, groene talksteen.
Chloroform, chloorverbinding, die het gevoel geheel verdooft en alzoo den lijder bij operation voor pijn bewaart.
chloroformiseeren, door chloroform in een staat van volslagen gevoelsverdooving brengen.
Chlorose, bleekzucht, eene bloedziekte.
choisisseeren, kiezen, uitkiezen, uitzoeken.
Cholera of Cholera mOrbus, Aziatische braakloop.
choleriek, cholêrisch, galzuchtig ; driftig, opvliegend.
Cholerine, goedaardige soort of lichte graad van cholera.
Chondrologie, de leer der kraakbeenderen.
choquant, aanstootelijk, hinderlijk, beleedigend.
choqueeren, aanstoot, ergernis geven ; aanstootelijk zijn,
tegen de borst stuiten.
Chorograaf, land-, oordbeschrijver.
Chorographie, beschqving van landen of oorden.
Chose, zaak, ding ; grap ; choses maken, potsen uitvoeren ; c'est une autre chose, dat 's vat anders. Chose
wordt fans. ook gebruikt voor alles, waarvan men den
naam niet weet of niet noemen wit, b y. Monsieur
chose, mijnheer clings ; Madame.... chose, mevrouw....
hoe heet ze ook ?
Chosesmaker, potsenmaker, grappenmaker.
Choudns, aanhangers der Bourbons in 't westen van
Frankrijk, ten tijde der Fransche revolutie van 1789.
Chresmologie, waarzeggerij.
Chrestomathie, uittreksel uit vele boeken, bloemlezing,
inz. nit prozaschrijvers.
Christologie, leer van of omtrent Christus.
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ChrOmameter—ci-devant

ChrOmameter, sterninstrument voor piano's.
Chromatiek, kunst der kleurnienging.
chromAtisch, gekleurd ; in verschillende op elkander volgende halve tonen opgaand en afdalend.
Chromolithographie (ook Lithochromie), kunst om met
olieverf op steen te sehilderen en het gesehilderde op
doek of te drukken, kleurensteendruk.
Chronique scandaleuse, schandgeschieclenis, kletspraatjes
van eene stall, een dorp enz.
chronische ziekten, langdurige, slepende ziekten.
Chronogram, jaartalvers, goal- of tijdspreuk, waarin de
letters M, D, C, L, X, V en I, als Romeinsehe talletters
beschouwd, bij sanientelling een jaartal geven.
Chronographie, tijdbesehrijving.
Chronologie, tijdrekenkunde, tijdleer.
chronolOgisch, tijdrekenkundig, naar tijdsvolgorde.
Chronoloog, tijdrekenkundige.
Chronometer, tijdnieter, zeehorloge.
Chrysalide, goudvlekkige vlinderpop.
Chrysoot, een naar good gelijkend metaalmengsel.
ChrysOstomus, guldenmond, de welsprekende.
chut! stil l zwijg!
Chy'lus, Chip, melksap, het vocht, dat gedurende de
sprjsvertering door de melkvaten der darmen wordt opChymie, z. Chemie. (geslorpt.
Chy'mus, Chijm, spijssap, de Brij in de maag, uit de ge(bruikte spijzen bereid.
Cibarien, eetwaren ; spijskast.
Cibeben, de beste en grootste rozijnen.
hostiekelk
lnj
den
R.
Kati,.
eeredienst.
C,b6rium,
Cicero, (fig.) zeer welsprekend man, voortreffehjk cedenaar ; (ook :) de naani eerier druklettersoort (tusschen
dessendiaan en augustijii).
Cicerone, wegwijzer of leidsman der vreemdelingen.
Cichorei, surrogaat der koffie (verbasterd in suiker ij).
Cicisbdo, damesgeleider, vertrouwde vriend en gezeischaphouder eerier geltuwde italiaansche vroucv.
Cid, ]veer, opperhoofd, bijnatini van den Spaanselien krijgsheld der tide eettw, Don Rodrigo Diaz, grata van llivar.
Cider, appeldrank, ooftwijn.
ci-devant, eertijds, wijlen ; de ci-devants in }'rankrijk,
de personen uit voorrnaals adellijke en ..vorstelijke familiCn.
ELFDE DWI:.
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Cigarette—Circus

Cigarette, sigaartje ; zelfgemaakt tabaksrolletje eri pa-

pier ; damessigaartje. (stroopapier.
Cigarritos, papiersigaren ; tabaksrolletjes in fijn rijstCigarro, Spaansche name' van de sigaar of het tabaksrolletje one to rooken.
ci-git, bier ligt (begraven).
Cijfer, getalmerk ; schreftteeken, schrift dat inzonderheid
door diplomatische agenten in de berichten aan hunne
boven, en onigekeerd, gebruikt wordt.
Cijns, schatting, belasting.
Cilinder, Cylinder, rol, rolrond lichaam, besloten tusschen
twee gelojke en evenwijdige cirkelvlakken.
cilindrisch, cilindriek, rolvormig ; kokervormig.
Cimbaal, klankbekken ; orgelregister van samenstem(mende klokjes.
Cingulum, gordel, inz. der priesters.
cinq premiers of cinq premieres, (in 't omberspel :) de
5 eerste slagen van den sans-prendre-speler.
Cipier, gevangenbewaarder ; opzichter eener gevangenis.
Cippus, korte zuil.
Cirage, het overtrekken of insmeren met was ; smeersel,
(schoensmeer.
circa, omtrent, ongeveer ; condone.
Circassidnne, fijn gekeperde wollen stof, halflaken.
verleidelijke
boeleerster.
Circe,
circuitus verborum, onehaal van woorden.
circulair, kringvormig., rondachtig.
Circulaire, rondgaande brief, of hetzelfde bericht aan
ieder der belanghebbenden gezonden.
Circulatie, kringloop, b y . van het bloed, van bet geld enz.
circuleeren, ill omloop zijn.
circulus in probando, cirkelredeneering, waarbij men
hetgeen bewezen moet worden als bewijzencl deel opcircumcentrisch, condom bet middelpunt. (ueemt.
Circumcisie, besnijding.
Circumferentie, onevang, omtrek.
CircumlocUtie, ornschrijving met woorden.
Circumscriptie, ornschrijving, insluiting binnen bepaalde
grenzen ; onischrijving met woorden ; ronding der cede.
Circumspectie, omzichtigheid, behoedzaarnheid.
Circumstantie, onestandigheid.
circumstantieel, omstandig, in 't breede, breedvoerig.
circumvenieerep, omgaan, ornringen ; nrisleiden.
Circus, ronde schouwplaats ; strijd-, renbaau.

dreeren—Clairvoyance
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cireeren, suet was bestrijken of insmeren.
Cirkel, in zich zelve terug,keerende kromme lijn, die

overal denzelfden afstand N an een middelpunt houdt ;
vlak, door zulk eene regelmatige kromme lijn ingesloten.
Cirometer, wolmeter.
Cirque olympique, rijbaan voor kunstrijders, paardenspel
Cirrus, haarlok ; veder- of schapewol.k.
cis, aan deze z'Ode.
cisalpijnsch, aan doze zijde der Alpen.
ciseleeren, suet de graveersti ft v,-erken.
cisleithaansch, aan deze zijde der Leitha.
cispadaansch, aan deze zijde van den Po.
cisrhenaansch, aan deze zijde van den Ptijn.
Cisterne, waterhak, regenput.
Citaat, aangehaalde plaats nit een geschrift.
Citadel, burcht, kleine vesting bij eene stad, stadsvesting.
Citatie, aanbaling, z. Citaat ; dagvaarding voor 't gerecht.
citãto taco, ter aangehaalde plaats.
citeeren, aanhalen, b y . een boek, eene scbriftuurplaats ;

voor het gerecht dagen, dagvaarden.
Citer, snarenspeeltuig der oude Grieken.
cito, met spoed ; citissime, in allerijl, allerspoedigst.
Citoyen, burger ; citoyenne, burgeres.
City, stad, inz. de oude stad van Londen.
Ciudad, stad (in Spanje), inz. stad van den eersten rang
(in tegenstelling met Villa).
civiel, burgerhjk, den burger of burgerstand betreffend ;

burgerlijk, in tegenoverstelling met militair ; beleefd ;
billijk in prijs ; civiele lijst, de hofboudingskosten of
-behoeften, de sons, die de regent nit de staatsinkomsten voor zicb, zijn gezin en zijn hof trekt.
Civilisatie, beschaving, verfijning der zeden.
civiliseeren, beschaven, verlichten.
Civiliteit, besehaafde manieren, hoffelijkheid.
clabaudeeren, keffen, blaffen ; kijven, geweld maken over
kleinigheden.
(maakt.
Claim, aanspraak, eiseb ; land waarop iemand aanspraak
duideNk,
klaar.
clairement,
bleekroode wijn, bleekerd.
Clairet,
clair-obscur, belderdonker ; halfdonker.
belderziendheid,
helderziende toestand, inz.
Clairvoyance,
aan den magnetischen slaap toegeschreven,

Sq.

elairvoyant—Cleresie

clairvoyant, helderziend, iin als gevolg van den magnetischen slaap aangenomen. Een Clairvoyant, eene Clairvoyante, iemand (man of vrouw), die gezegd wordt in
den magnetischen slaap met gesloten oogen en slapend
helderder en meer to zien dan anderen, die wakker
zijn met open oogen.
Clan, stam, geslacht ; district (in Schotland en Ierland).
clandestien, heimelijk, naar de wet verboden.
Claque, kiap met de vlakke hand ; klaphoed ; de gezamenlijke claqueur s.
Claqueur, gehuurde toejuicher in schouwburgen.
Claret, eng. naam van fr. rooden wijn.
Clarificatie, zuivering, klaring ; opheldering.
clarificeeren, zuiveren, klaren ; bewijzen, ophelderen.
clarum et venerabile nomen, een beroemde en geeerde
classicaal, volgens klassen, in klassen verdeeld. (naam.
Classiciteit, het classiek aanzien, bet voorbeeldige.
classiek, cldssisch, voorbeeldig, tot model dienend, voortreffelijk ; classieke schrijvers, Classieken, modelsehrijvery , degelijke schrijvers, die steeds als voorbeeld kunnen dienen. Classieken, classieke schriften, boeken
van blijvende waarde, vormingsboeken voor de leerenden.
Classificdtie, rangschikking in klassen.
classificeeren, afdeelen, in klassen rangschikken.
Classis, zekere kerkelijke indeeling in de Ned. herv.
kerk, onderafdeeling eener provincie en weder in r i ng e n verdeeld.
Clausa, eel, kluis, woning eens kluizenaars.
Clausille, toevoegsel tot een voorschrift, een contract,
inz. zulk een, waardoor bijzondere punten heperkt of
uitgebreid worden ; belling, voorbehoud, bepaling.
Clausuur, enge opsluiting in kloosters ; kloosterachtige
opsluiting.
Claves, toetsen, klavieren van een snaren-instrument.
Claviatuur, het geheel der toetsen, toetsenbord.
ClAvis, sleutel ; notensleutel, bet teeken, dat den toon der
motel' aanduidt ; z. Claves.
Clearing. afrekening, liquidatie.
Clemêntie, zachtmoedigheid, goedertierenheid.
Cleresie, Clerezy, Clerus, de geestelpheid ; de bisschoppelijke clerezy, de oud-roomsche geestehjkheid, de zoogenaamde Jansenisten.
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clericaal, geestelijk, priesterlijk.
Clericalen, aanhangers der geestelijkheid.
Cldricus, geestelijke.
clicheeren. afkloppen, afgieten, afstampen (een vorm of
matrijs in gesniolten en afgekoeld metaal, om er zoo
den afdruk van to krijgen). De langs dezen weg verkregen afdruk beet cliché.
Client, beschernieling, N, die de hulp van een pleitbe(temperatuur.
zorger heeft aangenomen.
klimaat, aard- of luchtstreek, luchtgesteldheid,
Climax, opklimming in de uitdrukkingen.
Cliniek, de practische geneeskunde of de medische behandeling van bedlegerige zieken ; inz. het onderwijs
aan 't ziekbed.
clinisch, bedlegerig, ziek, krank ; wat bedlegerige zieken
betreft ; clinische les, geneeskundige les bij 't ziekbed;
clinische school (Clinicum), zulk eene school, waar
men de ziekten op de zieken zelven leert kennen.
Clinist, leeraar der geneeskunde aan het ziekbed.
ClinquAnt, klatergoud.
Clio, de muze der gesehiedenis.
Clique, samenheuling; spitsbroederschap ; verbintenis tot
een slecht oogmerk, bent, rot.
Cloak, mantel.
Closet, omsluiting ; kabinet, bestekamer.
Cloture, stuffing (bv. eener beraadslaging, rekening).
Clown, hansworst, grappenmaker.
Club, hesloten gezelschap.
Clubbist, lid eener club.
Codctie, dwang ; gewelcldadige aanranding.
coactief, dwingend, gewelddadig.
coadjutor, helper, ambtshelper en toekomstig opvolger.
coaguleeren, stollen, stremmen,
Coagulum, het gestolde, geronnene.
Coak of COke, verkoolde of ontzwavelde steenkolen.
coaliseeren, verbinden, vereenigen, een verbond aangaan.
Coalitie, verbond, vereeniging van velen tot verwering of
aantasting van een derde. (Zij onderscheidt zich van
alliantie, doordat zij cigenlijk de verbi u ding van twee
tot dusverre tegenovergestelde parttjen beoogt).
Coating, duffel, langharige wollen stof.
Cocãgne (Pays de cocagne), luilekkerland. Cocagnemast
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mat de cocagne), klinimast, klauterpaal (met prijzen

aan zijn top).
Cocarde, hoed- of mutsstrik, band, lint of roos van bepaalde kleur als partij- of nationaal teeken.
Cochenille, Anierikaansche schildluis, die eene scharlakenverf oplevert ; die scharlakenverf zelve, karni(jn.
Cochen, zwijn, varken ; (fig.) hoogst onzindelijk mensch.
Cochonnerie, zwijnerij ; vuile taal.
Cock, haan. (slper.
Cockney, bedorven kinclje ; modepop ; Londensche straatCocOn, tonnetje of pop des zijdcworms.
Cocotte, voorname lichtekooi.
Co* horendrager, man eener ontrouwe vrouw.
Coda, staart ; aanhangsel; slotstuk.
Cede, COdex, wetboek ; oud handschrift. Code Napoleon,
het door Napoleon I tot stand gebrachte wetboek, het
beroemdste en volkomenste van alle. Code civil, burgerlijk wetboek. Code penal, wetboek van strafrecht.
Codicil, aanhangsel of toevoegsel tot een testament.
Codificatie, het bijeenverzamelen van alle, een deel der
wetgeving betreffende voorschriften in een enkele wet,
wetboek.
Codille, dubbele inzet of boete bij het omberspel, wanneer de speler minder slagen haalt dan de tegenspelers;
(ook wel voor :) geruineerd, bedorven.
Coefficient, medewerker ; de standvastige of gegeven factor eener onbekende of veranderlijke grootheid (in de
Coemtie, de gemeenschappeNke troop. [algebra).
codrceerende middelen, dwangmiddelen.
coercitief, bedwingend.
Coeur, hart; harten op de speelkaarten.
Coexistentie, medebestaan, het tegehjk aanwezig zijn.
Cogitatie, het nadenken ; de overdenking.
cegito ergo sum, ik denk dus ben (besta) ik.
Cognac, snort van Franschen brandewijn.
Cognaten, aanverwanten door vrouwelijke afstamming.
Cognitie, kennisneming, onclertoek.
Cognossement, Connossement, ook Connaissement, zeevrachtbrief, ladings- of vrachtbrief des schippers.
Coheerentie, Kracht van cohw sie, samenhang, kracht,
waardoor de samenstellende deeitjes der lichanica worden bijeengehouden.
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cohibeeren, terughouden, matigen, beperken.
CohOrte, krtjgsbende, schaar, rot.
Cohue, geraasmakeude en schreeuwende menigte.
coiffeeren, kappen.
Coiffeur, kapper.
Coiffure, kapsel.
Coin, muntstempel.
CoIncidentie, het samenvallen, samentreffen.
coionneeren, (verbasterd tot koejonneeren), sinaleltjk
jegenen, als een hondsvot behandelen.
colonnade, scheld-, smaadwoord, smadelijke behandeling,
(verbasterd tot koejenatie).
Coitus, vereeniging, brjslaap.
Coke, z. Coak.
Col, p als ; strop- of gespdas.
col canto, met zang.
cold cream, (eig. koude room) Witte verkoelende zalf.
Col de barbe, baard onder de kin.
Colêre, toorn, grarnschap.
coleriek, oploopend, haastig, driftig, opvliegend.
Coliseum of Colosseum, Coliseo, benaming van groote
prachtgebouwen tot openbaar vermaak in groote stedeu
(naar een praalgebouw in 't nude Rome).
Collaborator, medebewerker.
collaboreeren, gemeenschappelijk werken, mede-arbeiden.
colla destra, met de rechterhand.
collateraal, zijdelings collaterdle erfgenamen, ervende
ztjvcrwanten ; collaterale successie, erfeuis, the aan
cen ztjverwant des gestorvenen overgaat.
Collatie, vergehjking van geschriften ; (ook :) het recht
om een post, inzonderheid eene predikauts- of onderwijzersplaats, to begeven.
Collation, ververschings-, verfrisschingsmaal ; maaltijd van
koud vleesch, fruit, gebak, enz.
collationeeren, boeken, geschriften, rekeningen, enz. met
elkander vergclijken.
Collator, begever van eenig ambt, inz. eene predikantsof onderwijzersplaats, bezitter van bet collatie-recht.
colle, dicht tegen den band liggend (in 't biljartspel).
Collectãneum, sehriftelijke verzameling van verscherdene
plaatsen nit boeken of geschriften.
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Collectant, inzamelaar van giften.
Collecte, inzameling van giften, belastino.en, enz., het ingezamelde geld zelf ; uitgifte van de loten der staatsloterij ; (ook .) zeker gebed in de mis.
collecteeren, inzamelen, ophalen voor de arnien of noodOotertiloten.
lijdenden.
Collecteur, de door bet rijk aangestelde verkooper van
Collectie, verzameling, aantal, nienigte.
collectief, verzanielend, samenvattend ; gemeenschappclijk;
C. glas, verzamelglas (ter versterking v. een brandglas).
Collega, ambtgenoot ; medeleeraar.
College, gezelselap of vereeniging van ambtgenooten ; elk
tot een bepaald Joel vereenigd gezelsehap , (ook :) de
vergaderplaats zelve ; de lessen der professoren aan de
aeadernien en atbeneeen.
collegiaal, (als adv.) collegialiter, anibtsbroederlijk (by.
leven, handelen); in vergaderiug van al de anibtsbroeders ; C. recht, (in de Protestantsehe kerk :) bet recht
om zich zelve to constitueeren.
Collet, rijbuis, ruitervest, kolder.
COM, stuks (ter verzending), als kisten, vaten, fusten,
balen enz .
collideeren, samentreffen, tegen elkander werken, botsen.
Collier, halssnoer, halsband, halsketen.
Collisie, botsing ; bet tegen-elkander-druisen van wetten,
pile:Men enz.; beklemdbeid, Hood. (eischers.
Collocatie, plaatsing, stelling ; rangregeling der sebuldCollocittie, z. Collequium.
Collodion, Collodium, cbirurgische kleefstof, door oplossing van 't sehietkatoen verkregen ; zij wordt ook in de
photographic gebruikt.
mondelin
• g voorColloquium, Collociitie, samenspraak
loopig onderzoek Haar de bekwaanifieden van 'de protestantsche geestelijken.
colludeeren, in geheime verstandhouding staan.
Collusie, geheinie verstandhouding.
colombien, duivenhalskleuri , (purperrood en blauw).
Colombine, een vrouwelijke'hansworst op het Italiaansch
theater.
Colonnade, zuilenreeks of -rij : op zuilen rustend gebouw.
Colanne, zuil, pilaar, koloni ; lange strijdbende.
Colophenium, vioolliars, spiegelhars, terpentijnbars.
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Coloramento, de wijze van plaatsing, rangschikking van
schrlderijen.
Coloratuur, loop, versieringen van het gezang, kunstmatige toonwending.
coloreeren, kleuren, met verven dekken.
Coloriet, kleurmenging, klcurgeving, kleuring.
Coldssus, z. Kolos.
Colportage, marskramerij, het rondventen.
colporteeren, waren rondventen.
Colporteur, marskramer, straatkoopman, rondventer.
Columbium, z. Tantalum.
CombattAnten, strijders ; vechtende partijen.
COmbibo, drinkebroer, mededrinker.
CombinAtie, verbinding, samenstelling van velerlei dingen, van voorstellingen, begrippen enz.; koppeling, paring, vergelijking en berekening van verschillende zaken. Combinatie-leer, wetensehap van de wetten der
samenstelling van eenige gegeven dingen. Combinatieslot, kunstig slot, dat alleen lean geopend worden door
zekere beweegl;jke deelen met elkander in verband to
brengen.
combineeren, (eig. paarsgewijze verbinden) vereenigen,
samenstellen ; vergelijken en berekenen.
combleeren, vullen, dempen ; overladen ; opeenhoopen.
combustibel, brandbaar, wat vuur kan vatten.
Combustibilen, brandstoffen.
COmbiistie, verbrancling ; (ook :) brandschade ; (fig.) opschudding, gisting, groote wanorde.
Comedones, slempers ; medeeters in de lurid.
come prima of supra, in bet voorgaande tempo.
Comes palatinus, paltsgraaf.
come sta, zooals het er staat, zonder versiering.
comestibel, eetbaar ; —en, eetwaren.
Comestibiliteit, eetbaar held.
Comestibles, (fijne) eetwaren.
Comfort, p.:einak, welbeliagen, tevredcnlieid.
comfortable, beliaaglLjk, genoeglijk, geniakkelijk.
Cdmicus, bhjspeldichter ; tooneelspeler voor grappige rol(len, komiek.
comique, z. komiek.
Comitaat, geleide, gevolg ; kreits in liongarije.
verzameling
van
beraadslagende
personen
of g cComitd,
c o m ru i t t e e r den; vereenigIng van eenige leden nit
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eene vergadering tot onderzoek van eene of andere zaak.
Comitien, volksvergaderingen.
Commandant, bevelliebber, inz. eener stad of vesting.
commandeeren, bevelen, bevel voeren ; het °tilliggende
(met geschut) bestrijken ; (ook :) bestellen.
Commandement, bevel, gebod ; macht van gebieden.
Commandeur, bevelhebber ; opperste eener ridderorde,
of ridder nit de hoogere ordeklassen.
Commanditair, medelid van eene commandite.
Commandite, vennootschap, waarbij eenige deelhebhers
het geld schieten, terwijl een of nicer anderen (associes
*ants of complómentaires) do werkzaamheden verrichten ; (ook :) bijhandel, door een handelshuis in eene
andere plaats opgericht.
Commando, bevel, hoogste maeht, recht om to bevelen.
comme chez nous, zooals hij ons.
comme it faut, zooals 't behoort, in orde, voorbeeldig.
commemorabel, gedenkwaardig.
Commemoratie, aamlenken, herinnering ; (ook :) aanroeping der heiligen in 't gebed.
commemoreeren, gedenken ; vermelden, herinneren.
commendabel, prkjselijk, loffelijk.
Commendatie, aanbeveling, aanprijzing.
Commensaal, dischgenoot, kostganger.
commensurabel, wat zich met eenerlei maat laat meten.
Commentaar, verklaring, uitlegging, opliehlering.
Commentator, nitlegger, verklaar:ler.
commenteeren, verklaren, van nitlegingen voorzien.
Commerage, geklets, oude-wijvenpraat, stadspraatjes.
Commerce, zeker kaartspel, waarinj men kaarten
Commerce, Commercie, handel, koophandel ; (ook :) orn(gang, verkeer.
commerceeren, handel drijven.
commercieel, wat tot den handel behoort.
Commere, peetmoei, doophefster ; babbelaarster, klappei.
Commettant, lastgever, volmachtgever.
Commies, ambtenaar aan een ministerie (hooger in rang
clan een klerk), z. Kommies.
Commilitones, wapenbroeders ; schoolgenooten.
Comminatie, bedreiging, waarschuwing.
comminueeren, verminderen, verbrokkelen ; vcrzwakken.
Commis, handelsbediende.
Commiseratie, ontferming, erbarmen, medelijden.
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Commissariaat, het ambt van commissaris.
Commissdris, gelastigde, volmachthebbende ; (ook :) een
bezorger, aanteekenaar der brieven, goederen enz. aan
de veren ; best uurder van eene societeit, club enz.; C.
des konings, hoofd van het binnenlandsch bestuur eener
provincie in Nederland.
Commissie, last, taak ; bestelling, boodsebap ; de personen die in last liebben, zekere zaak gemeenschappelft
uit te voeren, te onderzoeken ; (ook :) betgeen een koopnian voor de bezorging eener zaak aan zijn lastgever
in rekening brengt. Commissie-boek, bestelboek, waarin
de bestellingen of commisskin bij kooplieden worden
opgeteekend. Commissie-goed, waren, boeken, die een
koopman, een boekhandelaar voor rekening des eigenaars
verkoopt. Commissie-handel, de handelstak, die voornamelijk bestaat in 't bezorgen van zaken voor rekening
van anderen tegen geevenredigde percenten,
Commissionnair, lasthebbende, zaakvoerder, gevolmachtigde, vooral in bijzondere gevallen ; de persoon, die
voor een handelsbuis koopt of verkoopt.
(ger.
Commis-voyageur, reizend bandelsbediende, handelsreizicommitteeren, last of volniaclit geven, aanvertrouwen.
Committent, lastgever, vohnachtgever.
Commode, latafel, ladekast ; gemakkelijk.
Commoditeit, gemak, gemakkelijklieid ; goede gelegenheid;
(ook :) bestekamer, gebeim gemak, sekreet.
Commoditês, allerlei kleiniglieden tot gemak in an bilisliouden ; (ook :) gebeini gemak, bestekanier, sekreet.
Commodore, bevelvoerder over een eskader of smaldeel.
Commodum, nut, voordeel,
commoneeren, vermanen, herinneren.
Commoners, studenten van den tweeden rang op Engelsclie universiteiten ; leden van het Lagerhuis in Engeland.
Commonitie, vernianing.
Common-law, bet gemeene recht, gewoonterccht, landrecht.
Commonplace, gemeenplaats, algemeen bekend gezegde.
Commons, de gemeenten, Wier afges aardigden bet Engelsclic Lagerhuis nitmaken.
CommOtie, beweging, gernoedsbeweging, ontsteltenis ; (bij
genecsheeren:) schudding,
k all de liersenen.
commoveeren, bex‘egen, aandoen.
Common, gerneen, laag ; gemeenseltappelljk.
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Communard, Parijsche sociaal-deniocraat van 1871, communistische oproerinaker.
Commune, gemeente.
commune bonum, gemeen goed. (ganger.
Communiant, Communicant, hoogtijdhouder, avondmaalcommu nicabel, niededeelbaar.
Communicatie, mededeeling ; gemeenschap, verbinding.
communicatief, mededeelzaam, gewoon of geneigd zich
mede to deelen.
communiceeren, mededeelen ; in verband staan ; (ook :)
ten hoorijd, ten avondmaal gaan.
communi consensu, bij algemeen goedvinden, onder aller goedkeuring. (maal.
Commiinie, gemeenschappelijk bezit of leven ; het Avondcommunieeren, ten Avondmaal gaan,
commiinio bonerum, gemeenschap van goederen.
Communisme, hct stelsel der gemeenschap van goederen
en der afschaffing van 't eige-adonisrecht.
Communist, aanhanger van bet communistne.
Communiteit, gerneenschappelijk bait ; gemeenschappelijke deelneming.
commutabel, veranderlijk, verruilbaar.
Commutatie, verruiling, verwisseling, b y. van straf.
compact, vast of dicht ineengedrongen, in een kort bestek
gebracht.
Compact, Compactum, vergelijk, verdrag, overeenkomst.
Compagnie, gezelschap, vereeniging ; handelsgezelschap,
vennootscliap ; afdeeling soldaten onder een kapitem.
CompagnOn, gezel ; deelhebber, medearbeider ; handelsgenoot, vennoot. C. de voyage. reisgenoot.
Comparatie, vergehjking.
comparatief, vergelijkender wijs ; (ook :) de vergelijkende
trap (in de taalkunde). (recut.
compareeren, vergelijken; verschijnen, inz. voor het geComnarent, de verschijnende partij in recliten.
Comparitie, verschijning voor het gerecht ; opkouist, bijeenkoinst ter beraadslaging.
Compartimenten, regelniatig afgedeclde vakken.
Compascuum, gemeenschappelijke weide.
Compagnie, medehjien.
compatibel, vereenigbaar, samenpassend.
Compatibiliteit, gesteldlieid van twee of nicer dingeit,
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waardoor zij voor samenv oeging vatbaar zijn , geschiktheid tot samenvoeging, vereenigbaar.
Compatissant, medelijdend, deelnemend.
Compatriot, medelandsman.
compelleeren, dwingen, noodzaken, drijven.
compelle intrare, dwing ze om in te gaan.
compendious, kort, ineengedrongen, samengevat.
Compendium, kort begrip eener wetenschap ; leerboek,
handleidino., leiddraad.
compensabel, vergoedhaar.
Compensatie, vergoeding ; vereffening.
compensatis expensis, na wederzijdsche vereffening der
kosten. (w egen.
compenseeren, vergoeden ; vereffenen ; tegen elkander opCompere, peetoom ; vroolijke snaak ; helper, handlanger.
competeeren, rechtmatig toekomen ; betamen ; mededingen.
competent, bevoegd, gerechtigd, geldig.
Competent, bevoegd mededinger naar een ambt.
Competentie, bevoegdheid ; mededingino-, recht oils te sprehen ; toekomend deel ; reelitinatig of bevoegd oordeel.
Compiacevole, behaaglijk, bevallig.
Compilatie, het uit allerlei schrijvers bijeengebrachte, het
saniengevoegde, verzamelwerk.
Compilãtor, verzamelaar van stukken uit verschillende
werken tot een nieuw geheel.
compileeren, sarnenbrengen, hetgeen in andere boeken
staat tot een nieuw gelieel vereenigen.
Complaisance, gedienstigheid, vriendelijk en voorkomend
gedrag, bereidwilligheid.
complaisant, dienstvaardig, bereidwillig, voorkomend.
Complaisant, dienstvaardig. mensch ; oogendienaar.
compleet, volledig, voltallig ; ongeschonden.
Complement, aanvulsel.
complementair, aanvullend, vol makend.
completeeren, aanvullen, tot een geheel brengen.
complex, samengesteld, ingewikkeld.
complexie. lichaarusgesteldheid ; gernoedstoestand; gelaatskleur, uitzicht.
Complicatie, ingcwikkeldheid, verwikkeling, samenloop
van verseheiden dingen van verschillenden aard.
compliceeren, verwikkelen, verwarren •, gecompliceerde
misdaden, zulke, bij welke verschillende soorten van
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misdaden to gelijk gepleegd zijn, b y. diefstal met moord.
Complices, medeplichtigen, medesehuldigen.
Compliciteit, medepliehtigheid.
Compliment, beleefdheidsbetuiging, groet ; iets vleiends,
verplichtends; oordenlof, plichtpleging.
complimenteeren, begroeten, verwelkomen.
complimenteus, vol complimenten of pliclitplegingen.
Complot, ongeoorloofde verbinding, samenspanning, samenzwering, samenrotting.
comploteeren, samenrotten, sarnenspannen
componeeren, samenstellen, vereenigen ; een muziekstuk
vervaardigen, toondichten.
Componist, toonzetter, toondichter.
Comportement, gedrag, leefwijze.
Compositeur, samensteller, eomponist ; letterzetter.
Compositie, menginr, samenstelling ; metaalmengsel ; ordening eener sehilderij ; toonzetting ; minnelijk verdrag.
Compesitum, iets samengestelds, een mengsel.
compos mentis, in het bezit van zijn verstand.
compos sui, wester over zieh zelf.
Compost, gemengde nest, mestaarde. (vruebten.
Compete, Compet, gestoofde en met sulker ingemaakte
compound, samengesteld.
comprehendeeren, samenvatten ; bevatten, begrijpen.
Comprehensie, bevattingskracht, begrip.
compres, vast, samengedrukt, dicht ineen. (wond.
Compresse, Compres, samengevouwen doekje b y. op eerie
compressible, samendrukbaar.
Compressie, samendrukking, persing, verdiehting,bv. der
lucht. Compressie-pomp, perspomp.
Compressief, samendrukkend, samenpersend.
comprimeeren, samendrukken ; in toom houden.
Comprobatie, bill;jking, gocdkeuring.
comprobeeren, Milliken, gocdkeuren.
Compromis, minneljjke schikking, beslissing van een handelsgeschil door zelfgckozen scheidslieden ; beroep op
het oordeel van een scheidsrecliter, of de wettelijk vergunde overeenkomst van twistende personen, om ziell
naar de nitspraak van een seheidsrechter to gedragen.
compromitteeren, (ieniand) in bet spel, in de beslommering trekkcn, in eerie zaak verwikkelen ; can gevaar of
onaangenaamiteden blootstellen
AN
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Comptdbel, verantwoordelijk, rekenplichteg.
Comptabiliteit, verantwoordeltjkheid, rekenplichtigheid.
Comp tant, (kontant), gereed, baar geld.
Compte, rekening ; rekenseilap.
Compte rendu, verslag.
Comptoir, kantoor, schrijfkamer, werkvertrek eens koopmans, bankiers, eni.
Comptorist, kantoorbediende, klerk, hoekhouder.
Compalsie, aandrijving, drang, dwaug.
CompUnctie, innig, bitter berouw.
ComputAtie, overslag, berekening.
computeeren, een overslag maken, uitrekenen.
Unite, graaf. Comtesse, graven.
con affetto, met aandrang, roerend.
con allegrezza, met vroolijkheid.
con amore, met liefde, met lust of ingenomenheid.
Conatus, hemoeiing, posing.
con brio, met vuur. peorloge .glas).
concaaf, hol, holrond (zooals de binnenvlakte van een
Concatendtie, aaneenschakeling.
Concaviteit, holheid, holrondheid, rondo uitholling.
concedeeren, toestaan, bew;lligen.
concado, ik stem toe, bet zij zoo !
ConcentrAtie, vereeniging in eel' punt ; verclichting of
versterking van eene vloeistof ; vereeniging van al 't
gezag in harden van Lie of van weinige personen.
concentreeren, op het middelpuut samenloopen ; in een
brandpunt verzamelen ; dichter maken, versterken.
concentrisch, met een gemeenschappelijk middelpunt.
Concept, schriftehjk ontwerp, ruwe schets ; (ook :) begrip,
denkbeeld ; uit zijn concept gebracht wofden, in den
loop zijner gedachten gestoorci. worden.
Conceptie, ontvangenis, bevruchting; !emitting, hegrip,
gedachte ; korte samenvatting van een gesehrift.
Concept-papier, slecht selerijfpapier voor schetsen enz.
concerneeren, betreffen, aangaan.
Concert, toonspel, eenparig spel van verscheiden tootskunstenttars op verschillende instramenten.
Concertist, concertzanger, -speler.
concerteeren, weduveren ; op een concert medespelen.
Concertmeester, hestuurder van een gezelsehap toonkunstenaars.
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Concessie, bewilliging, verlof van de overheid om eene
burgerlijke zaak te drijven, een weg aan te leggen enz.
concessioneeren, goedkeuren, bewilligen (van wege de
regeering).
Concetti, schijnbaar geestige invallen of zetten ; valsche,
overdreven figuren, klatergoud der rede.
concevabel, begrijpelijk.
Conchy'lien, schaaldieren, schelpdieren.
Concierge, bewaker van een kasteel, van een huis, inz.
van eene gevangenis (cipier), huisbewaarder of -bewaarster ; (tegenwoordig ook :) deurbewaker, -bewaakster,
portier, portierster.
Conciergerie, burchtvoogdij ; ambt en woning van een
burchtvoogd ; gevangenis ; cipierswoning ; naam eener
gevangenis te Parijs.
conciliabel, voor bijlegging of verzoening geschikt.
Conciliatie, hereeniging, verzoening.
Concilie, Concilium, vergadering, inz. kerkvergadering ;
(ook :) hare besluiten en de plaats, waar zij gehouden
concilieeren, verzoenen, bemiddelen. (wordt.
concipieeren, opstellen, ontwerpen maken, nederschrijyen ; ontvangen, zwanger worden.
Concipient, ontwerper, opsteller.
concin, passend, afgemeten, sierlijk.
concinniteit, welluidende samenhang (in de redek.)
concis, bondig, heknopt, kort samengevat.
Concisie, bondigheid, beknoptheid.
Conclave, gesloten vertrek, waarin de kardinalen een
nieuwen pans kiezen ; de vergadering zelve ter verkiezing van een nieuwen pans. (Zij heeft plaats in 't Vaticaan te Rome, 12 dagen na den dood van den laatsten pans, en geen der leden mag het paleis verlaten,
alvorens een nieuwe pans gekozen is).
concludeeren, besluiten, eene gevolgtrekking maken.
Conslusie, besluit, gevolgtrekking, slotsom.
conclusief, besluitend, gevolgtrekkend.
Concordaat, verdrag, overeenkonist, inz. van wereldlijke
vorsten met den pans, in zaken van godsdienst en Kerk.
concordant, overeenstemmend.
Concordantie, overeenstemming, alphabetische lijst der
in de heilige Schrilt vervatte woordcn en spreuken,
met aanwijzing van de plaats, waar zij stasis.

concordeeren—condoleeren
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concordeeren, overeenstemmen.
ConcOrdia, eendraeht, overeenstemming.
concordia res parvae crescunt, eendracht maakt macht.
Concours, samenloop ; het streven van velen naar een

ambt, suet onderzoek naar hunne geschiktheid ; samenkomst der schuldeisehers ter deeling van het vermogen
des faillieten sehuldenaars; wedstrijd.
concreet, vereenigd.; geronnen, gestold ; een concreet
begrip is zulk een, dat de eigenschap met het voorwerp vereenigd bevat (in tegenstell. met abstract);
concreet getal, benoemd getal.
Concremënt, samengroeisel, vast lichaam in mensch of
dier, ontstaan door de stremming eener vloeistof.
Concretie, het samengromen ; de inlij ving,
verdichting. (huwelijk.
Concubinaat, echtelooze verbinding, samenwoning zonder
Concubine, bijwijf, bijslaap,
concurreeren, mededingen, wedijveren.
Concurrent, mededinger.
Concurrentie, wedijver, mededinging ; inz. het wedijveren
van fabrskanten, kooplieden enz. in de hoeveelheid, de
hoedanigheid en den prsjs hunner waren.
Condissie, botsing ; geldafpersing, knevelarij.
Condebitor, medeschuldenaar.
CondemnAtie, veroordeeling, afkeuring.
condemneeren, veroordeelen, afkeuren.
Condensdbel of condensibel, wat zich verdichten laat.
Condensãtor, verdicliter, zeker werktuig in de natuurkunde
tot vereeniging der verstrooide electrieke stof.
condenseeren,verdichten, samendringen in kleinere ruimte.
CondescendOntie, inwilliging, toegeeflijkheid.
con diligenza, nset zorgvuldigliesd, suet vlijt.
Condiscipel, medescholier. (stand.
Conditie, voorwaarde ; toestand ; voorslag ; bedicning, post;
conditioneel, voorwaardeltjk.
conditioneeren, bedingen ; de beboorlijke gesteldheid of
dengdelljkileid geven ; dit boek is wel geconditioneerd,
is nog in goeden staat.
conditio sine qua non, onvermijdelijke voorwaarde.
con dolcezza, liefelijk.
Condolêantie of Condolêntie, rouwbeklag.
condoleeren, deelneraing in een verlses betuigen.
ELFDE DRUK.
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con dolore, weemoedig, met smart.
Condotta, goederentransport ; vracht, voerloon.
Conduct, begeleiding, geleide.
Conducteur, geleider ; de persoon, die op de diligences,
stoombooten, spoorwagens enz. voor het gemak en de
veiliglieid van personen en goederen zorgt.
Conductor, pachter, huurder ; geleider, inz. geleider der
electriciteit aan electriseermachines.
Conduite, gedrag ; opzicht, leiding.
con expressione, vol uitdrukking.
Confabulatie, gesprek, onderhoud, het kouten .
Confectie, vervaardiging ; fabriekmatige gereedmaking,
inz. van kleedingstukken ; (ook .) gemaakte kleederen.
Confederetie, verbond, bondgenootschap van twee of meer
staten, om tegenover dene of meer vreemde mogendheden slechts den staat te vormen en gemeenschappelijk daartegen te handelen, ter wiji ieder der verbonden
staten inwendig zijne onafhankehjkneid behoudt.
confedereeren, verbinden, een verbond aangaan.
confer, conferatur, men vergelijke.
Conference, voordracht, lezing.
Conferentie, samenkomst en beraadslaging over zaken.
(loofspartij.
confereeren, vergelijken, beraadslagen.
Confessie, belijdenis, bekentenis ; inz, geloofsbelijdenis, geConfessionari us, biechtvader.
Confessioneel, de geloofsbelijdenis betreffend ; (ook :) theoloog, die den godsdienst van eene bepaalde geloofsbe lijdenis afhankelijk maakt.
con festivita, plechtig.
Confiance, vertrouwen.
Confident, Confie, vertrouweling, boezenivriend.
Confidentie, vertrouwen ; vertrouwehjke mededeeling.
confidentieel, vertrouwelUk.
con fiducia, met vertrouwen.
confieeren, vertrouwen, toevertrouwen.
confineeren, aangrenzen ; grenswacht houden; gevangen
zetten, huisarrest geven.
Confinement, huis- of stadsarrest ; verbanning naar eene
bepaalde plaats.
Confirmandus, de jonge christen, die als medelid der
christelijke Kerk is aangenomen en ingezegend, vormkind.
COnfirmitie, bevestiging ; inwijding of opneming onder
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de leden der Kerk (bij de Protestanten); het sacrament
des vormsels (bij de Katholieken).
confIrmatief, bekrachtigend, bevestigend.
confirmeeren, bevestigen, bekrachtigen; het sacrament
des vormsels toedienen. (worden.
confiscAbel, wat aangeslagen of verbeurd verklaard kan
Confisatie, verbeurdverklaring, inbeslagneming van goederen, ten voordeele van de schatkist.
Confiseur, suikerbakker, banketbakker. (aanhalen.
confisqueeren, gerechtelijk intrekken ; verbeurd verklaren,
Confitênt, biechteling, biechtkind.
confiteor, ik beken, belijd.
Confithren, met suiker ingemaakte Bingen, b y . vruchten.
Confiturier, banketbakker.
Conflagratie, algemeene of groote brand.
Conflict, botsing, strijd, werking en tegenwerking.
confligeeren, tegen elkander stooten, botsen ; in strijd zijn.
conflueeren, ineenvloeien, samenstroomen.
Confluentie, sanienvloeiing.
conform, overeenstemmend, in orde, gelijkvormig.
conformeeren, gelijkvormig maken ; overeenkomen, overeenstemmen.
Conformisten, aanhangers der heerschende bisschoppelijke
Kerk in Engeland.
Conformiteit, gelijkvormigheid, overeenstemming.
confortable, z. comfortable.
Confortantia of confortatieven, versterkende middelen.
ConfrAter, medebroeder, ambtgenoot.
con fretta, snel, haastig.
Confrontatie, tegenelkander- of tegenoverstelling ter vergelijking ; vergelijking of tegenoverstelling der getuigen.
confronteeren, vergelijken, (getuigen) tegenover elkander
confundeeren, verwisselen, verwarren. (hooren.
con fuoco, met vuur.
Confutatie, wederlegging.
confuteeren, wederleggen.
confuus, verward, verlegen, verbluft.
Confilsie, verwarring, verlegenheid, beschaamdheid.
Congê, ontslag, afscheid.
congedieeren, afscheid geven, wegzenden.
Congelatie, bevriezing, stoning.
congeniaal, geestverwant.
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Congestie, aandrang, tegennatuctrhjke ophooping, b.v. van
het bloed naar het hoofd.
Conglobdtie, samenballing ; opeenhooping van bewijzen.
Conglomeraat, sanienhooping van versehillende bestandconglomereeren, samenhoopen, pakken.
(dcelen
Conglutindtie, aaneenlijniing, verslijniing, verdikking.
con gratia, met bevalligheid.
Congratuldtie, gelukwensch.
congratbleeren, gelukwenschen.
Congregdtie, vergadering, inz. geestelijke vereeniging of
broedersehap.
congregeeren, verzamelen ; verbroederen.
Congres, samenkomst, vereeniging tot gemeenschappelijke
beraadslaging (tusschen vorsten of hunne gezanten, tusschen geleerden en letterkundigen enz )
(komen.
Congrua, het noodige onderhoud, wettelijk vastgesteld inovereenkomen,
sanienpassen,
gelijk
zijn.
eongrueeren,
congruent, overeenstemmend, gelijkvormig.
Congruentie, overeenstemming, gelijk- en gelijkvormigheid.
Congruneit, overeenstemming, volkomen gelijklieid.
con gusto, met smaak.
Conifeeren, kegelclragende planten, naaldboomen.
cOnisch, kegclvormig.
con impeto, met hevigheid.
conjectureeren, vermoeden, radon, gissen.
Conjectuur, vermoeden, opgeworpen nieening.
conjugaal, echtelijk.
Conjugitie, vervoeging (der werkwoorden).
conjugeeren, vervoegen, tijdvoegen ; verbinden.
(ren.
ConjUnctie, verbinding ; voegwoord ; sanienstand van sterconjunctis viribus, met vereenigde krachten.
Conjunctivitis, ontsteking van het bindvlies van het oog.
Conjunctivus, aanvoegende wijs (der werkwoorden).
Conju nctiiren, samentreffende onistandiglieden, die grootere levendigheid of ook eene stremming in de zaken
teweegbrengen ; (ook wel :) de tijdsomstandighedeu.
Conjuittie, samenzwering.
conjureeren, sanienzweren, eene samenzwering niaken.
con moto, met beving, aandoening.
Connaissance, kennis.
Connaissement, z. Cognossement.
Connaisseur, kenner.

Connetable—ConservAtie
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Connetable, (weleer) de opperrijksmaarschalk en veldheer
der kroon in Frankrijk.
connex, verbonden, verknocht.
Conn6xie, samenhang, verbinding. Connexien, verbindingen ; invloedrijke kennissen of hetrekkmgen.
conniveeren, door de vingers zien, oogluiken.
connivêndo. met oogliuking, oogluikend.
Con n i vêntie, oogluiking, toegevendbeid; medeplichtigheid
door toelating van eon kwaad, dat men kon beletten.
Connossement, z. Cognossement.
connu, (eig. bekend) dat is oud nieuws
con passione, met hartstocht, hartstochtelijk.
Conquest, Conquëte, verovering.
(si6n.
conquireeren, bijeenzoeken, met vlijt nasporen.
Conrdctor, 2de leeraar op latijnsche scholen en gymnaConsanguIniteit, bloedverwantsebap, maagsehap.
Consciêntie, geweten, gewisse ; inwendige overtuiging,
zelfbewustzijn ; genioedelijkheid.
conscientious, nauwgezet, gemoedelijk.
conscribeeren, opsclirijven, lichten voor den krijgsdienst.
Conscript, dienstplichtige, loteling.
Conscriptie, opschrijving, loting voor den krijgsdienst.
Conscrit, z. Conscript.
ConsecrAtie, inzegening, inz. van het brood en den wijn
bij het heilig avondniaal, bij het niisoffer.
consecreeren, wijden, inzegenen.
consecutief, naar den tijd op elkander volgend ; conse•
cutieve werking, nawerking, latere werking als gevolg
der voorgaande.
Conseil, raad, raadgeving ; (ook :) raad, raadsvergadering.
Consent, toestemniing ; vergunningsbriefje.
consenteeren, toestemmen, goedkeuren, inwilligen.
Consentement, Consenteering, toestemming, goedkeuring,
con sentimento, met gevoel.
consequent, aan zich zelven gelijk blijvend ; (ook :) noodwendig nit het voorgaand volgend.
Consequentie, gevolgtrekking; bet getrouwhlijven aan
zij ne beginselen.
Conserf, kruidensuiker, geneesniiddcl van met suiker toe,bereide saprijke planter en kruiden ; met suiker ingemaahte vruchten.
ConservAtie, bewaring, beboud.
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Conservatieven, stijfhoofdige aanhangers van het oude.
Conservatoire, Conservatorium, hoogere muziekschool.
Conservator, bewaarder, toeziener.
couserveeren, bewaren, in acht nemen, beschutten.
Consessus, vergadering, zitting.
considerdbel, aanmerkelijk, gewichtig, aanzienlijk.
Considerdns, beweegreden, inleidende opmerkingen, die
een besluit, eene wet enz. voorafgaan.
Considerdtie, overweging; inschikkelijkheid ; lioogachting;
aanzien. C. gebruiken, inschikkelijk zijn.
considereeren, overwegen, in aanmerking nemen, in 't
oog houden, behartigen ; hoogachten.
Consigndtie, toezending eener hoeveelheid koopwaren tot
verkoop voor rekening des toezenders.
Consigne, loswoord, parool ; aanteckenboek der vrachtgoederen en geleidbrieven.
consigneeren, ter bewaring gerechtelijk nederleggen ; waren ten verkoop toezenden ; een schildwacht consigneeren, hem het voorschrift van zijn post mededeelen ; soldaten in de kazerne consigneeren, hun verbieden de kazerne te verlaten.
consilieeren, beraadslagen ; raadgeven, raden.
Consilium, raad ; beraadslaging ; raadsbesluit ; raadsvergadering; — abeUndi, raad orn te vertrekken, wegzending
(staan.
van eene hoogeschool.
censisteeren, bestaan, duurzaam zijn, stand houden, vast
consistent, dicht, stevig, vast ; duurzaam, blijvend.
Consistentie, lijvigheid Van vloeistoffen ; vastheid van
samenhang, dichtheid. (de kerkekamer.
Consisterie, kerkeraad, hoogere geestelijke overheid; (ook :)
Consoldtie, troost, vertroosting.
Console, wand- of pilaartafeltje, spiegeltafeltje.
consoleeren, troosten ; opbeuren.
consolideeren, vast en duurzaam maken ; fondsen aanwijzen om de betaling (b y. van openbare fondsen of
renten) te dekken.
Consols, geconsolideerde schulden of fondsen, gedekte of belegde schulden, en de staatspapieren die beConsommatie, z. Consummatie. (treffende.
consommdtum est, let is volbracht.
Consommé, zeer krachtig vleeschnat, sterke bouillon.
consommeeren, voltooieu, voleindeu.

consonant—Consubstantiatie To3
consonant, eenstemmig, eensluidend.
Consonant, medeklinker.
consoneeren, welluidend samenklinken.
con sordino, gedempt, met de sourdine,
ConsOrten, medestanders, deelnemers.
Consortium, deelgenootschap ; vereeniging ; inz. hamletsof n;jverheidsgenootschap.
Conspiratie, samenzwering.
conspireeren, samenzweren.
con spirito, met geest, — vuur.
Consponsor, medeborg, medeschuldenaar.
Constabet, gerechtehrk politiedienaar en rustbewaarder
in Engeland. (ker, gewis.
constant, bestendig, volhardend ; erkend ; heerschend ; zeConstantie, standvastigheid.
constateeren, vaststellen, klaar bewijzen, staven.
consteeren, bestaan ; bldken, algemeen bekend zijn.
Constellatie, samenstelling van verscheiden sterren tot
sterrenbeelden ; onderlinge stand der sterren en Karen
vermeenden invloed op 's menschen lotgevallen ; sterConsternAtie, ontsteltenis, verslagenheid.
(renbeeld.
consterneeren, doen ontstellen, verbaasd staan.
Constipatie, verstopping, hardlijTig-heid.
constipeeren, verstoppen, hardlijvig maken.
Constituante, constitueerencle vergadering, vergadering
belast met het ontwerpen eener grondwet.
constitueeren, vaststellen, verordenen ; de vergadering
heeft zich geconstitueerd, heeft zich voor wettig en
voltallig verklaard. (wet.
Constitidie, vaststelling; verordening; staatsregeling, grondconstitutioneel, gronSwettelft.
Constrictie, samentrekking, beperking.
constringeeren, samentrekken, beperken.
constringent, constringeerend, samentrekkend.
Constringentia, samentrekkende micldelen.
Constructeur, bouwmcester, inz. scheepsbouwmeester.
Constriictie, samenstelling, bouworde ; woordscliikking.
COnstrueeren, opriehten, sanienstellen, vervaardigen ; opbouwen ; (in de taalkunde :) de woordvoeging ontwtkkeConstupratie, verkrachting, onteering, schending. (len.
constupreeren, verkrachten, onteeren.
Consubstantiatie, de leer van de werkelijke tegenwoor-
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digheid van het lichaam en het bloed van Christus in
het H. Avondmaal.
consuetudo pro lege servatur, gewoonte veldt voor wet.
Consul, agent, gevolmachtigde eener regeering aan eene
buitenlandsche handelsplaats, die met de waarneming
en handhaving van de handelsbelangen zijner natie is
Consulaat, ambt en waardigheid eens consuls. (belast.
consulair, den consul betreffende ; consulaire waardigheld, waardigheid van consul.
consuleeren, om raad vragen, raadplegen.
Consu lent, rechtsgeleerde raadgever ; geestelijke Wien het
behartigen der belangen eener naburige gemeente tijdens eene vacature aldaar is opgedragen (in de Ned.
herv. kerk).
Consult, Consultätie, beraadslaging, raadpleging.
Consultant, raadgever ; raadvrager.
Consultatie, z. Consult.
consulteeren, beraadslagen ; raadplegen.
ConsUltum, besluit, raadsbesluit.
Consumabel, verbruikbaar ; gezamenlijke levensmiddelen.
Consumatie, verbruik, z. Consumtie.
Consument, verbruiker, verteerder.
consumeeren, verteren, verbruiken.
Consumtie, Consiimptie, verbruik van de noodwendigheden des levens ; (ook :) de tering, uittering. (ten.
consumtieve middelen, belastingen op de levensbehoefContact, aanraking, sarnenkomst van twee lichamen.
contagieus, besmettelijk.
Contagium, smetstof, aanstekende ziektestof.
Contaminatie, verontreiniging.
contamineeren, verontreinigen, bevlekken.
Contant, z. Comptant.
Contempldtie, besehouwing, bespiegeling.
contemplatief, beschouwend, bespiegelend.
Contemporain, tij dgenoot.
contemporair, geluktijdig.
Contemptie, verachting. (van geest.
Contendnce, bonding ; bedaardheid of tegenwoordigheid
content, tevreden, vergenoegd.
Contdnta, de inhoud, bestanddeelen.
contenteeren, bevredigen, tevredenstellen, vergenoegen.
Contentement, tevredenheid, voldoening, voldaanheid.
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Contenten, (in zeesteden :) de lijsten der met de schepen
aangekomen waren.
Contentie, inspanning ; twist, strijd, oneenigheid.
contentieus, strijdzuchtig, twistziek, kijfachtig; twistvra(gen betreffende.
Conterfeitsel, afbeelding, portret.
Contestatie, twist, oneenigheid, gekijf.
contesteeren, bcstrsj den, betwisten.
Context, redeverbinding, samenbang der gedacliten.
Contextuur, verbinding, samenkoppeling,
contineeren, zich onthouden, samenhangen.
Continent, vasteland.
continentaal, wat tot het vasteland behoort ; continentaal stelsel, afsluiting van het vasteland voor de Engelschen door Napoleon I.
Continentie, matiging, onthouding.
Contingent, verschuldigd aandeel of bijdrage in troepen,
in oorlogslasten enz.
Continuatie, voortduring, voortzetting.
continueel, voortdurend, onophoudelijk.
continueeren, voortzetten voortduren.
Continuiteit, samenhang der deelen, onafgehroken duur.
Onto, rekening ; a conto, op rekening. Conto is ook
de ruimte, die de rekening van een handelsvriend in
het grootboek beslaat ; conto corrente, rekening-courant of loopende rekening ; conto di tempo, rekening
op tijd ; conto finto, gefingeerde rekening ; conto a
meta, voor halve rekening ; conto saldo, voldane re
kening ; conto separato, afzonderlijke rekening.
Contersie, verdraaiing, geweldige onwillekeurige beweContour, omtrek (eener teekening). (ging der leden.
contra, tegen.
Contraband, enz., z. Contrebande, enz.
Centraboek, tegenboek, het bock, waarin de contrOle der
rekeningen wordt gehouden ; (ook bock, waarin de
uitgetrokken loten der staatsloterij staan opgeteekend.
contra bonos mores, tegen de goede zeden.
Contract, verdrag, overeenkomst, verbintenis ; speelmerk.
contract, sanieng,etrokken, verlamd, lam, verstijfd.
(heeren.
Contractant, contract- of verdragsluiter.
contracteeren, een verdrag aangaan ; (ook = contraContracti biliteit, samentrekbaarheid.
Contractie, samentrekking.
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Contractuur--Contra-visite

Contractuur, samentrekking, verlamming.

contradiceeren, tegenspreken.
Contradicent, tegenspreker, weerpartij, bestrijder.
Contradictie, tegenspraak ; tegenstrijdigheid.
contradictoir, tegensprekend, strijdig, tegenstrijdig.
Contradictor, = Contradicent.
Contrafact, Contrafactie, namaaksel ; nadruk.
contraheeren, samentrekken ; (00k .) =-- contracteeren.
Contrahent = Contractant.
Contra-indicans, Contra-indicatie, tegenaanwijzing.
contraire, contrarie, tegenovergesteld ; ongunstig, rampContraire, tegendeel ; au —, integendeel.
(spoedig.
Contrapost, tegenpost (in koopmansboeken).
Contrapunt, kunst om onderseheiden stemmen regelmatig met elkander te verbinden ; kunst der stemafwisseling.
Contra-Remonstranten, z. Remonstranten.
Contraria, tegenstrijdige dingen ; tegenstellingen.
contraria centrariis curantur, het tegengestelde wordt
door het tegengestelde genezen ' grondstelling der aliocontrarie, z. contraire.
[pathen).
contrarideren, dwarsboomen, tegenwerken. (verstand.
contra rationem, tegen de rede, strijdig met het gezond
contra sextum, tegen het zesde gebod.
Contra-signatuu r, mede-onderteekening.
contrasigneeren, ambtshalve mede-onderteekenen. (In
staten, waar verantwoordelijke ministers zijn, moeten
alle door den vorst in 's lands aangelegenheden uitgevaardigde bevelen en verordeuingen door den minister,
tot wiens departement of werkkring zij behooren, gecontrasigneerd worden).
Contrast, tegenstelling, hoogst versehil van tegeuover
elkaar gestelde voorwerpen, het afsteken.
contrasteeren, tegen elkander sterk afsteken.
Contra-tonen, diepste bastonen onder de groote C.
Contrat social, maatschappelOk verdrag, eene stilzwijgende overeenkomst, die ondersteld wordt de grondslag
der burgerlijke samenleving te zijn.
contravenieeren, strkidig met wet of verdrag handelen,
overtreden.
Contravenient, Contraventer, overtreder.
Contravenientie, Contravêntie, overtreding, inbreuk.
Contra-visite, tegenbezoek. (NB. De Franschen gebrui-
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ken dit woord in dezen zin niet ; zij zeggen daarvoor
visite rdciproque).
contra, tegen.
Contre-admiraal, schout-bij-nacht.
contre-balanceeren, opwegen tegen, in evenwicht houden.
Contrebande, smokkelwaar, sluikgoederen (welke men
contra h a n n u m, d. i. tegen een verbod, of met
ontduiking der daarop gelegde rechten, in- of uitvoert).
Contrebandier, sluikhandelaar, smokkelaar.
Contrebas, groote basviool.
Contrebassist, bespeler van de groote basviool.
COntrebiljet, tegenbriefje, tegenbewijs.
contrecarreeren, tegenwerken, dwarsboomen.
Contre-coeur (a), met tegenzin, ongaarne.
Contre-coup, tegenstoot, terugslag ; ongeluk, ramp, tegenspoed, wederwaardigheid.
Contredans, wissel- of r ijendans met 4-8 paren.
Contrefait, mismaakt.
Contrefort, steunmuur, steunpilaar ; beer.
Contrei (fr. Contrde), landstreek, landschap, oord ; omstreek, omtrek.
contremandeeren, tegenbevel geven, afzeggen.
Contremarque, tegenteeken; tweede kaartje in schouwburgen enz., dat men na afgifte van het eerste ontvangt om weder binnengelaten te worden.
Contremarsch. rugwaartsche tocht.
Contremine, tegenmijn ; (fig.) tegenlist, tegenwerking.
contremineeren, tegenwerken, pogen te verijdelen, tegenContre-ordre, tegenbevel.
(list gebruiken.
Contre-pied, vervolgen van het teruggaande spoor door
de jachthonden ; juist het tegendeel van wet gebeuren
moest.
Contre-revolCitie, tegenomwenteling, omverwerping eener
nieuwe constitutie ter herstelling van de oude.
Contrescarp, belling van de vestinggraclit of naar bet veld
toe ; (ook wel :) de bedekte weg en het glacis.
Contresignaal, tegenteeken.
contresignaleeren, een tegenteeken geven.
Contretemps, ontijdig voorval, wederwaardigheid, onvercontrevenieeren, overtreden. (wachte verhindering.
Contre-visite, tegenbezoek, z. Contra-visite.
contribuibel, schatplichtig, belastingschuldig.

Yob ContribuAbelen—Conventie-munt
Contribuãbelen, schatphehtigen, belastingschuldigen.
contribueeren, bijdragen, medewerken ; belasting betalen.
brandschattirg.
Contribuent, bijdrager ; schatplichtige.
Contribdtie, gemeensehappelijke bijdrage ; oorlogslasten,
con tristezza, met droefheid.
Contritie, verlyqzeling des harten, innig berouw.
ContrOle, toe-, opzicht ; tegenrekening, dubbelregister.
controleeren, tegenrekening of toezicht houden.
Controleur, toeziener, anibtenaar belast met het toezicht,

met het houden van het tegenbock der belastingkantoren enz.; (ook :) tegenspreker, vitter.
Controverse, geleerde strijd, twistzaak, inz. over het punt
van godsdienst.
controverseeren, strijden, twisten, twistschriften wisselen.
Controversist, Controvertist, bestrijder, inz. redetwister
over geloofszaken, twistschrijver.
Contubernales, sanienwoners, kamergenooten.
Contumãcie, weerspannigheid, ongehoorzaamheid aan gereclitelijke bevelen ; (ook :) de proeftijd wegens aanstekelijke ziekten, gezondheidsproef; in contumdciam veroordeelen, wegens niet-verschijnen voor 't gerecht of
hij verstek veroordeelen.
contumdx, weerspannig om in rechten to verschijnen.
Conturbatie, verwarring, ontzetting.
conturbeeren, in verwarring brengen, ontstellen.
Continie, kneuzing, bluts, lichte wend.
Convalescent, een genezende, herstellende, ieniand, die
aan de beterhand is.
Convalescêntie, herstelling, genezing, beterschap.
con variazioni, met afw;sseling.
convenabel, passend, welvoeglijk, betamend.
convenieeren, overeenkomen ; aanstaan, passen ; gelegen
konien ; betanien, welvoeglijk zijn.
Convenientie, Convendnce, overeenkomst ; gepastheid.
Convent, samenkonist, vcrgadering ; Yolks- of rijksvergadering ; vergadering der kloosterrnonniken ; het klooster
Conventie, overeenkonist, verdrag. (zelf.
Conventie-munt (lid. Conventionsmtinze), de zilvermunt,
die ten ges olge van de ON ercenkonist der Dnitsclie rijksstenden sleds 1750 Haar den Weener-muntvoet is geConvenslagen ; vandaar oak Conventie-daalder
tions-thaler), ongeveer = 25 al.
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Conventikel, geheime samenkomst, inz. voor religiezaken.
conventioneel, waaromtrent men overeengekomen is, wat
looter op gewoonte en allengs plaats hebbende overeenkomst berust, gebruikehjk.
convergeeren, toenaderen, tot elkander neigen, samenloopen (van lijnen bij verlenging); steeds kleiner worden (van de achtereenvolgende termen eener oneindige
reeks).
convergent, elkander naderend, samenloopend (van hjnen, stralen); (fig.) overeenstemmend.
Conversdtie, gesprek, omgang Conversatie-taal, de taal
van het dagehjksch verkeer, de omgangstaal.
Conversations-Lexicon, woordenboek der samenleving,
boek waarin men omtrent alle tot de algemeene beBehaving behoorende vakken het voornaamste kan nazien.
ConversatOrium, kamer, zaal of vereeniging tot gezellig
onderhoud ; praatgezelschap.
convergeeren, een onderhoud (met elkander) hebben ;
omgaan, omgang hebben, verkeeren.
Conversie, omstempeling der munten, verandering van
de renten der staatsschuld ; verwisseling van de oude
schuldbrieven tegen nieuwe ; (ook :) bekeering.
converteeren, verwisselen ; bekeeren.
convex, bolrond, gewelfd (als de buitenvlakte van een
horlogeglas), lensvormig ; convex-concaaf, bol aan de
eene en hol aan de andere zijde ; convexo-convex, aan
beide zijden bol, biconvex.
Convexiteit, bolrondheid, lensvormigheid.
Convicium, smaad, lastering.
Convictie, overtuiging.
ConvictOrium, eetzaal.
con vigore, met kracht, levendig.
convinceeren, overtuigen.
Convive, gust, genoodigde.
Convivium, gastmaal, smulpartij.
Convocitie, sarnenroeping, oproeping.
convoceeren, sanienroepen.
Convoitise, begeengheid.
Convoluut, !model, rol, pak.
Convooi, convool, begeleiding, krijgsgeleide, wagens met
knjgsvoorraad ; goederentrein.
convoyeeren, begeleiden, vergezellen ter beseherming.
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convulsief, stuiptrekkend, krampachtig.
con zelo, met jiver, ijverig.
CoOperatie, medewerking, inz. vereeniging van personen,
die zich door onderlinge oprichting van eigen winkels
goedkoopere levensbehoeften trachten te verschaffen.
CoOperative stores, magazijnen of winkels der verbruiks(vereenigingen.
CoOperãtor, medewerker, helper.
[Kopij).
coOpereeren, medewerken, helpen.
Copie, afschrift ; nagevolgde teekening of schilderij, z.
Copieboek, koopmansboek, waarin de afschriften der brieyen, wissels enz. zijn te vinden.
copieeren, afschrijven ; nateekenen ; navormen.
copieus, rijkelijk, overvloedig, in menigte voorhanden.
Copiist, Copist, of-, na-, overschrijver ; nateekenaar.
Copiositeit, overvloedigheid, menigte ; (ook :) wijdloopigCopulitie, verbinding, koppeling, paring.
(heid.
copulatief, vereenigend, koppelend, verbindend.
copuleeren, verbinden, paren, koppelen ; (ook :) enten.
Copy-Udders, de cijns- of erfpachters in Engeland.
coq a l'ane, onzinnige, ongerijmde praat.
Coquelicot, hoogrood ; de klaproos.
coquet, behaagziek, verliefdmakend.
Coquette, behaagziek vrouwspersoon ; aanlokster.
coquetteeren, verliefd maken zonder van zins te zijn de
opgewekte liefde te beantwoorden ; behaagziek zijn.
Coquetterle, laakbare behaagzucht, minnaarsjacht.
Coq uillage, schelpwerk.
Coquin, schelm, schoft, schurk, fielt, hondsvot.
ceram pepulo, ten aanhooren of aanschouwen des yolks,
in het openbaar.
Corbeille, korf ; de bruidstooi.
cordaat, hartelijk, rond, oprecht ; kloek, wakker.
cordiaal, hartelijk, vertrouwelijk ; hartsterkend.
Cordialiteit, hartelijkheid, vertrouwelijkheid, rondheid.
Cordilleras, ketengebergte (hoofdgebergte van Anierika).
Cordell, snoer ; hoedeband ; grensbezetting, verweerlinie,
hetzij tot verhoeding van den sluikliandel of tot verhindering der uitbreiding van besmettclijke ziekten ;
cordon bleu, bekwame kok ; cordon sanitaire, wacht
om het verspreiden van besmetting tegen te gaan.
Cords, z ware katoenen stoffen.
Corduaan, corduaan, Spaansch leder uit geitenvellen.
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Cornac, 'eider, oppasser van een olifant.
Cornet, kromhoorn (z. onder Kornet). C. a pistons, koperen klephoorn, kromhoorn met kleppen.
Corniche, z. Kornis.
Corollarium, toevoegsel, bijvoegsel, opheldering.
Coroner, (eig. kroonheambte) gerechtelijk lijkschouwer in
Engeland. (broederschap.
Corpordtie, gezamenlijke leden van een gezelschap; gild,
corporeel, lichamelijk, aan den lkjve.
Corps, lichaam ; vereeniging van vele personen onder den
hoofd; legerafdeeling, heirbende (z. Corpus). Corps de
garde, wachthuis, hoofdwacht, (te Amsterdam .) kortegaard. Corps de reserve, spaarbende, noodcorps, legercorps, dat eerst in geval van nood ten strijde wordt
geroepen. Corps diplomatique, gezamenlijke gezanten
aan een hof.
corpulent, zwaarlijvig, gezet, dik.
Corpulentie, zwaarlijvigheid, dikheid.
Corpus, lichaam ; het gezamenlijke, geheel ; gezelschap ;
college ; dikte eener clruklettersoort ; kegel ; drukletter
waarmee het eerst het corpus juris werd gedrukt, garmond (tusschen dessendiaan en gaillard). Corpus delicti, voorwerp, waaraan of waarmede eene misdaad is
begaan. C. Otis, bock, waarin alle Romeinsche wetten
verzameld zijn, het wetboek van het Romeinsche recht,
door keizer Julianus in de 6de eeuw bijeengebracht.
correale obligatie, verplichting, vordering, die verscheiden personen evenzeer aangaat en uit dezelfde oorzaak
voor tspruit.
correct, zuiver, nauwkeurig, vrij van fouten.
Correctheid, juistheid, zuiverheid van taal, van druk,
van teekening enz.
Correctie, verbetering ; (ook :) kastijding, tuchtiging. Correctie-huis, verbeterhuis.
correctioneel, wat tot verbetering moet en kan dienen ;
correctioneele straffen, niet-onteerende straffen voor
lichtere misdrijven, om den dader te verbeteren.
Corrector, verbeteraar, inz. van drukproeven. (tugal.
Corregidor, stadsrechter, politierechter in Spanje en ForCorrelatie, wederzijdsche of wisselbetrekking.
correlatief, wederzijds betrekkelijk.
Correptie, aangrijping.
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correspondeeren—Cosmetiek

correspondeeren, briefwisseling 'louden; in verband staan,
overeenkonien, gerneenschap hebben.
Correspondent, handelsvriend, die met een anderen in
briefwisseling staat, berichtgever voor dagbladen enz.
Correspondentie, briefwisseling ; het van den correspondent ontvangen bericht ; (ook .) onderling verband.
Corrid6r, smalle beclekte gang tusschen twee rijen kamers.
corrigeeren, verbeteren, van fouten zuiveren, herstellen;
berispen, straffen.
corrigenda, to verbeteren fouten.
corripieeren, aangrijpen, vatten.
Corroboratie, versterking, krachtgeving.
Corroboratief, versterkend middel.
corroboreeren, versterken.
corrodeeren, bijten, uit- of wegbijten, invreten.
CorrOsie, uitbijting ; oplossing door bijtmicldelen.
corrosief, bijtend, invretend, wegvretend.
corrupt, bedorven, vervalscht ; slecht, zedeloos ; omgekocht.
CorrUptie, bederf, bedorvenheid ; omkooping, verleiding ;
vervalsching.
Corsaar, Corsaire, kaper-kapitein, zeeroover, niet-geprivilegieerde, d. niet door de regeering van een staat
uitgezonden kaper ; kaperschip.
Corset, rijghjf, keurslijf, keurs.
Corso, koers, loopende prijs van het geld of van de wissels ; (ook :) de renbaan ; al Corso, naar den tegenwoordig loopenden prijs van het geld of de wissels.
Cortege, geleide ; plechtige stoet.
COrtes, de plechtige vergadering der Staten met den kofling, vertegenwoordigers der natie in Spanje en Portugal.
Corvee, leendienst ; (bij de krijgslieden •) zekere werkzaamheden, die beurtelings door de manschappen eerier cornpagnie verricht worden ; verdrietig, onclankbaar werk,
(karwei.
Corvette, z. Korvet.
Corydon, arme herder ; heklagenswaardig mensch.
Coryphde, koor- of rei-aanvoerder bij de Ouden ; secteof partijlioofd, volksmenuer, raddraaier ; (ook :) wie in
zijn vak, in kunst of wetenschap b;jzonder uitmunt.
Cosmetiek, verfraaiingskunst ; leer der schoonheidsmiddelen ; (ook :) schoonheidsmiddel, middel ter verfraaiing
van de huid, ook van de haren (blanketsel, reukwater,
welriekende zeep, pommade).
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COsmisCh, de wereld of het heelal betreffend.
Cosmogonie, leer der wereldschepping.
Cosmographie, wereldbeschrij ving.
Cosmologie, wereldleer.
Cosmopoliet of Cosmopolitaan, wereldburger, hij die de
gansche wereld als zijn vaderland beschouwt.
Cosmopolitisme, wereldburgerschap.
CosmorAma, wereldschilderij, soort van panorama.
cOsti, aldaar ; a costi, in uwe stall, aan uwe markt.
costumeeren, volgens het tajdsgebruik kleeden, inrichten;
in cen costuum steken.
Costuum, het naar den tijd gebruikelijke in gewoonten,
kleeding, modes enz., inz. kleederdracht, gewaad, pak ;
ambtskleeding, plechtgewaad ; tooneelkleeding.
(gineeren.
COW, ztjde, kant.
coteeren, teekenen, merken (met letters of cijfers); paCotelet, ribbestuk ; geroost ribbetie. (kliek.
Coterie, kransje ; besloten gezelschap, babbelklub; bent,
Cothurn, tooneellaars.
CotillOn, Fransche gezelsehapsdans ; (ook :) onderrok.
(btidragen.
Cotisatie, overslag, aandeelsbepaling.
cotiseeren, schatten wat ieder zal betalen ; zijn aandeel
Cot6n, Cotton, katoen.
Cottage, hut ; klein landhuis.
couche! zwijg ! stil ! koes ! leg stil !
coucheeren, doen liggen ; to bed liggen ; naar bed gaan;
(ook :) nederschrijven, opteekenen, to bock stellen.
coujonneeren, z. coionneeren.
Coulage, lekkage ; verlies aan vloeistoffen door uitvloeiing (inz. btj 't vervoer).
coulant, vloeiend ; vlot, zonder haperen; toegevend, gedienstig ; Rink en handelbaar in handelszakeii.
Coulant, (verschuifbaar) kleinood aan vrouwenhalssnoeren ; sluitring, sluitkoordje van een paraplu of parasol.
Could, sleeppas in het dansen.
Couleur, kleur, verf ; troefkleur ; (fig.) voorwendsel ;
sehijng,rond ; c. de puce, vlookleur ; z. Kermes ; c. de
rose, eig. rozekleur ; (fig.) de beste verstandhouding,
zoo lief en mooi als men 't wenschen kan.
Coulisse, beweegbare wand op het tooneel, sclierni.
Council, raad, raadsvergadering.
Count, graaf ; countess, gravin.
ELFDE DRUK.
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I1 4Country courant
Country, land.
graafschap, district of kanton.
Coup, slag, stoot, schok, bons, both, bof, houw, hak, steek,
snede, schot, klap, schop, trap, veeg, worp, gooi, greep,
trek, beet, teug enz.; C. d'eclat, meesterlijke zet ; C. de
main, handgreep ; overrompeling, verrassing ; c. d'etat,
staatsstreek, staatsgreep, buitengewone, meestal gewelddadige, stoute handeling of maatregel, dic eene gewichtige, twijfelachtige zaak van staat op Bens beslist ; C.
de force, daad van geweld ; c. de hasard, waagstuk ;
c. de maitre, meesterlijke daad, zet, slag, voortreffelijk
schot enz.; C. d'oeil, aanblik, oogopslag ; snel overzicht ; c. tie soleil, zonnesteek ; c. de grace, genadeslag ; a C. perdu, in bet blinde.
Coup de theatre, z. Theater-coup.
coupabel, schuldig, strafwaardig.
Coupe, zekere danspas, waarbij de knie gebogen wordt,
buigpas ; halve koets ; voorste afdeeling eener diligence ;
afdeeling van een spoorwegwagon.
coupeeren, afsnijden ; kortstaarten ; afnemen (de kaarten),
troef inleggen, bannen ; (fig.) beletten, verhinderen,
voorkomen.
Coupeur, afsnijder ; kleermaker, die het snijden of knippen der stof tot taak heeft, snijder.
coup& I (bij bet kaartspel :) neem af
coupleeren, paren, koppelen.
Couplet, een der gelijkregelige afdeelingen van een gedieht, inz. van een lied (vgl. Stanze en Strophe).
Coupon, lap, snipper ; rentebriefje bij de obligatien.
achting bij vorsten ; tour maken, naar
Cour, hof ;
iernands gunst streven ; c. d'assises, z. Assises.
Courage; moed, dapperheid.
courage! moed gevat moed gehouden!
courageeren, moed geven, opwekken.
courageus, moedig, manhaltig.
couramment, vaardig, vlug, vlot, met gernak.
courant, loopend, gangbaar, geldig ; courante schulden,
kleine loopende schulden, zonder zekerheid of onderpan d ; courante waren, licht -verkoopbare waren ; au
courant zijn, met den tijd en zijne nieuwste versehijnsels voortgaan of gelijken teed houden ; den samenhang
eener zaak begrijpen.
County,
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Courdnt, gangbare grove zilvermunt ; nieuwsblad.
Courantier, courantdrukker, -uitgever, -ombrenger.
Courbette, korte boogsprong van 't paard.
Courrier, z. Koerier.
Cours, z. Koers.
Court, gerechtshof (in Engeland en Amerika).
Courtage, makelaarsloon.
Courtaud, paard met kortgesneden ooren en staart.
Courtier, makelaar ; tusseltenpersoon.
Courtine, iiiiddelwal of gordzjn tusschen twee bolwerken,
waardoor de zijden of flanken vereenigd worden.
Courtisdn, hoveling, vleier.
Courtisdne, vrouw van ongeregelde zeden, voorname
boeleerster. (ken.
courtiseeren, nit baatzucht vIeien ; (iemand) zijn bof maCourtoisie, hoffelijkheid, belcefdheid, inz. jegens vrouwen.
korte terniijn, spoedig verschijcourts jours, kort
nende vervaldag (van wissels).
Cousin, neef, zoon van iemands oom of tante.
Couteline, soort van blauwe of witte grove katoenen
stof uit Indie.
coisite que coOte, het koste wat het wit, tot elken prijs.
couteus, kostbaar, duur of huog in prijs.
Coutil, tijk, beddetijk.
CoutUme, gewoonte, liebbelijkbeid. (den persoon.
Couvert, omslag, inz. brievenomslag ; tafelgereedschap voor
Couverthre, deksel ; omslag.
cow, koe.
Coxagra, lieupjiebt.
Coxitis, ontsteking van het heupg;ewricht.
Crachat, uitgeworpen speeksel of slijm.
cracheeren, spuwen, uitwerpen.
Crachoir, spuwbakje, kw ispedoor.
craintif, vreesaebtig, schroonivallig.
Cranerie, dolle streek, uitzinnig gedrag.
Craniologie, scbedelleer.
Crapide, liederlijkbeid, vuige zwelgerij ; veracbtelijk gepeupel, janbagel, grauw : liederlijk V olk.
dierlijk, beestaclitig, laag, uitspatcrapuleus,
tend ; dronken, zat.
Craqueur, windrnaker, pochhans, snorker, windbuil.
Cras, dik, grof; ruw, grof-zinuelp.
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Crastinâtie—crepeeren

Crastinatie, het verschuiven tot ruorgen.
Crater, groote drinkschaal; trechter van een vulkaan.
Crates, klein misvorrad mensch, gedrocht, inisbak.
Cravate, manshalsdoek, das.
Crayon, teekenstift, pijpje teekenkrijt ; potlood ; griffel ;
met crayon gernaakte teekening ; schets, eerste ontwerp.
crayonneeren, met crayon teekenen, schetsen, ontwerpen.
Cream, room. (schuld.
Creence, vertrouwen, krediet ; scliuldvordering, uitstaande
Creancier, schuldvorderaar, schuldeischer.
Creatuur, schepsel ; gunsteling, afhangeling of werktuig
van een groote ; Bering of gerneen persoon.
Creche, krib ; voerbak ; bewaarplaats voor zuigelingen, voor
zeer jonge kinderen.
credat Judaeus Apella, dat geloove ieder ander dan ik.
Credentialen, geioofsbrieven.
credit, aanzien, handelsvertrouwen ; de rechterzijde in het
grootboek des koopmans (vgl. Krediet).
crediteeren, vertrouwen schenken, borgen ; op iemands
credit (creditzijde) boeken (z. krediteeren).
Crediteu r, schuldeischer.
Credo, (eig. ik geloof) de geloofsbelijdenis, het geloof.
credo quia absurdum, ik geloof onidat het ongerijnid. is.
Creduliteit, lichtgeloovigheid.
creeeren, scheppen, voortbrengen ; benoernen, aanstellen ;
instellen; stichten, oprichten.
Creek, bocht, baai, inham, kreek.
Crème, room; het beste van eene zaak, het neusje van
den zalm ; — fouette, tot schuim gcslag,en room.
Cremor tartari. Cremortart, room van wijnsteen, overwijnsteenzure potasch.
Creneaux, schietgaten, kanteelen.
creneleeren, kerven, uittanden ; met schietgaten of kanteelen voorzien ; aan munten een kartelrand geveu.
Creool, afstammeling der Europeanen, in Amerika geboren.
Creosoot, olieachtig en sterk bijtend vocht, uit rook en
koolteer getrokken, bijzonder geschikt one vleesch tegen hederf to hoeden; (ook :) als middel tegen tandkri
gebruikt. [men (het Bout).
creosoteeren, door bevochtiging met creosoot verduurzaCrêpe, krip, krultioers.
crepeeren, ellendig onikomen ; ergeren, verdrieten.

Crepititie—croiseeren
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Crepitátie, kraking, knettering, knappering.
crescendo, toenemend, in sterkte van toon stijgend, allengs uit den zachten in een sterken toon overgaand.
Crete, kam, rug van een berg.
cretinisme, staat, toestand der cretins.
Cretins of Cretinen, kropraenschen, rnenschen, die zich
door zwakheid van geest en wanstaltigheid des hchaams
onderscheiden (meest in Zwitserland, Savoye, Piemont).
creveeren, bersten, splejten, scheuren.
Crew, scheepsvolk.
criant, orn wraak roepend, hemeltergend.
Crimen, misd.aad ; (in juristisehen zin .) elke handeling,
waardoor een ander aan zjn vermogen of aan lijf en
leven benadeeld. wordt ; C. Imisae majestatis, misclaad
van gekwetste majesteit, eene misdaad tegen den persoon des vorsten, staatsmisdaad, hoogverraad.
Criminalist, leeraar of kenner van het strafrecht.
crimineel, misdadig, Nfstraffelijk ; c. recht, strafrecht ;
c. vonnis, lg fstraffelijk (onteerend) vonnis.
crimineeren, beschuldigen ; inz. valsch aanklagen.
Crinoline, vrouwen-onderrok, die door stalen veeren trechtervormig wijcluit gehouden wordt.
Crisis, beslissende wending eener zaak, keerpunt in eene
ziekte ; bedenkelijke staat der omstandigheden.
Crispdtie, krulling, kronkeling, samenkritnping.
Crispindde. geschenk op eens antlers kostcn gegeven.
Criterium, merkteeken, onderscheidingsteeken ; maatstaf
ter beslissing van deze of gene zaak.
Criticdster, onbeduidend recensent, muggenzifter.
Criticomanie, buitensporige bedilzucht.
Criticus, kunstrechter, reeensent, boekbeoordeelaar ; (ook :)
vitter, hekclaar, bediller.
Critiek, beoordeeling, toetsing, oordeelvelling, kunstbeoordeeling, ; kunstrechterschap ; beneden critiek, alle
beoordeeling onwaard, uitg,enthakt slecht,
critiek, critisch, de crisis aanduidend of betreffend ; wat
tot de critiek behoort, kunstrechterlijk (z. kritiek).
critiseeren, streng beoordeelen ; vitten, hekelen.
crocheeren, krommen, haken.
[Ly die).
Crochet, haakje.
Crce'sus, schatrijk man (Haar een zees rijk ko n.ng V a II
croiseeren, kruisen, overkruis plaatsen ; elkander croi-
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Croissant—Cul-de-Paris

seeren, elkander kruisen (van lijnen, wegen enz., die
elkander snijden, van twee personen, twee brieven enz.,
die denzelfden weg in tegengestelde richting afleggen).
Croissant, wassende maan, halvemaan.
Crop, oogst.
Crops, groote tabaksvaten in N.-Amerika.
Croquante, knapkoek, knaptaartje.
croqueeren, tusschen de tanden kraken ; vluchtig schetsen of teekenen.
Croquet, dunne en harde peperkoek.
Croquis, vluchtig ontwerp of schets (by. van eene schilderij, een landscbap enz.)
Croup, z. Kroep.
Croupdde, luchtsprong (van het paard) met ingetrokken
kruis en achterbeenen.
Croupe, kruis van een paard.
Croupier, helper of beambte van den houder eener speelbank ; heimelijke of ongenoemde deelhebber in eene zaak.
Crown, kroon.
croyabel, geloofbaar.
Crucifix, kruisbeeld, beeld van Christus aan bet kruis.
Cruditeit, rauwheid, onverteerbaarheid ; iets onverteerbaars in de maag ; (fig.) grofheid, onwelvoeglijkheid.
cruel, wreed, onmenschelijk, barbaarsch.
Crusddo, Portugeesche en Spaansche munt.
Crustacean, schaaldieren.
CrustAtie, omkorsting.
Crux, kruis ; crux criticorum, een kruis, d. i. een kwelling voor uitleggers ; crux medicorum, een kruis voor
Cryptogdmen, bedekt bloeiende planten.
(dok ters.
Cubitus, elleboog, voorarm.
Ciibus, teerling, dobbelsteenvormig lichaam.
cui bono ? tot wat einde ? waartoe is dat goed ?
Cuique (ku-ique of kuique), cuique suum, ieder het zijne.
Cuiras, z. Kuras.
Cuir de laine, zeer sterke gekeperde wollen stof.
Cuisse-madame, oases eener langwerpige perensoort.
Cuivre poii, geslepen of gepolijst geel koper.
Culbilte, buiteling, tuimeling, val over 't hoofd.
culbuteeren, buitelen ; in 't verderf storten ; (ook :) overhoop werpen.
(te does; uitstaan.
Cul-de-Paris, opvulsel om de dameskleedjes van achteren

Cul-de-sac—curabel
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Cul-de-sac, straat zonder uitgang, zak, keerweer.
culinair, wat tot de keuken behoort.
Cu'min g le, grootste hoogte, doorgang der sterren door

den meridiaan. CUlminatie-punt, hoogste standpunt
(eener ster); hoogste graad van m.acht, aanzien enz.
culmineeren, door den meridiaan gaan ; de grootste hoogte
of het toppunt bereiken.
CulOt, nestkutken ; laatstgeboren kind; jongst, aangenomen lid ; schoteltje onder den smeltkroes in den oven;
zwart aanzetsel in 't onderste van een lang berookten
pijpekop.
Culotte, broek, korte broek ; zwart of vlammig doorgerookt ondergedeelte van een pijpekop.
Calpa, schuld ; in culpa, strafbaar ; mea culpa, (door)
Culpabiliteit, strafbaarheid. (mijne schuld.
culpeeren, beschuldigen.
culpeus, door onachtzaarnheid schuldig.
Cultivateur, landbouwer, hoer.
cultiveeren, houwen, aanbortwen, aankweeken ; beschaven, oefenen, beoefenen.
Culturgeschichte, geschiedenis der beschaving.
Culturkampf, de naam, dien men in Duitschland pleegt
to geven aan den str;jd van den staat tegen het ultra(montanisme.
Cidtus, openbare eeredienst.
Cultuur, aanbouw, veldbouw ; beschaving, veredeling,
oefening van den geest, van de vermogens van verstand
en hart.
cum, met ; cum No, met God ; cum gran° sans, met
verstand, met oordeel ; cum impetu, met hevigheid,
onstuimig ; cum licentia, met verlof; cum privilegio,
met vrijheid, voorrecht ; cum venia, met verlof; cum
voto, met stem.
CumulAtie, ophooping, opeeustapeling.
cumuleeren, ophoopen ; verscheiden ambten to gelijk bekleeden en de daaraan verbonden voordeelen trekken.
Cunctatie, het talrnen, dralen, toeven.
Cunctator, de draler, talmer. (drtjven.
cupelleeren, louteren, zniveren, in de cupel of kapel afCupiditeit, begeerlijkheid.
Cupido, de minnegod, Amor.
Cura, zorg, voorzorg.
curabel, geneeslijk, heelbartr.
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Curacao—Cynorexie

Curacao, likeur uit oranje-appelen.
Curateele, voogdij, ambt van een curator.
Curator, voogd, toeziener op iemand, die zijne eigen zaken niet kan beheeren ; boedelredder; (ook :) schoolvoogd, toeziener eener inrichting van hooger onderwijs
Curd, pastoor.
Cure-dents, tandenstoker.
cureeren, genezen, herstellen, beter waken.
Curie ;Roomsche), de pauselijke regeering, het hof van
den paus, alle pauselijke beambten en gerechtshoven
in kerkelijke zaken.
curieus, nieuwsgierig ; zeldzaam ; aardig ; dat is curieus !
dat is wat vreemds, — wat moois ! (vreemds.
Curiositeit, nieuwsgierigheid ; merkwaardigheid ; iets
Currency, omloopmiddel, geld, inz. papieren geld.
currente calamo, met loopende pen, d. i. vlug en zonder nadenken.
Curry (-powder), kerrie, eene 0.-lnd. kruiderij.
Cursief, schuinsche drukletter.
CUrsus, loop ; leergang, lessenreeks over een bepaald yak.
Curve, kromme lijn ; curvatuur, kromniing.
CUstom, belasting, inkomend recht ; custom-house, kantoor der inkomende rechten in Engeland.
CUstos, opzichter, bewaker, koster, kerkwachter ; (ook :)
bladwachter, steekwoord, eerste woord eener volgende
bladzijde aan den voet der vorige geplaatst (nu bijna
Cyclometrie, kring-, cirkelmeting. [buiten gebruik).
Cycloop, reusachtig knecht van Vulcanns, met een rond
oog in 't midden van 't voorhoofd ; (fig.) 6enoog ; woesteling.
Cyclorama, rondomzicht, schilderij, die den aanschouwer
een geheelen horizon, of ook de achtereenvolgende gebeurtenissen van een zeker tijdvak to zien geeft.
Cy'clus, kring, tijdkring, zeker aantal jaren, na verloop
van welke dezelfde verschijnsels weder plaats hebben.
Cynanthropie, hondswoede, bondsdolheid bij menschen,
Cy'nicus, schaamteloos, zedeloos mensch. (watervrees.
cyniek, cy' nisch, liondscb ; onbeschaamd, onwelvoeghjk,
vuil ; ontuchtig, zwijnachtig.
Cynisme, onwelvoeglijk of schaamteloos gedrag,
Cynolyssa, liondsdolheid.
Cynorexie, liondshonger, wolfshonger, hongerwoede.

Cynosure—daguerr(e)otypeeren I 2 I
Cynosure, de kleine Beer, poolster ; richtsnoer, leiddraad.
Cythere, bijnaam der godin Venus.
Czak6, hooge soldatenhoed, veldniuts, sjako.
Czapka, de vierkante muts der Poolsche uhlanen, ook
bij sommige cavalerie-corpsen ingevocrd.
Czar of Czaar, voornialige titel des Russischen keizers.

Czar6witsch, zoon des Russischen keizers, grootvorst
Czarewna, dochter des Russischen keizers, grootvorstin.
Czechen, naam der Bohemers, een Slavonische volksstam.

D.
D, als Romeinsch getalmerk- = 500 ; ook afkorting van
Don en Dom, van Doctor (Dr.) en Dominus (Ds.)
D. C. = da capo (z. aid.)
d. d. = de dato, z. dato. (rechten.
D. J. U. = doctor Arus utriiisque, doctor in de beide
D. 0. M. = Deo optimo maximo, aan den besten en
hoogsten God.
d'abord, eerst, aanvankelijk ; terstond, dadelijk.
da cdpo (d. C.), nog eens herhaald, van voren af.
d'accord, eens v. zin, overeenstemmend ; toegestemd ! goed!
Dactylion, handladder voor piano-onderrieht, waarbij de
vingers door ring-en gestoken worden, die door stalen
veeren verbonden zijn.
Dactyliotheek, kabinet van gesneden ring- of zegelsteenen ; (ook 0 verzanieling van afdrukken of afgietsels daarvan ; ring- of juweelkistje.
Dactylologie, vingerspraak ; vingerrekenkunst.
dxddlisch, kunstig, schrander uitgedacht ; nioeilijk to ontwarren, zeer ingewikkeld.
Daemon, geest ; kwelgeest, booze geest.
dwmOnisch, door een boozen geest bezeten ; van geheinizinnige werking, van tooverachtige kracht.
Daguerr(e)otype, lichtbeeld (naar de uitvinding van Daguerre voortgebracht).
daguerr,e)otypeeren, afheeldsels door de enkele lowerking van het zonnelicht op eene chemiscli toebereide
nietaalplaat voortbrengen.
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Daguerr(e)otypie, de kunst mu lichtbeelden op bereide
metalen platen voort to brengen (z. Photographie).
Daimio's, ad.elldken, groote grondbezitters, vorsten in Ja(pan.
Dainties, lekkernijen.
Dairo, de Japansche opperpriester of paus.
Dalai-lama, geestelijk opperhoofd in Mongolia.
Dalmatica, misgewaacl, priesterldk overkleed. [halen).
dal *no, (in de muziek .) van het teeken of (nl. te herDaltonisme, kleurenblind.heid.
damasceeren, vlammig etsen (inz. degens en sabels); ijzerof staalwerk met goud of zilver inleggen.
Damast, zijden, wollen of linnen stof, die met bloemen
en sieraden is doorweven.
Dame, vrouw van eenigen rang, fatsoenlijke vrouw of
maagcl. ; koningin, dame of vrouw in het schaak- en
kaartspel, de dam in het damspel ; dames de la halle,
Pardsche vischvrouwen ; marktwd ven ; dames du demimonde, fatsoetalijk uitziende lichtekooien ; dame d'honneur, eeredarne aan het hof, staatdame ; dame du palais, hofdarne ; dame de compagnie, gezelschapsjuffer.
Damnitie, verdoemenis ; veroorcleeling.
damneeren, verdoemen ; veroordeelen.
Damnum, damno, nadeel, schade, verlies.
Damocles (het zwaard van), een altijd dreigencl groot gevaar to midden des voorspoeds.
Damoiseau, pronker, jufferknecht.
Danaiden (het vat der) vullen, danaidenwerk doen, een
vergeefschen zwaren arbeid verrichten.
Dandin, onnoozel mensch, zotskap.
Dandy, modegek, saletjonker, kwast ; spotnaam der Engelschen in A.nierik.a.
dangereus, gevaarlijk.
Danno, verlies, schade.
Danseur, danger. Danseuse, danseres.
Dantes, speelmerken of rekenpenningen. (renwoeker.
Dardanariaat, sluiker)j, bedrog in maat en gewicht, koDarsis, ontvelling, verlies der opperhuid.
Darwinisme, leer dat alle levende wezens in het planten- en dierenrijk, en daaronder de rnensch, zich trapsgewdze door natnurkeus tot hum tegenwoordigen staat
ontwikkeld. hebben ; — alibis getiaanid naar den Eng.
physioloog Darwin.

Darwinist—Debauchant
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Darwinist, aanhangcr van het Darwinism.
Data, gegevens ; daadzaken.
Dasymeter, werktuig one de diehtheid der Nat te meten.
Dataria, pauselijke prebendenkamer.
dateeren, dagteekenen, tijd en plants (van een opstel)
aangcven ; van zekeren datum af gerekend rnoeten worden.
Dativus, datief, derde naamval (ontvanger, gever).
dato, beden; a dato en de dato, van den slag der onderteekening of der opstelling af.
Datum, tijd- en plaatsaanduiding, dagteekening.
Dauphin, voormalige titel des kroonprinsen van Frankrijk.
Dauphine, zijne gemalin.
Davits, ijzeren standers aan de zijden van het achterschip one er ltehte vaartuigen aan te hanger.
davus sum non, Oedipus, ik hen geen neeester in het
oplossen van raadsels.
Day, dag ; daylabourer, daglooner.
dead-heat, ongeldige wedloop, onedat de paarden vlak
naast elkander aankornen.
de auditu, van hooren zeggen.
Debaclage, liavenruiming.
debacleeren, geloste schepen uit de haven brengen, de
Deballage, uitpakking. (haven ruimen.
deballeeren, ontpakken, uitpakken.
Deballotage, Deballoteering, afkeurende stemming.
deballoteeren, bij stemming afkeuren.
Debanddde, het wanordelijk dooreenloopen der soldaten ;
a la debandade, in de grootste wanorde.
debandeeren, zieli verstrooien, uit elkander loopen ; ontspannen, slap worden.
debankeeren, debanqueeren, de speelbank doen springen.
Debarcaddre, aanlegplaats ; los- en laadplaats y our de
watcgons op spoorwegen. (bout.
Debardage, ontlading van een vaarteeig, inz. ontlading van
debarqueeren, holden ; ontseliepen, lossen.
debarrasseeren, losmaken, ontwarren ; bevrijden, ontsiaan_
debarricadeeren, de barricades of straatversperringen
wegrunnen.
Debatingclub, genootschap tot oefening in bet debatteeren.
debatteeren, het voor en tegen eener zaak bespreken.
Debatten, woordenwisselingen, beredeneeri eg eener zaak.
Debauchant, Debauche, losbol, liclitniis,doorbrenger.
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Debauche, uitspatting, ongebondenheid.
debaucheeren, licbtmEssen, liederhjk leven ; verleiden.
Debaucheur, verleider.
Met (pl. debent), hij is schuldig ; (als subst.:) de schuld,
hetgeen betaald moet worden ; (bij kooplieden :) de linkerzijde van 't grootboek. Debênt, schuldenaar.
debiel, zwak, machteloos.
Debiet, aftrek, vertier van waren.
Debiliteit, zwakte, krachteloosheid ; verstandszwakte.
Debitant, warenafzetter, shjter, verkooper in 't klein ;
verkooper van loterijhriefjes voor den collecteur.
debiteeren, afzetten, verkoopen, afleveren ; op het debet
of de dtbetzijde brengen, als schuldboeken ; nieuwtjes
d., nieuwtjes verspreiden, uitstrooien.
Dëbiteur, Debitor, schuldenaar. Debitum, schuld.
debloqueeren, ontzetten, de blokkade opheffen.
de bonne grace, vrijwillig, goedwillig, zonder tegenzin ;
met bevalligheid, aardig. (uitspatten.
debordeeren, buiten de oevers treden ; (fig.) te ver gaan,
Debauche, uitweg nit een nauwen pas of engte ; de weg
of het uiiddel oni waren of te zetten, vertierweg.
deboucheeren, de verstopping, versperring wegnemen ;
ontkurken ; nit eene enee, een berg-pas oprukken.
Debours, (doorgaans .) Deboursd, uitschot, voorschot, betaling, voor ems antlers reken:ng.
debourseeren, uitschieten, voorschieten ; uitbetalen.
debrailleeren, den boezeni te bloot dragen.
Debris, puinhoop, wrak ; overblijfsels.
debrouilleeren, ontwarren, in orde brengen, ophelderen.
debusqueeren, nit een voordeelige stelling verdrijven (den
vijand); den voet lichten.
Debut, aanvang ; eerste optreding van Cell tooneelspeler ;
eerste pleidooi eens advocaats enz.
Debutant, wie het eerste proefstuk zijner bekwaamheid
geeft (op een tooneel enz.); beginner, nieuweling.
debuteeren, aanvangen, voor 't eerst optreden of zieh
laten booren ; zijne eerste rol als tooneelspeler vervullen.
deca-, (voor de namen van nietricke neaten en gewichten :)
tiental, tien (z. decagram, decaliter cue.)
Decade, week van 10 dagen nit den Fr. republikeinschcn kalender.
Decadentie, trapsgewijs verval, afneniiug, achterttitgang.

Decagram—dechirreeren
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Decagram, ties wichtjes = 1 Ned. lood.
decaleeren, in gewicht afnemen door uitdrogen, lekken enz.
1 Ned. sehepel.
Decaliter, tien kannen of koppen
decalqueeren, een weerdruk, omdruk of tegenafdruk
waken.
Decdmeron, verzameling van muziekstukken, die in afdeelingen van tien stukken worden uitgegeven.
Decameter, tien meters of Ned. ellen = roede.
decampeeren, opbreken, aftrekken, zich wegpakken.
decanteeren, afzingen ; eene bezonken vloeistof langzaam
(afgieten.
Decapitatie, onth oofdin g.
decapiteeren, onthoofden.
Decarbonisatie, ontkoling, bevrijding van koolstof.
decarboniseeren, van koolstof ontdoen, ontkolen.
Decastere, 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 brengen.
Decemvir, tienman.
decennaal, tienlarig, tien jaren durend,
Decennium, tiental jaren.
decent, welvoeglijk, gepast, fatsoenlijk ; eerbaar.
Decentie, welvoegbjkheid, betanieNkheid, zedigheid.
Decentralisatie, de ophefting der centralisatie, het verleenen van nicer zelfstandigheid aan de leden (inz. van
een politick lieliaam, een staat enz.)
Deceptie, bedrog, misleiding.
Deceptio visus, gezielitsbedrog.
decerneeren, toewijzen, toekennen (inz. prijzen, belooningen); (in reehten :) eischen, vorderen (deze of gene
Decessie, heengang, het aftreden. [straf).
Decharge, ontlading ; ontlasting, vrijspreking van eene
sehuld; losbranding van vuurnionden, salvo ; ontploffing ; getuigen a d., getuigen, die ter ontlasting of
in 't voordeel van een beschuldigde sprekcn.
atladen, lossen ; kwijtschelden, ontdechargeeren,
lasten, ontheffen, uitdelgen ; losbranden, afvuren.
dechausseeren, de voetbekleeding alleggen, ontsehoeien ;
een tand d., hens (vdor het uittrekken) van het tandvleesch ontblooten.
dechiffreeren, ontcijferen, oplossen, ontraadselen.
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Dechiffreur, ontcijferaar van handsebriften.
deck (als voorvoegsel bij namen van maten en gewichten)
het tiende deel (z. declare, decigram, deciliter enz.)
Declare, een tiende are of 10 vierk. Ned. el.
decideeren, beslissen, eene uitspraak doen ; besluiten ;
zich d., tot een besluit konien.
Decigram, een tiende van een gram of wichtje =1 korrel.
Deciliter, een tiende kop of ken = 1 maatje.
decimaal, tiendeelig ; decimale breuk, tiendeelige breuk.
decimabel, tiendplichtig.
Decimatie, vertiending ; heft=ing der tienden tiendrecht;

loting om den tienden man.
Decime, de tiende toon van den grondtoon afgerekend.
Decime, tiende gedeelte van den franc.
decimeeren, loten oni den tienden man, zoodat van elke

tien een gestraft wordt (hetwelk bij voorkomende muiterij en oproer van een geheel corps somtkjcls plaats
heeft); ook in 't alg.: sterk dunnen, aanmerkelijk verminderen (nl. de bevolking, gelijk bij pestziekte, cholera enz.)
Decimeter, een tiende meter of el = 1 palm.
decipieeren, misleiden, bedriegen.
decipimur specie recti, wij worden bedrogen door den
schejn van het goede.
Decisie, heslissing, besluit ; rechterlijke uitspraak.
decisief, beslissend, stellig.
Decistere, een tiende store of wisse = 100 kub. palm.
Declamatie, kunstmatige mondelinge voordracht, de kunst
oni schoon te teems of voor te dragen ; (ook :) gezwollen voordracht, woordenpraal.
Declamator, kunstmatig spreker ; (ook .) lioogdravend redenaar.
Declamaterium,redenaarsoefening,kunstmatige voordracht;
viers slat met afwisseicnde begeleiding van muziek wordt
opgezegd.
declameeren, kunstmatig voordragen, met smaak en nitdrukking lets mondeling voordragen ; (ook :) uitvaren,
krachtig lostrekken tegen....
Declaratie, verklaring, bekendmaking ; aangifte van koopwaren of goederen Ran tolkantoren ewe.; het bewijs diet.
aangifte ; (ook wet :) liefdesverklating.
Declaration (d'amour), liefdesverklartng.
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declareeren, verklaren, zijn besluit openbaar maken ;
waren of goederen bij bet kantoor aangeven.
Declinatie, afwijking, inz. der magneetnaald ; woordbuiging (in de spraakkunst); (fig.) afwijzing van een verzoek ; bet in-minaeliting-brengen.
declineeren, van de hand wijzen; een wooed verbuigen ;
(fig.) in minaebting brengen, verkleinen. (dendrank.
Decoct, decOctum, afkooksel (inz. van kruiden), kruiDecoctie, afkoking.
Decollatie, ontbalzing, onthoofding.
decolleeren, ontbalzen, onthoofden.
(dragen.
deco)leteeren (zich), den pals en de sebouders to ver bloot
decoloreeren, ontkleuren; verschieten, verbleeken.
de commode et incommode, onitrent bet voor- en nadeel.
decomponeeren, nit elkander nemen, ontleden, ontmengen, de bestanddeelen vaneenscheiden.
decomponibel, ontleedbaar, ontbindbaar.
Decompositie, ontbinding, seheiding, oplossing.
Decompte, korting, aftrek van een rekening.
decompteeren, aftrekken, korten, in mindering brengen.
de concert, eenparig, met gemeen overleg, met wederztjdscli goedvinden en meclewerking.
deconcerteeren, verlegen maken, van zijn stuk brengen ;
(een voornemen) verijdelen ; dwarsboomen.
Deconfithre, volkomen nederlaag ; volslagen onvermogen
om to betalen.
de congruo, naar billijkbeid. (ken.
decontenanceeren, in de war brengen, bedremmeld maDecorateur, tooneelschilder, tooneelversierder.
Decoratie, versiering, tooneelversiering ; ordeteeken.
decoreeren, versieren, met een ordelint beselienken ; een
gedecoreerde, iemand die een ordelint, eerekruis draagt.
DecOrum, het welvoeglijke, gebruikelijke ; het decorum
bewaren, zijn fatsoen bouden.
decoupeeren, in stukken snijden ; getand maker ; voorsnijden (aan tafel).
decourageeren, ontmoedigen ; den lust benemen.
Decouragemênt, ontmoediging.
Decourt, korting op eene rekening of faetuur.
decous6, onsamenbangend.
Decouverte, ontdekkince,
decouvreeren, ontdekken, openbaren.
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decrediteeren, achting, vertrouwen, krediet doen verliezen. (overheid.
Decreet, hesluit, rechts- of raadsbesluit ; verordening der
Decrement, het afnemen, verval.
Decrepitatie, knettering van sommige zouten op het vuur.
decrepiteeren, knetteren, aan stukken knappen, met een
pof uiteenspringen (gelijk keukenzout op het vuur).
Decrepitude, afgeleefdiceid ; bouwvalligheid, verval.
decrescendo, afneiuend, allengs van den sterken tot den
zachten toon overgaand.
Decrescêntie, afneming, vermindering.
Decretalen, pauselijke besluiten op kerkelijke vraagstuk.
ken, door bisschoppen geopperd.
decreteeren, gerechtelijk besluiten, vaststellen ; bevelen.
Decretist, leeraar van het kerkrecht.
decrotteeren, reinigen, schoonmaken, poetsen.
Decrotteur, sehoenpoetser.
Decrottoir, schraapijzer, werktuig bij de deuren om de
voethekleeding to reinigen.
decrusteeren, ontkorsten, ontschorsen, afschillen.
decupleeren, vertienvoudigen, tienmaal nemen.
Decuplum, het tienvoud.
Decurie, afdeeling van tien.
Decussatie, doorkruising.
decussatim, kruiswijze.
dedaigneeren, versmaden, verachten, niet verwaardigen.
dedaigneus, smadelijk hoonend, geringachtend.
Dedalisch, z. Dmdalisch.
de dato, van den dag der uitvaardiging af.
Dddicatie, opdracht, toewijding.
dediceeren, opdragen, toewijden.
dedommageeren, sunadeloos stellen, de schade vergoeden
Dedommagement, schadeloossteiling, schadevergoeding.
deduceeren, afleiden, bewijzen ; verklaren, openleggen.
Deductie, aftrekking, aftrek van eerie som ; grondcge uiteenzetting, bewijsvoering.
Deer, Bert, rood wild.
de facto, werkelijk, volgens de werkelijkheid, metterdaad ;
eigenmachtig, zonder verdere omstandigheden.
defailleeren, in gebreke blijveu, den gestelden termiju
verzicimen.
Defaite, uederlaag.
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Defalcatie, afinaaiing ; het vooraf-korten, het aftrekken
(van de som), korting.
defameeren, liever diffameeren (z. ald.)
Defaut, gebrek ; het niet-verschijnen voor 't gerecht ; vandaar : een vonnis bij defaut.
Defaveur, ongunst, ongenade ; geringe prijs.
defavorabel, ongunstIg; afkeerig.
Defect, gebrek, feil, mangel, tekort.
defect, onvolledig, onvoltallig ; beschadigd.
defecteeren, fouten of gebreken opzoeken en verbeteren.
defectief, gebrekkig, onvolledig, beschadigd.
defendeeren, verdedigen.
Defensie, verdediging, tegenweer ; verdedigingsschrift.
defensief, verdedigenderwijs ; beschermend ; defensieve
alliantie, verbond van wederzijdsche verdediging.
Defensor, verdedi ger.
defereeren, aanbrengen, aangeven ; een eed opleggen ; den
voorrang toekennen ; toegeven.
Deferent, aangever, aanbrenger ; afvorderaar van een eed.
Deferentie, inschikkelijkheid, gehoorzaamheid uit achting
Defi, uitdaging, tarting ; veetebrief. (en ontzag.
Defiance, mistrouwen, wantrouwen.
deficient, ontbrekend.
Deficientie, gebrek, ontstentenis.
Deficit, tekort (bv. op eene rekening). (hoofd bieden.
defieeren, wantrouwen, mistrouwen ; tarten, uitdagen, het
Defigurdtie, misvorming, verminking.
defigureeren, misvormen, verminken.
Defile, nauwe pas, engte ; holle weg.
defileeren, in smile gelederen, met klein front optrekken, uit eene engte trekken. (len.
defineeren, beter definieeren, verklaren ; nauwkeurig bepaDefinitie, juiste bepaling, duidelijke omschrijving.
definitief, afdoend, beslissend, onherroepelijk ; d. tractaat, slotverdrag.
Deflagratie, het uitbranden, reinigen door het vuur.
deflecteeren, afwenden ; afwijken, inz. van lichtstralen.
Defloratie, ontbloeming ; schending, verkrachting ; ontmaagding. (den.
defloreeren, onteeren, schenden, verkrachten ; ontmaagdeform, wanstaltig, misvormd.
deformeeren, misvormen, mismaken, verminken.
ELFDE DM.
9

1 3 0Deformiteit Deist
Deformiteit, mismaaktheid, wanstaltigheid.
Defraudant, belastingontduiker, smokkelaar.
Defraudatie, sluikhandel, verborgen bedrog.
defraudeeren, smokkelen, het land te kort doen door de
in- of uitgaande rechten te ontduiken.
(betalen.
defrayeeren, vripiouden, iemands vertering, reiskosten enz.
defricheeren, ontginnen, braakland bebouwbaar makers.
de front, van voren ; op g ene rij, naast elkander.
Deterdar, grootschatmeester, minister van financien bij
de Turk en.
DefOnctus, defUncta, afgestorvene, overledene.
degage, gedegageerd, vrij, ongedwongen, vrijmoedig.
degageeren, ontslaan, vrij- of losmaken.
deganteeren (zich), de handschoenen uittrekken.
degarneeren, het boordsel, belegsel of versiersel afnemen ; het huisraad wegnemen ; (eene vesting) van manschap, gesehut enz. ontblooten.
Degeneratie, ontaarding ; verbastering.
degenereeren, ontaarden, slechter worden, verwilderen.
degluteeren, doorslikken.
Degoat, walging, afkeer, tegenzin.
degoutant, walglijk, afkeerwekkend ; onnitstaanbaar.
degouteeren, tegenzin, afkeer inboezemen ; walgen, ergeren.
de grace! eilieve ! wat ik u bidden snag ! met uw verlof !
Degradatie, verlaging, ontzetting van een post.
degradeeren, verlagen, van ambt of waardigheid ontzetten, een lageren rang geven.
de gravi causa, om gewichtige reden(en).
deguiseeren, vermonimen, verkleeden, onkenbaar maken ;
verbergen, verbloemen.
Degustatie, het proeven.
degusteeren, proeven ; uitvorschen. (niet te twisten.
de gUstibus non est disputandum, over den smaak valt
de hodierne die, van den huidigen dag af.
DehOrs, buitenzijde ; uiterlijke welvoeglijkheid.
Dehortatie, ontrading, afrading.
defficeeren, vergod en.
Dei gratia, door Gods genade (v6or vorstelijke titels).
de indUstria, met overleg; — opzet ; met vlijt.
Deisme, geloof aan het bestaan van een God, zonder eene
openbaring te erkennen.
Deist, godbel;jder, die aan Beene openbaring gelooft.
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Dejectie, uitstooting, verstooting.
dejeuneeren, ontbijten.
Dejeundr, Dejeunè, ontbijt; dejeuner a la fourchette,
vorkontbijt, koud voormiddageten ; d. dinatoire (Bever:
d.-diner), middagontbijt, groot ontbijt, dat de plaats van
nuddagmaal moet vervangen.
de pre, van rechtswege.
del., afkorting van delineavit (z. dat woord).
delabreeren, aan stukken scheuren ; bederven, ontredderen, onbr uikbaar maken.
Delai, uitstel, verwijl, termijn.
Delassement, verkwikking, ontspanning.
Deldtie, heinielijke aanklacht, aanbrenging bij de overheid,
verklikking.
Deldtor, aanbrenger, verklikker.
del credere, op trouw en geloof, op krediet ; borgtocht
bij verkoop van goederen, bij wisselzaken.
dole, delg uit ; deledtur, men delge uit, neme weg (nl.
letters en woorden op drukproeven, bij verkorting dr.)
delectdndo pariterque monendo, door te gelijk verniaak
en leering te verschaffen.
Delectdtie, verlustiging, uitspanning, verkwikking.
delecteeren, vermaken, verheugen, verlustigen.
Delegaat, afgevaardigde.
Delegitie, afvaardiging ; ovcrwijzing eener schuld.
delegeeren, afzenden, afvaardigen ; overdragen, overwijzen
(be. een recht, eene schuld).
delenda Carthago, „Carthago moot verwoest worden" (de
woorden waarmee Cato al zijne redevoeringen sloot);
oneig.: zaak waarop men steeds terugkomt.
Deleniment, verzachtingsmiddel ; liefkoozing.
deleterisch, doodend, vergiftigend, verwoestend.
deliberdndum : ad d. nemen, in overweging nemen.
Deliberdtie, beraadslaging, overweging.
delibereeren, beraadslagen, overleggen.
deliberato, vastberadeu.
delicaat, teeder ; weekelijk ; kiesch ; welsmakend ; (ook :)
denkelmjk, netelig, moeilp., hachelijk.
delicdto, teeder, zacht, roerend.
Delicatesse, teederheid ; lekkernij, lekkerbeetje ; netheid,
sierlijkheid ; vertroeteldheid ; kieschheid, heuschheid.
Deuce, geneugte, vermaak, lust, genot, wellust.
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delicious, kostelijk, overheerlijk, bekoorlijk, hoogst aangenaam of aanvallig ; zeer lekker.
Delict of Delictum, wanbedrijf, euveldaad.
Deligatie, verbinding.
Delimatie, afvijling.
Delimitatie, grensbepaling.
delimiteeren, afgrenzen, de grenzen bepalen.
DelineAtie, teekening, schets , plan, grondteekening.
delineavit, (afgekort del.) hi,j heeft het geteekend.
Delinquent, overtreder, boosdoener ; arme zondaar.
deliquescent, vervloeiend, wegsmeltend.
Deliratie of Delirium, waanzin, geestverwarring ; delirium tremens, zuipers-waanzin, dronkaards-beroerte.
delireeren, ijlen, raaskallen.
Delirium, z. Deliratie.
Delivrance, bevrijding, verlossing.
delivreeren, bevrijden, verlossen.
delogeeren, verdrijven, nit de woning verjagen ; verhuizen.
deloyaal, onredelijk ; woordbreukig, niet rechtschapen.
Delta, naam van de Grieksche D (4), en daarom ook
van het land aan de monden der rivieren, als zij in 2
of meer arrnen verdeeld in zee vallen, inz. het eiland,
door de Nijlmonden aan de Middellandsche zee gevoriud.
deltavormig, driehoekig
deludeeren, bespotten, voor den gek houden.
Belt:isle, bespotting ; bedotting, misleiding.
Demagogie, volksleiding ; (het streven naar) heerschappij,
eene volkspartij ; volksverleiding.
demagegisch, volksleidend ; volksverleidend ; als deinagoog.
Demagoog, volksleider, aanvoerder eener volkspartij ; (ook
welt) oproerstoker, stokebrand, opruier,
Demandatie, opdracht, last.
demandeeren, toevertrouwen, opdragen ; (oak :) vragen.
demanteleeren, ontmantelen, de werken eener vesting
slechten.
Demarcatie, begrenzing, afpaling ; demarcatie-lijn, grenslijn, scheidslinie ; demarcatie-troepen, grenstroepen.
Demarches, maatregelen ; demarches maken, stappen
doen, pogingen aanwenden, maatregelen nernen.
demasqueeren, ontmaskeren, de mom afnemen.
Deméld, kleine twist, kibbelpartij ; haspelarij.
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demeneeren, ontwarren, verwarde zaken uiteendoen, ophelderen.
demembreeren, de leden van een lichaam vaneenscheiden,
van elkander scheuren ; verbrokkelen.
Demembrement, verdeeling, verbrokkeling.
demenageeren, verhuizen.
Demence, beter Dementie, krankzinnigheid.
demeneeren (zich), hevige, Wilde gebaren maken.
Dementi, logenstraffing ; iemand een dementi geven,
iemands bewering voor een leugen uitmaken ; zich een
dementi geven, zich tegenspreken, zijn wooed terugnemen of niet houden.
Demerênt, een verdienstelijk persoon.
demeubleeren, het huisraad wegnemen, ontruimen.
demi, half; a demi, ten halve ; demi-fortune, rijtuig met
den paard, denspan ; demi-meske, halve, gebrekkige
maatregel ; demi-monde, half-fatsoenlijke stand, waarbij
't met eerbaarheid en goede zeden zoo nauw niet genomen wordt (z. onder dame); demi-relief, half verheven
werk ; demi-rond, halve cirkel, halfrond.
DemIssie, vriendelijkheid jegens geringeren, bescheidenheid ; (ook :) afdanking, ontslag uit een ambt (voor dit
laatste beter Dimissie).
Demi-teinte, halfschaduw (bij plaatsnijders); middelkleur,
halve tint (bij schilders).
Demi-tour, halve wending, half links of half rechts.
Demiurg, kunstenaar, werkmeester ; volksleider.
(wapening.
Demi-volte, halve zwenking.
Demobilisatie, terughrenging op den voet van vrede, ontdemobiliseeren, ontwapenen, op den voet van vrede stellen ; roerende goederen voor onroerend. verklaren.
Democraat, aanhanger der volksregeering, vrijburger.
Democratie, volksregeering, republiek met regenten door
en uit het yolk gekozen.
Democratisme, zucht tot —, gehechtheid aan de volksregeering. (hoorend.
democrAtisch, vrijburgerlijk, tot de volksregeering beDemocriet, iemand, die de wereld van hare laeliwekkende
zijde beschouwt ; vriend van gezellige vreugde.
Demoiselle, juffrouw, jongedochter.
demolieeren, slechten, sloopen, afbreken.
Demolitie, Demoliseering, slooping, omverwerping.
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Demon, z. Daemon.
Demonetisdtie, het buiten-omloop-brengen, buiten-koersstellen van munten of papiergeld.
Demonstrdtie, bewijs, betoog ; bonding van aanval, dreigende houding ; het openbaren van een zeker oogmerk
of gevoelen door volksbewegingen, optochten bij fakkellicht, kattenmuziek, adressen enz.
demonstratief, aanwijzend; bewijzend, o vertuigend ; bondig.
demonstreeren, betoogen, voor oogen leggen.
demonteeren, uit den zadel lichten ; weerloos, onbruikbaar maken ; uit elkander nemen (een werktuig, machine).
Demoralisatie, zedenverbastering, ontaarding der zeden.
demoraliseeren, onzedelijk maken, bederven.
de mertuis nil nisi Wile, van de dooden moet men niets
dan goed spreken.
demoveeren, wegruimen ; afzetten.
denationaliseeren, van den volksaard berooven.
denaturaliseeren, (iemand) het burgerrecht onttrekken.
denatureeren, ontaarden, verbasteren.
Denatus, gestorven, gestorvene.
Dendrieten, steenen met afbeeldingen van boomen en
struiken. (kunde.
Dendrographie, —logfe, beschrijving der boomen, boomDendrometer, boommeter.
Dendrometrie, boommeetkunst.
Denegatie, loochening, ontkenning.
denegeeren, loochenen, ontkennen.
Denier, penning, een kleine Fransche munt.
Denigratie, zwartmaking, belastering, schending van den
goeden naam.
Denomindtie, bet noemen of sanduiden door een gepasten naam, benaming, naam. [nis enz.)
denomineeren, bij name noemen (inz. in ecne acte, vondenonceeren = denuncieeren (z. aid.)
Denouement, ontknooping.
de mho, opnieuw.
Denree, levensmiddelen, eetwaar.
Densiteit, dichtheid, vastheid.
Dentaal-letters, tandletters.
Dentagra, tandpijn, tandjicht.
Dentist, tandmeester.
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Dentitie, het tandenkrijgen.
Denudatie, ontblooting.
Denunciant, aangever, aanbrenger (bij 't gerecht).
Denuncietie, aangifte, aanwijzing, verklikkertj.
denuncideren, bij het gerecht aangeven, aanbrengen.
Deo dicatus, Gode gewdel.
Deo favente, met Gods guest.
Deo grdtias, God (ztj) dank.
Deo ignoto, aan den onbekenden God.
Deo juvante, met Gods hulp. (ping uitspreken.
deopteeren, kiezen, btj eene verkiezing mine stem of ince Deo volente, met Gods wil.
depaqueteeren, uitpakken.
Departement, ambts- of werkkring, yak, bedrijf, beheer ;
bevoegdheid ; naam der verschillende afdeelingen van
de staatszaken, onder de ministers verdeeld, zooals
departement van oorlog, van justitie enz.; landsafdeeling, gewest ; afdeeling van eene maatsehappij, b y . van
't Nut van 't Algemeen.
departementaal, wat de departementen betreft.
Departitie, verdeeling.
depasseeren, voorbljgaan, te boven gaan ; overschrijden,
te buiten gaan (be. zijne orders).
Depeche, brief, boodsehap, die spoed vereischt, ambtsbericht ; verordening der regeering en berieht aan deze,
staatsbrief ; telegraphisch bericht, telegram.
depêcheeren, snel afvaardigen ; bespoedigen, verhaasten.
Depeculaat, DepeculAtie, kasdiefstal, diefstal aan de kas
dependeeren, afhangen, afhankelijk zsjn. (gepleegd.
dependent, afhankelijk.
Dependentie, afhankelijkheid.
Depense, uitgave (inz. noodelooze), onkosten, vertering.
depenseeren, uitgeven, verteren ; verkwisten.
depeupleeren, ontvolken.
Depildtie, ontharing ; kaalheid.
Depit, skt, ergernis, hartzeer, wrevel, wrok.
deplaceeren, verplitatsen ; misplaatsen; verdrijven, afzetten, een post ontnemen.
Deplaisir, verdriet, misnoegen.
de piano, met gemak, zonder moeite.
DeplantAtie, yerplanting, verzetting.
deplanteeren, verplanten, verzetten.
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deplorabel, betreurenswaard, jamnaerlijk.
deploreeren, betreuren, beschreien, bejammeren.
deployeeren, ontvouwen, uiteenslaan ; (fig.) aan den dag
leggen, ten toon spreiden ; (bij de troepen) ontwikkelen.
Deployeer-pas, snelpas bij de ontwikkeling van een gesloten troep.
(rechtelijk getuigen.
deponeeren, nederleggen, in bewaring geven ; (ook :) geDeponent, in-bewaring-gever ; (ook :) getuige.
Depopulatie, ontvolking ; afneming der bevolking.
Deportitie, uitbanning, vervoering naar eene strafkolonie.
deporteeren, verbannen, naar een bepaald oord als balling,plaats brengen ; gedeporteerde, bailing.
Depositair, Depositaris, bewaarder, vertrouwd persoon,
b;j wien iets ter bewaring wordt nedergelegd.
Depositie, afzetting, nederlegging ter bewaring; (ook :)
getuigenis, getuigeverklaring.
DepOsito-bank, bewaarbank, die kapitalen tegen matige
interesten in bewaring neemt.
Depositeur, depositor, hij die iets in bewaring geeft.
DepOsitum, het aanvertrouwde goed.
depossedeeren, uit het bezit stooten.
Depot, het ter bewaring gegeven goed ; de bewaarplaats,
stapel- of verzamelplaats van koopmansgoed, magazijn ;
(bij de militairen :) de aanvullingsmanschappen ; het
aanvullingsmagazijn, de bewaarplaats van allerlei krijgsbehoeften enz.; (ook :) bezinksel, afzetsel in vochten.
DepOt•houder, verkooper uit een hem toevertrouwden
warenvoorraad voor rekening des eigenaars.
Depravatie, bederf, verslimmering.
Deprecatie, afbidding.
Depreciatie, enz., z. Depretiatie, enz.
deprehendeeren, vatten, betrappen.
Deprehensie, aanhouding, betrapping.
Depressie, onderdrukking, nederdrukking ; (fig.) bedruktheid ; lage barometerstand of gebied van geringe luchtDepretiitie, waardeverlaging, geringschatting. (drukking.
depretieeren, vernederen, to gering schatten.
Depri, (bij een belastingkantoor) schriftelijk opgave der
waren, die men buitenslands verkoopt of doorvoert.
deprimeeren, onderdrukken, nederdrukken.
Deprivatie, berooving, ontzetting.
depriveeren, berooven.
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de profundis, uit de diepten (naam van een boetpsalm,

die met die woorden begint).
Deputaat, afgevaardigde.
Deputdtie, afvaardiging, bezending ; de afgevaardigden.
Deputatus, z. Gedeputeerde. (ger.
Npute, deputy, afgevaardigde,inz. volksvertegenwoordideputeeren, afvaardigen ; afzenden.
deracineeren, ontwortelen, uitroeien.
derailleeren, uit het spoor loopen, ontsporen.
Deraillement, ontsporing.
(lee.
deraisonnabel, onredelijk.
deraisonneeren, onverstandig spreken ; ongerijmd oordeeDeraisonnement, onverstandig gepraat. (men.
derangeeren, in wanorde brengen ; storen, ongelegen koDerangement, stoornis, wanorde.
Derby-race,wedren te Epsom op Woensdag v6or Pinksteren.
derideeren, uitlachen, bespotten.
de rigore juris, naar de gestrengheid der wet.
de rigueur zijn, volstrekt noodzakelijk, stipt in acht te
derisoir, bespottend, smadend. (nemen z ijn.
Derivatie, afleiding, afstamming.
deriveeren, afleiden, afstammen.
Derisie, bespotting, het belachen, uitlachen.
Derobe, geheim ; b y . escalier derobe, geheime trap ; porte
derobee, geheime deur.
derobeeren, ontvreemden, heimelijk wegnemen.
Derogdtie, afbreuk ; krenking, inbreuk ; afschaffing.
derogeeren, afbreuk doen, benadeelen; inbreuk maken ;

opheffen.
Deroute. verwarde, onordelijke vlucht, nederlaag.
(monnik.
Derriere, achterste.
Dervis of Dervisch, acme Mohammedaansche kloosterdesabuseeren, uit de dwaling helpen.
desaccordeeren, niet stemmen ; niet oyereenstemmen.
desag red bel, onaangenaam.
Desagrement, onaangenaamheid, verdrietigheid.
de saison, van pas, ter snede, te juister tijd.
desallieeren (zich), beneden zijn stand trouwen.
desappointeeren, teleurstellen.
Desapprobdtie, afkeuring.
desapprobeeren of desapprouveeren, afkeuren.
Desappropriatie, afstand van eigendom, bezityerzaking,.
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desarmeeren desireus

desarmeeren, ontwapenen.
desassorteeren, samenbehoorende dingen vaneenscheiden,
allerlei ondereenmengen. (heid.
Desaster, ranipspoed, onheil, slag, groote wederwaardigdesastreus, rampspoedig.
Desavantage, verlies, schade, nadeel.
desavantageus, nadeelig ; ongunstig.
Desaveu, ontkenning, loochening.
desavoueeren, loochenen ; herroepen, niet erkennen.
Descendenten, a' stammelingen.
Descendentie, afstarnming., nakornelingschap.
Descênsie, nederdaling, afdaling ; ondergang.
describeeren, beschrijven.
Descriptie, beschrg ving.
descriptief, beschrg vend.
Desembailage, ontpakking, uitpakking.
desemballeeren, uitpakken, ontpakken (koopmanswaren).
desembarqueeren, weder ontschepen.
desennuyeeren, de verveling verdrijven, opvroolijken.
deserteeren, wegloopen, heimelgk zijn vaandel verlaten,
zich wegpakken.
Deserteur, overlooper, weglooper ; overlooper naar den
vgand ; afvallige.
Desertie, het overloopen naar den vijand ; het heimelijk
wegloopen van zen vaandel ; verlating (inz. van een der
echtgenooten).
Deservieten, het loon eens zaakvoerders of pleitbezorgers.
Deshabille, ochtenclgewaad, huisgewaad.
deshonnet, onwelvoeghjk, onfatsoenlijk, onkiesch.
Deshonneur, oneer, schande.
deshonoribel, begeerenswaard.
Desideratum, Desideraat, lets dat begeerd wordt (loch
niet voorhanden is ; vereischte ; gaping.
Desiderium plum, vrome wensch. (ming.
Designdtie, bestemming; beteekening ; voorloopige benoedesigneeren, bestemmen, heteekenen, aanwtjzen ; iemand
tot lets bg voorraad benoenien.
Desinentie, rtitgang (van een woord).
Desinfecteeren, van smetstof zui veren, ontsmetten.
desinfectie, reiniging van smetstof, ontsmetting.
desirdbel, wenschenswaard, wenschehjk.
desireus, hegeerig.

desisteeren—dessineeren
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desisteeren, afstaan, aflaten (van iets); ophouden, opgeven, laten varen, afzien.
desobedieeren, ongehoorzaam zijn.
DdsebligeanCe, onvriemlelijkheid, ongedienstigheid.
desobligeante, smal rijtuig voor den persoon.
Desoeuvrement, ledigheid, werkeloosheid.
desolaat, verlaten, woest ; treurig, troosteloos ; ellendig;
desolate boedel, onbeheerde boedel.
desolant, bedroevend ; lastig, hoogst vervelend.
Desolatie, verwoesting; groote droefheid, troosteloosheid.
desoleeren, verwachten; bedroeven, krenken.
Deserder, wanorde ; buitensporigheid, zedeloosheid.
Desorganisatie, ontbinding, ontaarding ; ontstemniing.
desorganiseeren, ontbinden ; in wanorde brengen, beroeren, ontsternmen, tweedracht zaaien.
desorienteeren, van den rechten weg afleiden, het spoor
bijster waken ; in de war bren g en; verlegen waken.
Desoxydatie of Desoxygenatie, bbevriejding of berooving
van zuurstof, ontzurrng.
desoxydeeren of desoxygeneeren, van zuurstof berooven,
de zuurstof wegnemen, uitdrijven.
Despect, verachting, smaad, minachting.
despecteeren, verachten, smaden, geringschatten.
desperaat, vvanhopig ; radeloos, vertwtfeld.
Desperado, waaghals.
Desperatie, wanhoop, radeloosheid, vertwijfeling.
despereeren, wanhopen, vertwijfelen, radeloos zijn.
Despoliatie, berooving. plundering.
Desponsatie, ondertrouw, plechtige verloving.
Despoot, willekeurig vorst, zelfheerscher, dwingeland.
Despotie, willekeurige heerschappij.
(nisch.
despotiek, despetisch, willekeurig en eigenmachtig, tiranDespotisme, eigendunkelijke heerschappij, dwingelandij.
Dessa, dorp op Java.
Dessein, voornemen, oogmerk, opzet ; ontwerp, schets.
Dessendiaan, druklettersoort (van 10 punten) tussehen
mediaan en garmond.
Dessert, nagerecht, laatste tafelgerecht.
Desservant, beter deservant, waarnemend geestelijke.
Dessin, teekening, schets, ontwerp ; patroon, model.
Dessinateur, patroonteekenaar.
dessineeren, ontwerpen, teekenen.
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destilleeren, z. distilleeren.
Destin, noodlot.
Destinatie, bestemming, plaats der bestemming.
destineeren, bestemmen ; verordenen, beschikken.
destitueeren, afzetten, van post of ambt ontzetten.
Destitiltie, afzetting, ontzetting, ontslag.
Destrktie, verwoesting, vernieling.
destructief, vernielend, verwoestend.
destrueeren, vernielen, omverhalen, nederrukken.
desunieeren, oneens waken, verdeelen.
desunt caetera, de rest ontbreekt.
detacheeren, afzonderen en afzenden ; losmaken.
Detachement, afgezonden troep of commando soldaten.
Detail, pl. Details, het bijzondere, omstandige van jets,
bijoinstandigheden, bijzonderheden, kleinigheden ; en d.,
omstandig, uitvoerig, haarfijn (bv. vertellen); in 't klein,
bij 't stuk, bij de el, maat enz. (verkoopen).

Detailhandel, kleinhandel, kramerij. (yen.
detailleeren, uiteenzetten, omstandig verhalen of beschrijDetailleur, kleinhandelaar.
Detectie, ontdekking, blootlegging.
Detective, spion der geheime politic (in Louden).
de to fdbula narratur, gij zijt de man dezer historic,
dat geldt, — betreft u.

deteneeren, z. detineeren.
Detêntie, opsluiting, hechtenis.
Detentie-huis, gevangenhuis.
detergeeren, afwisschen, reinigen.
Deterioritie, verergerde toestand eener zaak, verval.
determinabel, bepaalbaar.
Determindtie, bepaling ; beschikking ; besluit.
determinatief, bepalend.
determineeren, bepalen, vaststellen ; besluiten ; beschikken ; (ook :) overhalen, overreden.

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

detestdbel, verfoeielijk, gruwelijk.
detesteeren, verfoeien ; verwenschen.
detineeren, tegenhouden, gevangenhouden.
Detonitie, bet valschzingen ; de ontploffing.
detoneeren, valsch zingen ; ontploffen.
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detorqueeren, verdraaien, een anderen, gedwongen zin
geven ; afwenden, afwerpen (b y . de schuld op een ander).
Detour, omweg, bocht ; (fig.) uitvlucht, voorwendsel,
draaierij.
detourneeren, afwenden, doen afdwalen ; van richting
veranderen, afleiden, doen afwijken.
Detract, wat er van een buitenslands gaand vermogen
wordt afgetrokken.
Detracteur, lasteraar, kwaadspreker, achterklapper.
DetrActie, aftrek, afkorting ; (ook :) eerroof, laster.
detraheeren, aftrekken, afkorten ; (ook :) belasteren.
Detrempe, waterverf, waterteekening.
Detresse, nood, angst, verlegenheid.
detrimenteus, schadelijk, nadeelig.
detrompeeren, de dwaling benemen, uit den droom helpen.
detroneeren, onttronen.
de trop, to veel, overbodig.
detto, (beter, niaar minder in gebruik dan dito), hetzelfde,
het vroeger genoemde ; desgelijks, evenzeer.
detur, het worde gegeven.
Deus ex machina, letterlijk : God uit de (tooneel-)rnachine, d. i. de onverwachte verschijning van een persoon, die aan een ingewikkelde zaak een gelukkige wending geeft.
Deuterogamie, tweede echt. (boek.
Deuteronemium, tweede wetgeving, naam van Mozes' qfde
deux a deux, twee aan twee.
devaliseeren, plunderer, uitschudden.
DevalvAtie, verlaging van de waarde eener munt ; het ongangbaar maken eener munt ; (ook :) het versterf van
een goed of recht.
devalveeren, (munten) buiten koers stellen, in waarde
verrninderen.
devanceeren, vooruitgaan, voorbijstreven.
Devastatie, verwoesting, vernieling.
devasteeren, verwoesten, vernielen, omkeeren.
developpeeren, ontwikkelen, ophelderen.
Developpement, ontwikkeling.
de verbis ad verbera, van woorden tot slagen.
de verb° ad verbum, van woord tot woord.
Devergondage, schaaniteloosheid.
Deverserium, herberg, tapperij.
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devesteeren--Diaken

devesteeren, ontkleeden ; van de priesterlijke bekleeding
of bisschoppeltjke beleening berooven.
Devestituur, berooving, intrekking dier waardigheid.
Devidtie, afwijking (eens lichaams van zijne baan), afdwaling, verzeiling.
devideren, van den rechten weg afwijken, verzeilen.
Devies, zinspreuk, gedenk-, lijfspreuk ; (ook :) een wissel
op eene buitenlandsche wisselplaats.
de visu, omdat men het zelf gezien heeft.
Devoir, plicht ; devoirs, huiswerk voor de school.
DevolUtie. overgang, versterf van een goed of recht.
devolveeren, (eig.) afrollen ; op een ander vervallen of
overerven. (vroom, schijnheilig.
devoot, vroom, godvruchtig ; ootmoedig ; (ook wel :) fijndevoreeren, verslinden, doorzwelgen.
Devdten, de vromen ; de fijnen, overrechtzinnigen.
Devatie, vroomheid, godvruchtigheid ; eerbied ; (ook :) volkomen overgave van zich zelven, innige gehechtheid (fr.
Devouement).
(schreven.
Dew, dauw.
dexiographisch, van de linker- naar de rechterhand geDexteriteit, behendigheid, handigheid, vaardigheid.
Dextrine, gomachtige stof in 't hulsel van ieder zetmeelbolletje ; (ook :) eene stroop uit aardappelen.
Dey, (eig. zendeling ter oproeping tot den heiligen oorlog) oude titel der beheerschers van Algiers (later in
dien van Pasja veranderd).
Diabetes, hevel ; pisvloed.
Diable, DiabOlus, de duivel.
diabalisch, duivelsch, duivelachtig.
diaboliseeren, razen en tieren ; beduivelen.
Diaconie, kerkelijk armbestuur ; de gezaneenlijke armverzorgers of diakenen. Diaconus, z. Diaken.
Diadeem, koninklijke wrong of voorhoofdsband ; kroon ;
zeker vrouwelijk haartooisel.
Diagnose, Diagnosis, onderscheiding, inz. der ziekten
naar hare kenteekenen.
Diagnostiek, de kunst mu ziekten te onderscheiden en
te beoordeelen. (dwars.
Diagonaal, hoekpuntslijn ; diagonaal, overhoeksch, overDiagram, schets, ontwerp, lijnteekening; vijtlijnic re toon(ladder.
Diaken (Diaconus), kerkelijk arniverzorger.

Dialect--dicteeren
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Dialect, tongval.
Dialecticus, geleerde redetwister.
Dialectiek, verstandsleer, denkkunst ; wetenschappelijke
twist- of disputeerkunst.
dialOgisch, bij wijze van samenspraak.
dialogiseeren, in den gesprekvorm inkleeden.
Dialoog, samenspraak, onderhoud, gesprek.
Diamagnetisme, afstootende werking van den magneet.
DiamAnt, hardste, dichtste, doorzichtigste, schitterendste
en kostbaarste edelsteen ; de kleinste der druklettersoorten.
Diameter, middellijn, doorsnede.
Diana, de jachtgodin, maangodin ; zilver.
diantre ! drommels ! duiveIs ! voor den drommel !
Diapason, omvang van een stem of instrument ; stemvork.
DiapAlm, bekende zalf uit het halfglazige eerste loodoxyde,
olijfolie en water bereid.
diaphaan, doorschijnend.
Diaphanorama, doorschijnende schilderij.
Diaphonie, wanklank, ontstemming.
Diaphoresis, het doorzijpelen, de zweetdrijving.
Diaphrdgma, middelrif, middelsehot.
Didrium, dagboek, koopmans-kladboek.
Diarrhoea, Diarrhee, buikloop, loslijvigheid.
Diaspora, tusschen andersdenkenden verstrooid wonende
leden van een kerkgenootschap.
Diastole, verlenging, hartverwijding.
diathermaan, warmtestralen doorlatende.
diatOnische ladder of schaal, de voor het toonstelsel
a angege y en klankladder.
Diatribe, geleerde uiteenzetting, schoolsche verhandeling ;
inz, bittere, hevige critiek ; hekelschrift.
dic cur hid zeg, waarom zijt gij hies ? denk aan uwe
bestemming.
Dicta, uitlpraken, plaatsen, aanbalingen uit geschriften.
Dictaat, het ter naschrijving voorgezegd stuk.
Dictator, opperst regeeringspersoon in bet oude Rome;
onbepaald gezagliebber in dagen van staatsgevaar.
dictatoriaal, dictatOrisch, gelnedend, eigenniachtig.
Dictatuur, waardigheid van dictator.
dicteeren, in de pen geven, voorzeggen ter nasclirijving;
(ook :) opleggen, toewijzen, b y. eene straf.
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Dictie, bijzondere wijze van uitdrukking, van voordracht ;
(ook :) bijzondere schrijftrant, stiejl. (woordenboek.
Dictionnaire, woordenboek ; d. de poche, d. portatif, zakdictum, fdctum, gezegd, gedaan.
Didactiek, leer-, onderwijskunst.
didactisch, leerend, onderrichtend ; d. gedicht, leerdicht.
Didaskalia, leeringen, onderrichtingen.
didaskdlisch, leerend, onderwijzend.
Meet, levensregeling, gezondheidsverzorging, maathouding
in alles ; inz. eetregel ; ziekenkost.
Dies, dag ; dies criticus, de beslissende, gewichtige dag
(inz. bij ziekten); dies diem ddcet, de eene dag is de
leermeester van den anderen ; dies perdidi, dien dag
heb ik verwaarloosd ; dies natal's, geboortedag ; stichtingsdag.
Dieu, God ; Dieu et mon droit, God en mijn recht.
diffamant, lasterlijk, eerroovend.
Diffamdtie, eerroof ; smaadrede.
Diffamdtor, lasteraar, eerroover.
diffameeren, belasteren, beschenden, eerrooven.
differeeren, verschillen ; uitstellen, verschuiven.
Differend, klein geschil, oneenigheid ; betwiste zaak.
different, verschillend, onderscheiden, ongelijk.
Differentie, onderscheid, verschil ; differentie-handel,
handel met effecten, waarbij deze niet geleverd worden,
maar alleen de gerezen of gedaalde waarde daarvan ontvangen of vergoed wordt.
Diffessie, loochening, ontkenning ; diffessie-eed, loochening van een felt onder cede ; inz. eed, waarbij men
de echtheid van een handschrift of onderteekening ont(kent.
difficiel, moeilijk, lastig ; knorrig ; wonderlijk.
Dilficulteit, zwarigheid, moeilijkheid, bedenkelijkheid.
difficulteeren, zwarigheid maken, bedenkingen opperen.
diffideeren, mistrouwen, twijfelen.
Diffidentie, wantrouwen, twijfel.
differm, wanstaltig, mismaakt.
difformeeren, misv °mien.
Difformiteit, wanstaltigheid, misvormdheid.
Diffractie, straalbuiging van het Licht.
diffundeeren, uitbreiden ; verkwisten.
Diffiisie, wijdloopigheid (in spreken en schrijven).
diffuus, wijdloopig, verstrooid.

Digamie—Dimidium
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Digamie, tweede echt.
digereeren, verteren (het voedsel); verkroppen (een hoon).
Digestie, spijsvertering, verduwing.
Digestief, middel, dat de spijsvertering bevordert.
digitaal, de vingers of de teenen betreffend.
Digitalis, het vingerhoedskruid.
Dignitaris, bezitter van een eerambt of eene geestelPe
waardigheid.
Digniteit, waardigheid, hoog aanzien; eerambt.
dignus est intrare, hij is waardig om hinnen te treden.
Digressie, afwijking, uitstap of omweg ; buitensporigheid.
Dii majarum gentium, de oppergoden.
Dii minerum q.entium, de ondergeschikte goden.
Dii penates, huisgoden.
Dikotyledonen, tweelobbige planten.
Dilaceratie, vaneenscheuring.
dilacereeren, vaneenscheuren, splitsen.
Dilapiclitie, verkwisting, verspilling.
dilapideeren, doorbrengen, verkwisten, verspillen.
Dilatatie, uitzetting, uitbreiding.
dilateeren, uitbreiden, verwijden.
Dilatie, verschuiving, uitstel, termijn.
Dilemma, dubbele sluitrede; keus tusschen twee onaangename dingen ; netelige toestand.
Dilettant, kunstliefhebber, kunstvriend.
Diligence, naarstigheid, vhjt ; (ook :) snel- of postwagen
Diligent, naarstig, vlijtig, ljverig; iemand d. verklaren,
verklaren, dat iemand de hem opgedragen taak, ofschoon hij the nog te voltooien heeft, niet heeft verwaarloosd.
Diligentie, zorgvuldigheid, vlijt, opmerkzaamheid.
dilogisch, dubbeizinnig.
Dilucidatie, opheldering, verklaring.
DilUdium, tusschenspel (op het tooneel).
dilueeren, afwasschen ; verzwakken, verdunnen.
Diluentia, verdunningsmiddelen.
di luviaal, aangeslibd.
Diluvium, zondvloed ; aangeslihde grond.
Dimensie, afineting eens lichaams naar lengte, breedte en
dikte (de 3 dimension).
dimidiatus, gehalveerd, in twee gehjke deelen verdeeld.
Dimidium, heeft.
ELITE DRUK.
10
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diminueeren, verminderen.
diminuendo, allengs verminderend.
DiminUtie, vermindering, aftrek van eene som.
Diminutief, verkleinwoord.
Dimissie, ontslag, afdanking, afscheid (vgl. demissie).
dimitteeren, ontslaan, afscheid geven, wegzenden.
Dinanderie, allerlei geelkoperwaren (naar de Belgische
stad D i n a n t zoo geheeten).
dinatoire, z. op Dejeuner.
Diner of Dine, (eng. dinner), middagmaal, middageten.
dineeren, middagmalen, het middagmaal gebruiken.
Diocesaan, wie tot eene diocees behoort ; de bisscbop of
de prelaat daarvan.
Diocese of diocees, bisschoppelijk gebied, kerspel.
DiOpter, kijkspleet, vizier aan mathematisehe werktuigen.
Dioptriek, doorziehtkunde ; leer der lichtstraalbreking.
Diorama, road doorschijnend kunsttafereel.
Diorthosis, het zetten van verrekte ledematen.
Dioskuren, tweelingsgesternte, Castor en Pollux.
Diphtheritis, eigenaardige slijrnvliesontsteking van de
luchtpijpen en het strottenhoofd.
Diphthong, tweeklank (bv. ou, ui).
Diploma, oorkonde ; benoemings- of aanstellingsbrief.
Diplomaat, staatsman, die de onderlinge hetrekkingen en
wederzijdsche belangen der Staten en vorsten kent.
Diplomatie, kunst der staatsonderhandelingen, gezantsehapskunst ; (fig.) sluwheid, geslepenheid.
Diplomatiek, oorkondenleer of -kennis
diplomitisch, —iek, volgens oorkonden ; tot het gezantschapswerk of de staatsonderhandelingen behoorend.
Diplosis, verdubbeling van ziekten.
Diptera, tweevleugeligen (insecten).
direct, rechttoe, rechtstreeks, onmiddelbaar ; directe belastingen, de belastingen op den grond, bet heroep enz.
Directeur, bestuurder, eerste opzieliter.
Directie, opziclit, bestuur, oppertoezicht, regeering; richting, strekking.
DirectOrium, opperst staatsbewind, inz. bet directoire,
dat tijdens de Fransclie revolutie door de staatsregeling
van 23 Sept. 1795 ingesteld en door Bonaparte op 9
Nov. 1799 weder ontbonden werd.
Directrice, bestuurster, oppertoezienster.

dirigeeren—discrediteeren
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dirigeeren, besturen, schikken, inrichten.
Dirigent, leider, aanvoercler, inz. van een orkest.
dirimeeren, uiteenzetten ; beslissend eindigen.
Diritta, de toonladder.
Disberso, voorschot, uitleg.
discaleeren, afnemen in gwicht, lichter worden.
Discdnt, de hoogste stem, eerste zangstem, sopman.
Disceptatie, redetwist over eene in onderzoek zijnde vraa,g,.
Discernement, onderscheiding ; welwillend oordeel, oordeel des onderscheids.
discerneeren, onderscheiden; beoordeelen ; erkennen.
Discessie, scheiding, heengaan, weggaan.
Discipel, leerling, scholier.
disciplinair, de tucht betreffend.
Discipline, tucht en orde ; school- en krijgstucht ; leer,
wetenschap of kunst.
disciplineeren, aan tucht en orde gewennen.
Discoloratie, de verkleuring, het versclueten.
discontabele of disconteerbare wissels, wissels, die op
zoodanige to goeder faam staande huizen getrokkon zijn,
dat men niet aan hunne behoorlijke betaling mag twejfelen.
disconteeren, een wissel, die nog niet vervallen is, v6or
den vervaltijd met aftrek van zekere percenten tegen
gereede betaling koopen of verkoopen.
discontent, ontevreden, misnoegd.
discontinueeren, ophouden, niet voortzetten, staken.
DiscontinuIteit, gebrek aan samenliang, gaping.
Discento, aftrek der renten, percentsgewijze korting, bij
betaling van nog niet verschenen wissels.
disconvenieeren, niet overeenstemmen, van een ander
gevoelen zijn.
disconvenient, ongepast ; niet overeenstemmend.
Discordantie, wanklank, wanluidendheid ; oneensgezindlucid, misverstand, twist.
discordeeren, oneens zijn ; kwaltjk bij elkander passen.
Discerdia, tweespalt, tweedracht.
discoureeren, een gesprek voeren.
Discours, gesprek, onderhoud, redevoering, voorlezing.
Discrediet, gebrek aan krediet, k wade natim.
discrediteeren, van achting of vertrouwen berooven, in
kwaden reuk brengen.
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discreet—dispacheeren

discreet, bescheiden, bedachtzaam ; stilzwijgend, geheimhoudend ; in zich zelven onderscheiden of gedeeld.
Discrdpantie, verschil, tegenstrtjdigheid ; misverstand.
Discretie, bescheidenheid, kieschheid ; stilzwijgendheid ;
wijze terughouding ; wil, goedvinden ; grootmoedigheid,
genade en ongenade ; discretie-dagen (r e s p ij t d age n)
worden bij wissels die dagen genoemd, welke na den
vervaldag Bens wissels beginnen en welke eerst moeten
verloopen zijn, alvorens de houder betaling mag vorderen.
Discrimen, onderscheid ; gevaar.
discrimindbel, onderscheidbaar.
Discrimindtie, onderseheiding ; onderscheid.
Disculpitie, rechtvaardiging, ontschuldiging.
disculpeeren, ontschuldigen, rechtvaardigen.
discursief, gespreksgewijze, bij manier van spreken.
Discus, werpschijf bij de kampspelen der Ouden.
Disassie, uiteenzetting, rib onderzoek door gedachtenwisschng, wetenschappelijke of politieke geschilvoering.
discuteeren of discutieeren, nauwkeurig bespreken, (eene
zaak) door woordenwisseling wikken en wegen.
Disette, schaarschte, gebrek.
Disfiguratie, misvorming.
Disgrace, Disgratie, ongenade.
disgracieeren, (ieniand) zijne gunst onttrekken.
disgracieus, onaangenaam, verdrietig, leelijk, stuitend.
Dish, schotel, gereclit.
Disharmonie, wanklank, wangeluid ; oneenigheid, twist.
disharmonieeren, oneenig zijn, niet bijeenpassen.
dishonorabel, onteerend, schandelijk.
disjecta membra, verspreide overblkjfselen.
Disjectie, uiteenwerping, verstrooiing.
Disjunctie, afzondering, scheiding.
disjunctief, afzonderend, scheidend ; elkander uitsluitend.
disjungeeren, scheiden, afzonderen, verdeelen.
Dislocatie, ontwrichting van een lid ; verlegging of verdeeling van troepen.
Dismembrdtie, verbrokkeling, verdeeling van bijeenbehoorende goederen of gronden.
dismembreeren, verdeelen, verbrokkelen ; ontleden.
Dispache, de berekening en verdeeling van zeeschade onder de belanghebbenden (reeder en assuradeur).
dispacheeren, zeeschade of averij berekenen.

Dispacheur—dissentieeren
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Dispacheur, vereffenaar of scheidsrechter van zeeschade,
strandrechter.
disparaat, ongelijkslachtig, ongelijksoortig, niet bij elkander passend, ongerijmd, tegenstrijdig.
dispendieus, kostbaar, duur, met groote kosten gepaard.
Dispensatie, vrijspreking, vrijstelling van het opvolgen
eens algemeenen regels of eener bijzondere verplichting.
Dispensaterium, receptenboek, apothekersboek (pharmacopeea).
dispenseeren, uitdeelen ; vrijstellen, ontheffen (van eene
verplichting); artsenijen bereiden en uitgeven,
dispergeeren, verstrooien.
Dispersie, verstrooiing.
displiceeren, misvallen, mishagen.
Disponent, beschikker, gevolmachtigd zaakgelastigde.
disponeeren, ontwerpen, indeelen ; beschikken, beheeren.
disponibel, beschikbaar, ter beschikking staande.
Dispositie, schikking, inrichting, plan ; beschikking, gehod ; lichamelijke aanleg ; gemoedsstemming ; neiging,
geschiktheid ; testament.
disposteeren, (militairen) in posten of hoopen verdeelen.
Dispropertie, wanverhouding, onevenredigheid.
Disputant of Disputãtor, twistredevoerder.
DisputAtie, geleerde twistrede, redestrijd.
disputeeren, wetenschappelijk woordentwisten, een openbaar twistgesprek houden.
Dispuut, woordenstrijd, krakeel, kibbelarij.
(beveling.
Disquisitie, onderzoek, navorsching.
Disrecommandatie, ongunstige getuigenis, slechte aan(oneer, schande.
Disregard, geringschattin g.
Disrenommee of Di sreputAtie, kwade naam, slechte faam,
(ning.
Dissatisfãctie, ontevredenheid.
Dissecatie, Dissectie, ontleding van een lichaam,lijkopedisseceeren of dissequeeren, ontleden, opensnijden.
Dissemindfie, uitzaaiing ; verbreiding (van een gerucht).
dissemineeren, uitzaaien, uitstrooien ; verbreiden (bv. een
gerucht).
Dissensie, verscheidenheid van meeningen, twist.
Dissenters, andersdenkenden; in Engeland alle Protestanten, die niet tot de episcopale Kerk behooren, nietconformisten.
dissentieeren, van andere meening zijn, afwijken.
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Dissentiment—distinto

Dissenfiment, tegenovergesteld gevoelen., strijdige meening.
Dissertatie, geleerde verhandeling, strijdschrift, academisch
proefschrift. (redeneeren.
disserteeren of dissereeren, grondig en geleerd over iets
dissideeren, van andere meening zijn, van elkander afwijken.
Dissidenten, andersdenkenden, afwijkende geloofsgenooten, weleer de algenieene benaming der Lutherschen,
Gereformeerden en Grieken in Polen, of alle van de
R. K. kerk afwijkende partijen ; sonitjjds ook de liberale
Kathoheken in Duitschland.
Dissimilariteit, ongel;jkheid, ongelijksoortigheid.
Dissimuldtie, veinzerij.
dissimuleeren, veinzen, zich vermommen.
Dissipdtie, verkwisting, dwaze vertering.
dissipeeren, verkwisten, verspillen, doorhrengen.
Dissocidtie, onthinding van een genootschap of gezelschap.
Dissoiu biliteit, oplosbaarheid, smeltbaarheid.
(denheid.
DissolUtie, oplossing, ontbinding ; opheffing ; ongebondissoluut, opgelost ; losbandig, uitspattend.
dissolveeren, oplossen ; opheffen, doen uiteengaan.
Dissolv6ntia, oplossende middelen.
Dissolving-views, nevelbeelden, zich oplossende en elkander vervangende gezichten (door tooverlantarens).
dissonant, wanklinkend, ontstemd.
Dissonant, wankiank ; valsche toon.
Dissondntie, wanklank ; misverstand, oneenigheid.
dissoneeren, kwalijk luiden ; niet overeenstemmen.
dissuadeeren, afraden, uit het hoofd praten.
Dissuasie, ont-, afrading.
Distdntie (fr. Distance), afstand, verte.
Distentie, uitzetting, spanning.
Distichon, koppelvers, tweeregelig vers.
Distillateur, Distilleerder, brander, sterkendrankstoker.
Distilldtie, het overhalen, stoken ; doorzijpeling.
Distilleerderij, branderij, stokerij,
distilleeren, overhalen, stoken ; doorzijgen, doorzijpelen.
distinct, onderscheiden ; duidelijk, verstaanbaar.
Distinctie, onderscheiding door eer, aanzien enz.
distinctief, onderscheidend, kenbaar makend.
distingeeren, onderscheiden, den voorrang geven.
distinto, duidehjk, fielder.

distorqueeren—divin
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distorqueeren, verdraaien, verrekken.
Distersie, verdraaiing; onvolkonien ontwrichting.
DistrActie, afgetrokkenheid, verstrooidheid van gedachten.
distrait, verstrooid, verward, onopmerkzaam,afgetrokken.
Distress, ongeluk, ramp.
distribueeren, mtdeelen, verdeelen, ronddeelen.
Distribidie, verdeeling, uitcleeling ; rangschikking ; d.-kantoor, hulppostkantoor (op een dorp).
distributief, verdeelend, uitdeelend.
District, landstreek, rechtsgebied, departements-afdeeling.
DisturbAtie, stoornis, verwarring.
disturbeeren, storen, hinderen, belemmeren.
Dithyrámben, verzen, hederen ter eere van Bacchus; vurig lied in ongeregelde versmaat.
Dito, winger ; dito, Z. detto.
Ditomie, verdeeling, in twee deelen.
Ditta, naamsonderteekening, firma.
Diurnalist of diurnist, dagloonselinjver ; dagboekhouder ;
dagbladsch rijver.
divas memorise, van goddelijke gedachtenis.
Divagatie, omzwerving.
divageeren, onizwer yen.
Divan, hoogste staatscollege bij de Ottomaansche Porte,
Turksche staatsraad ; lage sofa met tapijten en kussens.
divergeeren, afwijken, een verschillende richting nemen,
uit elkander loopen.
divergeerend of divergent, uiteenloopend.
Divergentie, het uiteenloopen van twee lijnen.
divers, onderscheiden, menigerlei.
Diversie, afleiding, andere wending.
diversifieeren, afwisselen, verscheidenheid aanbrengen.
Diversiteit, verscheidenheid, menigvuldigheid.
diverteeren, verlustigen, vermaken.
Divertimento, aangenaam en vroolijk zangstuk.
divertissAnt, vermakelgk, tijdkortend.
Divertissement, verlustiging, uitspanning.
divideeren, deelen, verdeelen.
Dividend, evenredig aandeel in de winst van elken be•
langliebbende bij actie-maatschappijen, hanken enz.
divide ut imperes of et impera, verdeel (de partijen) en
heersch (er over).
divin, goddelijk, overlieerlijk.
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DivinAtie—Dodekagoon

Divindtie, het waarzeggen ; voorgevoel.
divineeren, raden ; voorgevoelen ; waarzeggen.
divisibel, deelbaar.
Divisibiliteit, deelbaarheid.
Divisie, deeling, in-, verdeeling ; (in de rekenkunde :) deeling ; (bij 't leger :) groote legerafdeeling.
DivisOrium, verdeelschijf (der horlogeniakers); houten nijpertje aan 't visorium of den kopiehouder des letterzetters.
Divorce (lat. divortium), scheiding, echtscheiding.
divorceeren, scheiden, het huwelijk doen ontbinden.
Divulgdtie, ruchtbaarmaking.
divulgeeren, ruchtbaar niaken, verbreiden, uitstrooien.
Di v ulsie, verscheuring.
dixi, ik lieb gezegd.
Djati-hout, Oost-Indisch timmerhout, teakhout.
D. J. U. = doctor juris utriCisque, doctor in beide rechten.
do, eerste toon in 't octaaf (thans veelal in plaats van ut
doceeren, leeren, onderwijzen. [gebezigd).
docendo discimus, wij leeren door to onderwtjzen.
Docent, leermeester, leeraar, inz. bij middelbaar en hooger ond.erwijs.
dociel, leerzaam, vatbaar ; gedwee, handelbaar.
Dociliteit, leerzaaniheid, vatbaarheicl ; gedweeheid.
Docimasie, toetsing, inz. der nietalen.
Docimastiek, toetskunst, essayeerkunst.
docti male pingunt, geleerden schrijven slecht.
Doctor, leeraar, hoogste academische graad ; inz. een genecsheer, arts (dokter). (gezagliebbend.
doctoraal, doctors-, den doctor betreffend ; (ook deftig ;
Doctoraat, waardigheid of graad van doctor.
Doctordndus, wie naar den doctorsgraad staat.
doctoreeren, doctor worden ; de geneeskunst uitoefenen.
Doctrina, geleerdheid, leer, wetenschap.
Doctrinairen, politieke partij onder de laatste koningen
in Frankrijk, die het midden houdt tusschen de liberalen en de royalisten, voorstander van het representatief landsbestuur. [dermans denkbeelden).
doctus cum libro, geleerd met het bock (d. i. met anDocument, oorkonde, schriftelijk bewijsstuk.
Doclekadder, een door 12 regelmatige ifhoeken ingeslo(ten lichaant.
Dodekagoon, regelmatige twaalfhock.

Dog—Domicilie
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Dog, bond; dog-cart, eng. lichte jachtwagen ; dogfish,
zeehond.
Doge, hertog, titel van het voormalige hoofd der regering te Venetic en Genoa.
Dogma, leerstelling, geloofsartikel.
Dogmatiek, stelselniatige kennis van de geloofsleer.
dogmatiek, dognuitisch, leerstelling, leerniatig, in den
onderwijstoon.
dogmatiseeren, leerstellingen, geloofsartikelen voordragen;
op beslissenden toon spreken ; zonder bevoegdheid ergene over nice spreken.
Dogmatisme, op stellingen steunend leerstelsel ; de tegenstelling van scepticisme en criticisme.
Dogmatologie, leer der geloofsstellingen.
Dokter, titel van een geneesheer ; z. doctor.
d6Ice, liefelijk, zoetvloeiend, zacht ; &Ace far niënte, het
zoete niets-doen.
DoleAntie, bezwaar, klacht.
doleeren, zijne bezwaren inbrengen, inz. over te hoogen
aanslag in de belastingen.
dolente, klagend, weemoedig.
Dolfijn, walvischachtig zoogdier, waartoe onder andere
de bruinvisch behoort.
D011ar, daalder in Noord-Amerika, geldende ruins twee
en een halve gulden ; hij is verdeeld in 100 cents.
DOIlman of DOliman, huzaren-wambuis.
Dollmetscher, tolk, vertolker.
Dolmen, Celtisch steenaltaar.
dolorOso, con dolOre, smartelijk, treurig.
dohise, bedrieglijk, arglistig.
Dolus, bedrog, arglist, oogmerk om te bcnadeelen.
Dom, z. Don.
Dom, Domkerk, hoofdkerk van een aartsbisschop, bisschop of kapittel ; kerk met een koepeldak ; koepelvormig dak.
Domein, erf-, kroon- of kamergoed, eigendom van den
vorst (kroondomein) of van den staat (rijksdoniein).
Domesticatie, het temmen van wilde dieren om er huisdieren van te maken.
domesticeeren, verhuislijken, tam of tot huisdier maken.
Domestieken, dienstboden, huisbedienden.
Domicilie, woning of verbhjfplaats ; d. kiezen, plaats en
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wooing opgeven, waar men te bespreken, te dagvaarden is.
domicilieeren, woonachtig zijn ; een wissel d., een wissel, die betaalbaar is op eene plaats, waar keen wisselhandel is of waar de acceptant geene fondsen heeft, ter
betaling op eene wisselplaats aanwijzen; de wissel zelf
heet dan gedomicilieerde wissel
Domina, vrouw, gebiedster.
dominant, heerschend, de overhand hebbende.
Dominatie, heerschappij, overmacht, geweld.
Omine, mijnheer, titel, waarmede men in Nederland de
Protestantsche geestelijken aanspreekt ; predikant.
domineeren, heerschen, beheerschen, gebieden ; den bass
spelen ; overzien, bestrijken, beheerschen, beschieten kunnen ; (ook wel :) domino spelen.
dominiaal, tot het domein behoorende.
Dominium, vrije eigendom, heerschappij.
omino, (eig. heer) monigewaad ; vermoind persoon ; (ook :)
bekend spel met zoogenaamde steenen ; winnende zet
in dat spel.
Dominoterie, handel in gemarmerd en ander gekleurd papier, in behangsel enz.
Dominus, heer, hoofd des huizes ; predikantstitel.
Dominus providebit, God zal voorz:en.
Domus et placens uxor, uw huis en lieve vrouw.
Don (Spaansch), Dom (Portugeesch), heer, eeretitel der
manners, steeds gevolgd door den voornaam.
Dona (Spaansch), Donna (Portug.), eeretitel der vrouwen.
Donateur, Donatrice, luj of mj, die schenkt, vermaakt
of vrijwillige bsjdragen tot instandhouding van een genootschap geeft.
DonAtie, schenking, overgave.
dOnec ens %fix, maltos numerabis amicos, zoolang het
u welgaat, zult ge reel vrienden tcllen.
Don gratuit, vrijwillige gift of opbrcngst.
Donna, z. Dona.
Don QuichOte of Quixote, dolend ridder, zot avonturier.
Donquichotisme, malle zucht Isaac avonturen.
DOnum, gave, gift, geschenk.
Door, deur ; doorbar, deurboom, dwarsbout ; doorpost,
deurpost ; doorsil, deempel.
dOppio, dubbel; — movimênto, clubbele beweging.

doreeren—Doyen
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doreeren, vergulden ; (fig.) bemantelen, vergoelijken.
Dormitdrium, slaapkamer, slaapzaal.
Doroloterie, allerlei band- en lintwaren en franjes van
garen en zijde.
dorsaal, wat tot den rug betrekking heeft ; dorsale discipline, ruggetuclit, geeseling.
tiers°, keerzijde (van een wissel).
Dorere, verguldsel.
dos a dos, rug aan rug, met den rug naar elkander gekeerd.
Dosiologie, de leer der artsenijgiften.
Dösis, gift, inz. artsenijgift ; aandeel, hoeveelheid.
dosseeren, hellend, glooiend maken.
Dosseering, belling, glooiing van een wal, never enz.
Dotatie, Doteering, begiftiging, schenking, inz. niedegift,
nitzet, bruidschat.
doteeren, een uitzet of bruidschat medegeven.
Douairiêre, aanzienliike weduwe, weduwe die een weduwgoed of lijftocht bezit.
Doudne, tol ; tolhuis, tolkantoor (waar de in- en uitgaande
rechten betaald worden).
Douanier, tolbeambte.
double, dubbel ; d. entente, tweederlei beteekenis.
doubleeren, verdubbelen ; met veering voorzien ; overhalen, door overhalen maken (een bal op het biljart).
Doubleering, dubbeling, verdubbeling.
Doublet, een dubbel voorlianden stuk ; worp met dobbelsteenen, waarbij men twee azen, twee tweeen enz. werpt.
Doubler!, dubbele pistool, Spaansche goudniunt.
Doublure, veering ; plaatsvervanger van een tooneelspeler
in hetzelfde yak.
doucement! zoetjes ! zacht wat ! bedaard aan !
doucereus, zoetachtig, Ilauwzoet; overvriendelijk, zoetsappig, gemaakt beleefd.
;
Douce u r, zoetheid ; zachtheid, aanininnigheid,
(ook :) gesehenk ; drinkgeld, fooi.
Douche, drop, spree', stort- of gietbad.
douloureus, smartelijk, 1)13 .1111A, droevig. [bieus).
douteus, twijfelaclitig, onzeker. (Men zegt meestal duDove, duif.
Doxologie, lofprijzing Gods.
Doxomanie, roembegeerte, roemzuclit.
Doyen, deken, oudste ; doyen d'age, de oudste in jaren,
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Dozen—Drogman.

stuks.
Dozen, dozijn,
DrAchme, munt der oude Grieken ; ook een apothekersgewicht, gelijk aan 3,845 grammes of wichtjes.
Dragee, suikergoed, muisjes, bruidsuiker.
Dragoman, Drogman, tolk, onderhandelaar bij de Turken.
Dragonide, dwangbekeering door militair geweld ; elke
door militaire overmacht uitgevoerde maatregel der regeering.
Drainage, Draineering, drooglegging van landerijen door
onderaardsche buizen (Drains).
draineeren, droogleggen. (machine.
Draisine, soort velocipede, snellooper, loopwielen, loopDrama, handeling ; tooneelspel, inz. treurspel.
DramAtiek, Dramatische kunst, tooneelkunst.
dramatisch, tooneelkunstig, tooneelmatig.
dramatiseeren, voor het tooneel bewerken.
Dramatis personae, de voorgestelde karakters.
Dramaturg, kenner en beoordeelaar van tooneelstukken.
Dramaturgie, de leer of wetenschap van alles, wat tot de
tooneeldichtkunst en tot de tooneelspeelkunst behoort.
Dramolet, klein tooneelspel.
Drap, laken ; drap de dames, dameslaken, fijn half-laken;
drap d'argent, zilverlaken, zilverstof ; drag d'or, goudlaken, goudstof ; (ook .) eene appelsoort.
drapeeren, met laken of doek behangen, met draperie of
ruin; geplooide kleeding omhangen.
Draperie, Drapeering, voorstelling van de kleeding der
geschilderde of gebeitelde figuren ; plooiing der gewaden,
der stoffen, waarmede ledikanten, glasramen enz. versierd en bekleed zijn.
drastisch, snel en krachtig werkend, hevig ingrijpend ;
drastische middelen, Drastica, stork afvoerende middelen of medicijnen.
Drawback, teruggave van betaalde rechten, uitvoerpremie.
Drawing-room, gezelschapskanier of -zaal; receptie ten hove.
Dress, kleeding, costuum ; dressing-room, kleedkamer.
dresseeren, africhten, oefenen, bekwaam ^ aken.
Dresseering, Dressuur, africhting, drilling.
Dressoir, aanrechttafel.
Dritta, Droite, de rechterhand.
Driver, voerman, postiljon.
Drogman = Dragoman (z. ald.)
12

Droguet—du jour
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Droguet, wollen stof met doorgaans garen inslag.
Droit, recht, belasting ; droit d'entree, inkomend recht;
droit des gens, volkenrecht.
Droiture, rechtschapenheid, oprechtheid, braafheid.
Drolerie, snakerij, snaaksche streek.
Dromedaris, kameel met een bult.
Dropax, pekpleister.
Droschke, licht, open rijtuig op lane wielen = fiacre.
Drosomêter, Drososcoop, danwineter.
Drost, DrOssaard, voormalig otlicier van justitie, hoofdofficier ; (in N.-Duitschland 0 schout, landvoogd (landdrost); (in Hannover 0 ambt en titel van de presidenten
der 6 landdrosteien of gouvernementen.
DruIden, priesters der oude Celten in Gallie enz.
Drydde, boom- of woudnimf in de mythologie.
Dschamie, Dzjami, groot Turksch bedehuis, moskee.
DuAlis, tweevoud (in 't Grieksch).
Dualisme, leer der twee eeuwige wezens of beginselen,
van welke het eene al het goed en het andere al het
kwaad in de wereld voortbrengt ; (ook :) de leer, volgens welke eenige uitverkorenen zalig, al de overige
verdoemd worden.
Dualist, aanhanger van het dualisme.
dubious, twijfelachtig, onzeker.
DubitAtie, twi.jfeling, onzekerheid.
dubiteeren, twijfelen.
Duc, hertog ; duchesse, hertogin.
Duc d'Alven, z. Dukdalven.
Duct* hertogdom.
ductiel, rekbaar ; taai, smeedbaar.
Ductiliteit, taaiheid, rekbaarheid, smeedbaarheid.
Duel, tweegevecht.
duelleeren, eon tweegeveclit houden.
Duellist, vie een tweegeveclit aangaat ; welder van beroep.
Duena, bejaarde opzichtster over jonge juffers.
Duet, —to, dubbelzang, gezang voor 2 stemmen ; tweespel.
Duivekater, naam van zeker tarwebrood op sommige
plaatsen, ook yan een koek, die men elkaar op feestdagen placht to zenden ; kermisgift, dienstbodenfooi ; ook
de drivel, bet booze wezen.
du jour zijn, aan de orde van den dag zijn ; aan de beurt
zijn, met de dienstzaken van den dag belast zijn.
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Dukaat —Dwelling

Dukaat, wjdverspreide goudinunt, ter innerlijke waarde

van ongeveer 5 gl. 60 ct.

DukdOlven, zware aaneengeklonken palen in het water

ter vastlegging van de schepen.

dulce domum, bet zoete tehuis.
dulce est decipere in loco, 't is zoet van pas vroolijk to zijn
dulce et decorum est pro patria men', zoet en eervol

is het, voor het vaderland to sterven.

dOlces reminiscitur Argos, hij herinnert zich het zoete

Argos (het lieve vaderland).

dulcifieeren, verzoeten, zoet Timken. [chote).
Dulcinea, beminde, liefje (eig. de beminde van Don Quidum vivamus, vivamus, laat ons leven, zoolang wij leven.

dubbelstuk, dubbelspel, muziekstuk voor 2 personen.

duodecimaal (systeem), twaalftallig (stelsel).
Duodecimo, boekformaat, waarbij het vel in 12 gedeelten

verdeeld wordt en 24 bladzijden op een vel komen (120).

Dupe, bedrogene ; bloed, sukkel.
dupeeren, bedriegen, misleiden, beet hebben.
Duperie, bedriegerij, fopperij ; (ook .) afzetterij.
dupleeren, verdubbelen.
duplex, tweevoudig, dubbel.
Duplicaat, lets dubbels, dubbel afschrift van eene aete,

eene quitantie, eene wissel enz.

dupliceeren, een tweede antwoord geven ; op de repliek

antwoorden. ( val sehheid.
Dupliciteit, dubbelheid ; dubbelhartigheid, onoprechtheid,
Dupliek, tweede verweerschrift, tegenantwoord op eene
(repliek.
Duplum, het dubbele ; z. in duplo.
durabel, duurzaain, blijvend, stork.
cluurzaamheid,
bestendigheid.
Durabiliteit,
Dura lex, sed lex, wel is de wet hard, maar het is nu
eenmaal de wet.
Durete, hardheid, gruwzaamheid, beleediging.
Dust, stof, vuilnis.
dutch, hollandsch, nederlandsch.
Dutchman, Hollander.
Duty, plicht, dienst, to betalen reeht, belasting.
Dulimviraat, tweemansehap, twee to gelijk regeerende personen (Diumvir).
Dux, aanvoerder, liertog.
Dwelling, woning, woonplaats.

Dyarchie—eblouisseeren
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Dyarchie, dubbelbeersehappij, regeering van twee vorsten

op denzelfden troon, zooals in 't oude Sparta.
Dyas, tweetal, paar.
(tenleer.
Dynameter, vergrootingsmeter.
Dynamiek, Dynamica, leer der bewegende krachten,

dynamiek, dyndmisch, veel vermogen uitoefenend, zelfkraebtig, vruwerkend ; de krachtenleer betreffend ; dynamische electriciteit, z. onder Electriciteit.
Dynamometer, kracht-, zwaartemeter.
Dynast, machthebber, heerscher, heer des lands.
Dynastie, volgrij van regeerende vorsten uit hetzelfde geslacht, regeerende vorstenfamilie.
Dyscrasie, slechte vochtmenging, bloedbederf.
Dysenterie, persloop, roode loop.
Dyspathie, wonderlijkheid van cen zieke.
Dyspepsie, slechte of moeilijke spijsvertering.

E.
E. = Eminentie, Excellentie (z. die woorden).
e. c. = exempli causa, e. g.
exempli gratia, hij

voorbeeld. (ten.
E. M. = Edelmogende, vroeger de titel der Generale Stae. 0. = ex officio, (z. dat woord).
Esq. = Esquire (z. ald.)
etc. = et cetera, en zoo voort.
Eagle, adelaar, Noord-A.merikaansehe gouden mnnt van

10 dollars = 25 gulden.
Earl, graaf (Engelsche titel).
Earth, aarde.
Eau, water ; eau des carmes, melissen- of karmelietenwmter ; eau de Cologne, Keutseh water, een hekend
renkwater ; eau de lavande, lavendelwater ; eau de
mine fleurs, duizendbloenienwater ; eau de la reine,

koninginnewater (verbasterd tot 1 o d e r e i n).

Ebauche, schets, ontwerp ; ecrste proeve.
ebaucheeren, schetsen, vluclitig ontwerpen.
Ebenist, kunstwerker in ebbenhout ; sehrOnwerker.
eblouisseeren, verblinden ; verbazen, verbluffen.
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ebranleeren eclaireeren

ebranleeren, doen waggelen ; (fig.) besluiteloos maken.
Ebullitie, opwelling, opborreling teener vloeistof door de
hitte), het koken ; uitslag van blaartjes op de huid.
Ecaille, schub ; op schubben gelijkend schilderwerk op
Ecarlate, scharlakenrood. (porselein.
Ecartd, zeker kaartspel tusschen twee personen met 32
kaarten.
ecarteeren, verwtjderen ; verstrooien ; eene of meer kaarten ter z(jde leggen, om daarvoor andere to ontvangen.
ecce, zie ; dcce heorno! ziedaar den mensch ! aanschouw
den mensch ! zie, welk een mensch ! een Ecce homo,
beeld des Heilands met doornen gekroond.
Ecclesia, de kerk.
EccIdsiastiek, kerkleer.
ecclesidstisch, kerkelijk.
Echafaud, schavot.
echampeeren, door licht en schaduw als van den grond
losmaken of doen uitkomen (bij schild.ers).
Echdnge, wissel, ruiling.
echangeeren, ruilen, wisselen ; uitwisselen, verwisselen.
Echantillen, staAltje, proef, monster. [graveurs).
Echappdde, ontsnapte fout, overijling ; valsche snede (bij
echappeeren, wegloopen, ontsnappen, ontvluchten.
Echappement, ontsnapping, ontvluchting ; (in uurwerken :)
haakrad, schakelrad, cylinderrad ; de onrust met hare
spiraalveer.
Echarpe, sjerp, lijfg,ordel ; aml)ts of eeregordel.
echauffeeren, verhitten, toornig worden.
Echauffement, verhitting.
Echednce, vervalttjd eens wissels.
Echdc, schaak ; stoot, slag, schade ; en echec houden,
den vijand in de klem, in werkeloosheld houden.
Echelle, toonladder ; khelles, handel- en stapelplaats in
de Levant.
echelonsgewijs, laddervormig, sportsgewijs, d. i. in kleine
op elkander volgende troepenafdeelingen (hr. oprukken).
Echinus, zeeegel ; sieraad aan Ionische zuilen.
Echiquier, schaakhord.
Echo, weerklank, klankterugkaatsing.
echoueeren, schipbreuk lijdeu ; niet slagen.
eclaircisseeren, helder maken ; ophelderen, inlichten.
eclaireeren, verlichten.

Eclaireur—Ecuyer
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Echi'eur, veldontdekker of -verkenner, scherpschutter.

Eclat, glans ; opzien, gedruisch ; éclat maken, opzien, opsell adding Karen.
eclatant. schitterend ; opzienbarend, wereldkundig.
eciateeren, ruchtbaar worden, aan den dag konien.
Eclecticisme, schiftende wtjsbegeerte.
Eclecticus, schiftend wijsgeer, die uit alle stelsels overneenit wat hem goed voorkomt.
eclectisch, uitkiezend, schiftend, onderzoekend.
Eclips, verduistering (van een hemellichaam door een
ander); (fig.) verdwijning. (voet en maken.
eclipseeren, verduisteren ; (fig.) verdwijnen, zich uit de
Ecliptica, zonneweg, dierenriem.
EclOge, herderszang, veldlied, landelijk gedicht, i d y 11 e.
Ecole, school ; ecole de medicine, hoogeschool voor aanstaande artsen ; ecole militaire, militaire academie ;
Beale vêterinaire, veeartsenijschool.
e continenti, dadelijk, onraiddellijk.
Ecrase, wade danspas.
Ecstdse, geestvervoering, opgewondenheid, verrukking.
ecstasideren, verrukken, in verrukking brengen ; geecstasieerd of en ecstase zijn, in verrukking, buiten
zich zelven zijn.
Economie, huisliondkunde ; landhuishoudkunde ; spaarzaamheid ; (ook :) doelmatige inrichting.
econOmisch, huishoudkundig ; huishoudelijk, zuinig.
Economist, staathuishoudkundige.
Econoom, spaarzaam mensch.
e contrario, integendeel.
ecorcheeren, villen, afstroopen ; een onredelijken prijs
vorderen, overvragen, snijden ; radbraken (eene taal).
Ecossaise, schotsche dans.
ecoutez! hoor(t) eens ! luister(t)!
ecraseeren, verpletterpn, verbrijzelen, vernietigen.
Ecritoire, schrijfbak met inkt, pennen, lak enz.
Ecritures, geschriften, brieven.
Ecu, Franschc daalder of kroon = 3 francs.
Ecume de mer, meerschuim.
Ecumeur, schuimer, schuimlooper, pannelikker ; zeeroover, vrijbuiter, zeeschuimer.
Ecurie, paardenstal.
Ecuyer, stalmeester.
ELFDE DRUK.
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Edaciteit—Effeminatie

Edaciteit, vraatzucht.
edax, vraatzuchtig.
Ed'da, (eig. stammoeder) het godsdienstboek der oude
Scandinavische volken van Germaansche afkomst.
Eddy-water, kielwater.
ede, bibs, liide! eet, drink, speel !
E'den, paradljs, lusthof ; vreugdegenot.
Edict, landsverordening, vorstelijk bevelschrift.
edictdle citãtie, gereclitelijke openbare dagvaarding.
edifiant, stichtel;jk.
Editeur, editor, uitgever (van boekwerken).
Editie, uitgave, druk (van een boek); (ook :) gerechtelijke
voorlegging en mededeeling.
Edition de luxe, prachtuitgave.
Editio princeps, de oorspronkelijke uitgave.
Educdtie, opvoeding.
Educt, uittreksel ; stof die uit een lichaam als reeds voorhanden bestanddeel daarvan work afgescheiden.
Eduleoratie, de verzoeting, zoetmaking.
Edulien, eetwaren.
e(x) duals malls, minimum eligere opOrtet (eligendum
est), van twee kwade dingen moet men het minste
kiezen.
Efendi, Turksch staatsdienaar, rechtsgeleerde ; Reis [re-is]
efendi, de Turksche rijkskanselier en minister van buitenlandsche zaken.
effaceeren, uitwisschen, uitvegen ; doorhalen; (fig.) zich
e., zich uit nederigheid terugtrekken ; (bij 't schermen :)
aan 't lichaam zoo weinig voorvlakte als mogelijk geven.
Effect, uitwerking, gevolg ; (ook :) staatspapier, landsschuldbrief; z. effecten.
effaceeren, uitwisschen, nitvegen, doorhalen.
effareeren, doen ontstellen, verbluft maken.
Effecten, goederen, vermogen, have ; wissels ; (ook :) staatseffecten, staatsschuldbrieven.
effectief, werkelijk, wezenlijk, waarlijk ; de effectieve
sterkte van een Leger, de werkelijk onder de wapens
staande of dienstdoende manschappen.
Effectief, werkelijk aanwezige hoeveelheid (van geld enz.,
van dienstdoende manschappen).
effectueeren, uitvoeren, volvoeren ; verwezenlijken.
Effeminatie, verwijfdlieid, verweekelljking.

effemineeren—elargeeren
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effemineeren, verwijfd of weekelijk maken, verwennen.
Effervescentie, het opbruisen.
Efficaciteit, krachtwerking ; werkzaambeid, nadruk, kraclit
Effigies, beeltenis ; in effigie, in beeltenis.
effleureeren, de oppervlakte licht aanraken ; oppervlak.
kig, als ter loops behandelen, licht overheen loopen.
efforceeren (zich), zich beejveren, inspannen.
Effort, poging, inspanning, melte, het streven.
effrayeeren, versehrikken, angst en vrees aanjagen.
Effronterie, onbeschaamdheid, driestheid.
egaal, gelijk; eenerlei, onverschillig, om 't even.
egaleeren, gel ijken, passen.
Egalisatie, vereffening, gelijkmaking.
egaliseeren, vereffenen, gehjk maken.
Egaliteit (fr. Egalitd), gelijkheid.
Egard, aanzien, achting; insehikkelijkheid, voorkomendheid
Egarement, verwarring ; verstrooiing, verstrooidheid.
Egest, uitvloeisel.
Egestie, ontlasting, afvoering (door den stoelgang).
Egg, ei.
ego, ik.
Egoisme, zelfzucht, baatzuchtige denkwijs.
Egoist, zelfzuchtig persoon, eigenbelangzoeker.
egoistisch, zelfzuchtig, eigenbatig, eigenbelangzoekend.
egor9eeren, de keel, den hale afsnijden, ombrengen ; to
(gronde richten.
eh been ! welaan ! welnu !
Eidograaf, beeldteekenaar (eene copieer-machine).
EjaculAtie, uitspuiting, uitwerping ; (fig.) schietgebed.
Ejalet, Turksch stadhouderschap.
Ejectie, gewelddadige verwijdering.
ejiisdem, van dezelfde (maand, dag enz.)
ejüsdem farinte, van hetzelfde slag, — soort.
Elabordtie, uitwerking, afwerking, zorgvuldige bearbeiding en volmaking van een week.
Elaine, oliestof in vet.
Elaiometer, oliemeter (werktuig).
elanceeren, snel voorwaarts hewegen, toeschieten ; geelanceerd, slank, dunlijvig (van paarden enz.); rank
en mager, langlendig Ivan menschen); hoog- en dunstammig (van boomeu).
elapso têmpore, na afloop van den terniijn.
elargeeren, uitstrekken, uitbreideu.
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Elasticiteit, veerkracht, span- of springkracht.
elastiek, eldstisch, veerkrachtig.
Elastlekje, rekbaar bandje (aan bandschoenen enz.)
Elaterometer, spankrachtmeter der dampen.
Eldorado, fabelachtig goudland, ludekkerland.
Electie, keus, verkiezing, keur ; electie-recht, kiesgerech(tigdheid.
Elector (fr. Electeur), kiezer, keurvorst.
heid van keurvorst ; (ook :) van kieElectoraat, de Iva,.

zer ; het keurvor,,, ndom.
Electriciteit, barnsteenk ra cht, bliksem- of wrijfvuurkracht,
trilkracht ; positieve en negatieve e., of plus- en minus-e. (-+- e. en — e), glas-electriciteit en liars-electriciteit ; statische en dynamische e., de electrieke vloei-

stof in rust en in beweging.
electriek, electrisch, electriciteit bezittende, bliksemend.
electriseeren, electriciteit opwekken of mededeelen ;(ook .)

onverwachts schokken, vroolijk verrassen, aanvuren.
Electriseermachine, wrijfvuurwerktuig ter opwekking en

mededeeling van electriciteit.
Electro-magnetische telegraaf, eene uitvinding van onze

eeuw, door welke langs metaaldraad op eene verbazend
snelle wijze berichten worden overgebracht.
Electro-magnetisme, de in nieuweren tijd ontdekte samenhang van de electrische en magnetische verschijnselen, en de leer van de wederzijdsche werking van de
electriciteit en het magnetisme op elkander.
Electrometer, electriciteitmeter.
ElectromOtor, electriciteitopwekker.
Electrotherapie, behandeling van ziekten door electriciteit.
elegant, sierlijk, smaakvol, aanvallig.
Elegant, modegek, pronker.
Elegantie, sierlijkbeid, netheid, aanvalligheid.
Elegie, klaaglied, treurdicht. elêgisch, treurig, klagend, weemoedig.
Element, hoofd- of grondstof, grondbestanddeel ; middelstof, waarin het dies. leeft ; (ook :) werk, werkkring,
sfeer, de plaats of de zaak, die ieniancl het best lijkt,
die hij 't meest bemint ; hij is in zijn e., hij is recht
in zijn nopjes, voelt zich thuis, staat waar hij wezen
wil, doet wat hem 't liefst is.
.elementair, grondstoffelijk ; de eerste gronden of beginselen betreffende ; elementaire scholen, lagere scholen.

Elementen—Elys!um
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Elementen, (in 't gemeene leven :) lucht, water, vuur en
aarde; (in de wetenschap :) de enkelvoudige, nict ontleedbare hestanddeelen der stof ; (ook :) de eerste gronden ecner wetenschap.
Elephantiasis, knobbelachtige melaatschheid, olifantsziekte.
ElevAtie, verbefting, verhooging ; hoogte, verbevenlieid.
Elevator, stooni- of hydraulisch bijsehtoestel ; ook ascenElêve, kweekeling, leerling. (seur, hoist of lift.
eleveeren, verheffen, verb oogen ; (ook :) opvoeden, opkweeken, grootbrengen ; het protest e., een geprotesteerden wissel met de eerste post laten terugloopen.
Elfen, kleine rondzwervende (goede of booze) geesten uit
de Noordsche mythologic, aardgeesten.
elideeren, uitlaten,wegwerpen,bv. eene letter uit een woord.
eligeeren, uitkiezen, uitlezen.
eligibel, kiesbaar, verkiesbaar.
Eliminatie, uitdrijving, uitwerping ; inz. (in de algebra :)
het verdrijven van eene in onderscheiden vergelijkingen
voorkomende grootheid ; (ook :) doorschrapping.
elimineeren, mtwerpen, verdrijven, vgl. eliminatie.
Elisie, wegwerping, uitlating (bv. eener letter).
Elite, keur, kern, uitgelezen gedeelte van iets.
Elixir, aftreksel, genecsdrank, versterkingsmiddel.
Ellips of Ellipsie, langwerpig rond, kegelsnede-lijn ; weglating van een of meer woorden in een zin.
elliptisch, langwerpig rond ; bij wijze van uitlating.
Elms of Elmusvuur (Sint-), lichtglans, electrisch verschijnsel in de gedaante van vlammetjes aan hooge en
spitse voorwerpen.
ElOge, lofrede, lofspraak, lofschrift.
Eloignement, vervreemding.
eloquent, welbespraakt, welsprekend.
Eloquentie, welsprekendheid.
Elu, verkozene, uitverkorene.
Elucidatie, toelichting, opheldering ; inlichting.
Elucubratie, een gelcerd (inz. des nachts bearbeid) werk.
eludeeren, ontwijken, ontduiken ; verijdelen, rnisleiden.
ElUsie, verijdeling ; uitvlucht,
streek.
elusief, verijdelend, ontwijkend.
Elysium of elyzeesche (liever elysische) velden, het
land der zaligen, de hemel der Ouden ; verrukkelijk
verblijf.
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elyzisch—Embranchement

elyzisch, elyzeesch, bekoorlijk, heerli,jk, genotrijk.
El'zeviers, naam van zeer schoone voortbrengselen der
drukpers, zijnde grootendeels classieke werken.
emacereeren, uitmergelen, afmatten.
Email, smeltglas, brandverf, glazuur.
emailleeren, met email overdekken, brandschilderen.
Emanatie, uityloeiing, onzichtbare uitstrooming.
Emanatie-stelsel, —systeem, leer van de uitvloeiing of
het ontstaan aller dingen uit een enkel of grondwezen.
EmancipAtie, vrijlating, ontslag, vrijverklaring (van slaYen, hjfeigenen); toekenning van gelijke rechten en aanspraken ; mondig- of meerderjarig-verklaring, handlichting, ontheffing van vroeger bestaande beperkingen.
emancipeeren, vrijmaken, van lijfeigenschap enz. ontheffen, van burgerlijke of kerkelijke beperkingen ontslaan ;
zich emancipeeren, zich van belemnieringen bevrijden;
zich te veel veroorloven.
(gaan,
emaneeren, uitvloeien, uitgaan ; afkomstig zijn; doen uitEmballage, Emballeering, in-, verpakking, omwikkeling,
al wat tot het inpakken client ; pak- of bindloon.
emballeeren, inpakken, omwikkelen.
Embarcadere, aanlegplaats, hoofd, steiger ; plaats, waar
de spoortreinen passagiers en goederen opnemen en afzetten (ook dêbarcad6re geheeten), station.
Embargo, beslag of arrest op schepen of koopniansgoed,
c,
havenversperrin b.
embarilleeren, in fust of vaten pakken.
embarqueeren, inschepen, laden.
Embarquement, inscheping ; bet scheepgaan.
Embarris, verwarring, yerlegenheid ; belemmering.
embarrasseeren, in verlegenheid brengen, hinderen.'
embaucheeren, listig in zijn dienst of te werk stellen,
met list aanwerven.
Embleem, Embldma, zinnebeeld.
emblematisch, zinnebeeldig.
Embonpoint, lijvigheid, gezetheid, gevuldheid des lichaams.
Embouchure, niond van eene rivier, van een kanon enz.;
niondstuk, blaasgat van eene fluit enz.; een goede e.
hebben, een blaasinstrument wel aanzetten, en zuiver
bespelcu of blazen.
embourseeren, in de beurs of den zak stekcn, zakkcn.
Embranchement, vertakking; verbinding der balken.

embraseeren— Emphyteusis
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embraseeren, in brand steken, in vlam zetten.
embrasseeren, omarmen, omhelzen.
embrocheeren, aan 't spit steken ; (fig.) aan den degen
rjigen, doorsteken.
embrouilleeren, in de war brengen, verward Timken.
Em bryo, deer- of menschenkiem, wordende lichaamsvrucht.
Embuscade, hindertaag.

Emendatie, verbetering, inz, van gesehriften.
emendeeren, verbeteren, to recht brengen.
Emeritaat, ambtsrust met pensioen.
Emeritus, uitgediend, rustend ambtenaar, rustend predikant met behond der jaarwedde.
Emersie, het ziehtbaar worden eener ster.
Em6ticum, braakmiddel.
Emeute, oploop, dreigende volksbeweging.
Emigrant, Emigre, uitgewekene, zijn vaderland ontvluchtend of ontvlucht persoon.
Emigratie, uitwpking, verlating van bet vaderland.
emigreeren, het land verlaten, uitwijken.
eminent, uitstekend, voortreffelijk, uitmuntend.
Eminêntie, verhevenheid ; titel der kardinalen.
Emir, Arabisch vorst, krijgsbevelhebber en stadhouder.
Emissaire, eene heimelijk uitgezondene, kondschapper,
(pakhuis of magazijn.
spion.
Emmagasinage, berging, bewaring of het opslaan iii een
emmagasineeren, in een maganju of pakhuis opslaan.
emmeubleeren, van huisraad of rneubelen voorzien.
Emmeublement, het menbeleeren.
emollieeren, zacht of week maker'.
Emolument, lnjinkomsten, buitenkansjes.
Emdtie, gemoedsbeweging ; (ook :) volksgisting.
Emouchêtte, vliegennet over paarden.
Emoveeren, wegruimen ; verdrijven ; ter zijde stellen.
empailleeren, in stroo wikkelen ; met stroo opvullen.
empaleeren, spietsen ; een peal insteken.
empaqueteeren, inpakken, oniwikkelen.
Empechement, verhindering, hindernis, beletsel.
Empereur, keizer.
Emphase, nadruk, kleni in lezen en spreken ; ophef.
emphatisch, nadrukkelijk, krachtvol; met ophef.
Emphyseem, luelagenvel.
Emphyteusis, erfpacht.
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empieteeren—encadreeren

empieteeren, afbreuk doen, lets afnenien (bv. aan iemands
grond, ; inbreuk maken (b y . op iemands recht).
Empire, keizerrijk.
Empiricus, Empirist, ervaringsman, inz. een arts, die zijne
kt nnis alleen aan de ondervinding ontleent.
Empirie, ervaringsleer, ervaring.
empirisch, volgens de ervaring ; empirische wetenschappen, zulke, die hoofdzakehjk op waarneming berusten,
zooals natourkuude enz.
Empirisme, een enk el op ondervinding gegronde kennis,
bet semen van de ervaring tot eenig riehtsnoer.
Emplacement, bouwplaats, bestemde plaats voor een gebouw, tuin enz.
Emplastrum, pleister.
Emplitte, koop, ink oop (van min belangrijke voorwerpen);
emplettes maken, inkoopen.
Emploi, emplooi, ambt, dienst, aanstelling,, plaats.
employeeren, aanwenden, aanstellen, verzorgen ; geemployeerde, employe, aangestelde, beambte, anibtenaar.
emplumeeren, van veeren of pennen voorzien (b y. een
[klavier).
empocheeren, in den zak steken, zakken.
emporium, handelsstad, stapelplaats ; niarkt.
emporteeren (zich), zich driftig maken, uitvaren.
Empreinte, indruk, stempel, afdruk.,
empresseeren (zich), zich beijveren, haasten.
(heid.
Empressement, ijver, dienstijver, werkzaamheid, bedrijvigEmprÜnt, leening ; e. force, gedwongen leening.
empyreIsch, hernelsch.
Empyreum, verbhjfplaats der zaligen.
Emtio, koop, aankoop.
Emulatie, naijver, wedijver.
emuleeren, wedijveren.
plantennielk, zaadmelk, amandelmelk enz.
Enaks-kinderen, mensehen van reusaehtige gestalte, reuzen.
Enallage, verwisseling van rededeelen.
en avant! voorwaarts
en badinant, sehertsend, nit seberts.
en bagatelle, geringsehattend, met minachting. (blithe°.
en blanc, (bij kooplieden :) oningevuld, opengelaten, in
en bloc, bij den hoop, inj den roes, ongeteld, ongewogen,
voetstoots (jets koopen of verkoopen).
encadreeren, in eene lijst zetten ; insluiten, omvatten.

encanaillsoren—Eniossement 169
encanailleeren (rich), zieh met verachteltjke menschen

geineenzaam makes.
Enciustiek, schilderwerk met inbranding der kleuren.
Enceinte, oinwalling, wal ; omvang.
enchaineeren, met elkan ler verbinden, aaneenschakelen.

Enchainement, aaneen$chakeling.

enchanteeren, betoov,ren, verrukken, bekoren.
en chef, als opperlioofd, aanvoerder.
Ench(e)iridion, handboek, • .je ; dolk.
Enclave, door vreemd gehied ingesloten land, omsloten

grond.

enclaveeren, omsluiten, insluiten.
encoffreeren, in een least of koffer sluiten, opsluiten.
encombreeren, vei sperren (met puin, rijtuigen enz.); over-

laden (he. een schip).
Emcombrement, versperring (door puin enz.), verstop-

ping ; beleminering, verhindering.

en comparaison, in vergelpking.
encore I nog eons noginaals
en corps, gezamenlijk.
encourageeren, aannwedigen, aanwakkeren.
Encouragement, aanmoediging, op wekking.
Encyclica, encycliek, rondgaande brief, eircuiaire,

van den pans aan de bisschoppen.
encyclisch, in eon cirkel omloopend.
Encyclopedie, kort begrip van alle kunsten en weten-

schappen ; algemeen zaakwoordenboek.
encyclopedisch, algemeen wetenschappelijk.
Encyclopedisten, bewerkers der groote Fr. encyclopedie

der vorige eeuw, inz. Diderot en d'Alembert.
Endemie, heerschende y olks- of landsziekte.
endemisch, inheemsch, plaatselijk, inz. van ziekten.
en depot, in bewaring ; ten verkoop toehetrouwd.
en deshabille, in huisgewaad, In ochtendkleeding.
en detail, in 't klein (verkoopen); in bijzonderlieden (ver-

halen).

Endosmese, bet doorzweeten van sappen door cellen.
Endossent, (Indossánt), overdrager van een wissel op een

ander.

endosseeren, (indosseeren), een wissel door een opschrift

aan zijne keerzijde aan een ander overdragen.
Endossement, (Indossement of Indesso), bet overdrageit
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van een wised op een ander, door dies wissel aan de
keerzikle over to teekenen.
en echec, schaak ; in vrees (houden enz.)
en effet, inderdaad.
Energie, hooge graad van werkkracht, nadruk, klem.
energisch, krachtdadig, nadrukkeljk.
enerveeren, ontzenuwen, verzwakken, uitmergelen.
en espêces, in klinkende munt.
en kat, in staat.
en face, van voren ; vlak tegenover.
en famine, in den kring des huisgezins, der faneilie.
Enfant Cheri, lieveling.
Enfant gate, bedorven kind.
Enfants perdas, vooropgeplaatste, aan bet grootste gevaar blootgestelde manschappen ; waaghalzen.
Enfant terrible, praatachtig kind, dat door oververtellen
van lietgeen hij gezien en gehoord heeft, verlegenheid
doet ontstaan ; iemand die door ondoordachte uitingen
andere leden van het gezelschap compromitteert of angst
(aanjaagt.
Enfant trouve, vondeling.
en faveur, ten gunste, — believen van.
enfileeren, een drawl insteken ; aanrijgen (bv. koralen);
verstrikken, inwikkelen ; overlangs met kanon bestrijken.
enfin, eindelijk, ten slotte, in 't kort.
enfdnceeren, in den grond drijven ; den bodem inslaan ;
openloopen (b y . sene deur, poort); verzinken.
enforceeren, versterken, sterker maken.
en front, van voren, vooraan, op den voorgrond ; vlak
(kend.
tegenover.
engageant, verplichtend ; innemend ; aantrekkelijk, uitlokengageeren, verpanden, tot pand geven ; verbinden, verplichten ; uitnoodigen, aansporen, bewegen, in dienst
nemen ; zich e., zich tot lets verbinden ; in dienst treden ; zijne hand toezeggen.
Engagement, verbintenis ; dienst ; aangenomen plicht;
verloving, verkeering, minnarij, vrijage.
en gala, in feestgewaad, in 't beste pak.
en general, in het algenteen.
en grande tenue, in 't beste pak, in feestgewaad ; in parade-uniform, in groot tenu.
en gros, in het groot ; naar raining.
en haie, in twee rijen, op dubbele rijen.
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enigmatisch, raadselachtig, dubbelzinnig.
enivreeren, dronken maken ; verhlinden.
Enjeu, inzet.
Enkratie, onthoudzaamheid, matigheid.
en ligne, in linie.
en losange, ruitvormig.
enlumineeren, met kleuren afzetten of dekken.
en maitre, meesterlijk ; (ook :) meesterachtig.
en masque, vermomd, gemaskerd.
en masse, in menigte.
en miniature, in het klein.
ennuyant, vervelend.
ennuyeeren, vervelen ; lastig worden.
Enodatie, ontknooping, oplossing.
en ordre, in orde.
enOrm, overmatig, ontzettend, verbazend ; afschnwelijk.
Enormiteit, huitenmatigheid, gedrochtelfte grootte ; snoodheid, allerschandelijkste daad, ongehoord iets.
en particulier, in 't bijzonder ; afzonderlijk ; (ook :) als
particulier.
en passant, in 't voorbijgaan, vluchtig, ter loops.
en peine, in verlegenheid.
en ',rive, als particulier.
en profit, van ter zijde gezien.
en quatre, in (of aan) vieren ; zich voor iemand en quatre stellen, al het mogelijke voor iemand doen, iemands
verdediging opnemen.
en question, (de zaak) waarvan sprake is, in q u a e sti e.
Enquête, 2:erechtelijk onderzoek in burgerlijke zaken ; parlementaire onderzoek door eene commissie uit de
Tweede Kamer.
enrageeren, razend worden, vertoornen.
en regard, ten opzichte ; uit achting ; ook op de nevensstaande bladzijde, er naast.
en régle, volgens den regel, in orde.
en retard, ten achteren, achterlkjk, in gebreke.
en retraite, op pensioen gesteld.
enrOleeren, op de rol schrijveu ; aanwerven.
EnrOleering, inselirtjving tot den krijgsdienst.
en roturier, burgerlijk, als burgervolkje, geineen.
en route, op Wig, onderweg.
ense et aratro, met zivaard en plocg.

I 72

Ensemble —Entrefilet

Ensemble, . het gezamenlijke, alles bkieen ; het geheel ;
e.-stukken, de weer dan vierstemmige zangstukken der
en suite, achter elkander. (opera's.
en suspens, in twijfel, in 't onzeker, besluiteloos. (men.
Entablement, rollaag en architraaf, fries en kornis to zaentameeren, aanvangen, op de baan brengen (b y. eene
onJerhandeling); aanknoopen (een gesprek); aansndden.
entasseeren, opeenhoopen, opeenstapelen.
Entelechie, onafgebro en werkzaamheid, inz. der ziel.
Entente, zin, beteekenis (van een woord, een gezegcle),
verstandhouding ; entente cordials, hartelijke, goede
verstandhouding (inz. in de staatkunde).
Enteritis, darmontsteking. (jets staan.
entReeren (rich), rich in 't hoofd zetten, eigenzinnig op
Enthusidsme geestverrukking, ontvlamde verbeelding, verrukking, geestdrift, dweperij.
enthusidsmeeren, ontvlanimen, in gloed zetten.
Enthusiast, hartstochtelijk bewonderaar of jveraar; mensch
vol geestdrift, dweper ; bruisend hoofd.
Entiteit, wezenlijkheid, het werkelijk bestaan.
Entomologie, insectenkunde, kerfdierenleer.
Entomoloog, insectenkundige, kerfdierenkenner.
Entonie, spanning.
Entonnoir, trechter ; slum.
entortilleeren, ontstrikken, ontwikkelen, ontwarren.
Entourage, otageying.
entoureeren, omgeven, omringen, insluiten.
en tout, in alles, alles samengenomen.
en tout cas, in elk geval, wat er ook gebeure.
En-tout-cas (antoeka), groote parasol, die desnoods ook
als paraplu kan dienst doen.
Entr'acte, tusschenbedrijf, kleine door muziek aangevulde
pauze tusschen de beclrijven van een tooneelvoorstelen train, in gang, in vollen gang, druk bezig. (ling.
entraineeren, meesleepen, wegvoeren.
entre chien et loup, in de schemering.
Entre-deux, middelstuk, tusschenwand ; (ook als bijwoord)
tusschenbeide, middelmatig.
Entree, ingang, toegang ; intreegeld; voorgerecht.
Entree-biljet, toegangkaartj e.
Entrefilet, kart artikel, kleine mededeeling in dagbladen
(van de redactie afkomstig).

Entregent— epenthetisch
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Entregent, welgemanierdheid, inz. tegenover dames.
Entremets, tusschengereefit, tussehensehotel.
Entremetteur, bemiddelaar, onderhandelaar.
Entremise, bemiddeling, tussehenkonist.
entre nous, tussehen ons, in vertrouwen.
Entrepot, pakhuis, magazun ; stapelplaats.
entrepreneeren, ondernemen.
Entrepreneur, ondernemer ; aannemer.
Entreprise, onderneming.
entre quatre yeux, onder vier oogen.
Entresol, tusselienverdieping ; insteekkamertje. (schaffen.
entreteneeren, onderhouden, verzorgen, onderhoud verEntretenue, bijzit, gekamerd meisje.
Entretien, onderhoud.
Entrevite, samenkomst, bijeenkomst ; gesprek, onderhoud.
Entrez ! treed binnen ! ga voor !
Enumeratie, optelling, opsomming. (rekenen.
enumereeren, opsommen, stuk voor stuk opnoemen ; beenunceeren, enuncieeren, uitdrukken, verklaren ; verkond igen.
Enunciatie, vermelding, gewagmaking ; verklaring, bekendmaking, verkondiging; (ook •) uitspraak, voordraclit.
en veine zijn, opgewekt, gunstig gestemd tot dit of dat
week zijn, recht op zijn dreef zip.
EnvelOppe, omslag, omhulsel.
enveloppeeren, omwikkelen, omhullen, inwikkelen.
en verite, in waarheid, waarachtig.
Env6rs, keerzijde, verkeerde zijde ; linkerzijde.
EnvirOns, omstreken, omgelegen land.
en vogue, in zwang, in de mode, in trek, gewild.
Envoye, afgevaard;gde, gezant van den tweeden rang.
eodem die, op denzelfden dag.
eo ipso, joist daardoor, vanzelf.
EpActen (lat. 6pacta), inlaschdagen ; maansouderdom bij
't begin des jaars.
Epagneul, kwartelhond.
Epargne, zuinigheid ; spaarpenning.
Epaulement, verschansing van opgeworpen aarde, zandzakken, schanskorven enz.
Epaulet, —te, scliouderbelegsel eens krijgsmans.
Epée, degen.
epenthetisch, ingeschoven, ingelascht.

17 4ephemeer—Epistel
ephemeer, ephemdrisch, eensdaags; kortstondig, voorbijgaand ; ephemeeren, diertjes, die eon dag leven.
Ephemeriden, astronomische jaarboeken of tafels ; dag-

bladen, tijdschriften.
Epicedion, treurzang bij een lijk.
Epicerie, specerij ; kruidenierswinkel.
Epicier, kruidenier, specerij-koopman.
EpicÜri de grige parcus, een zwijn uit de kudde van

Epicurus ; (fig.) laag, verzinnelijkt persoon.

epiciirisch, zinnelijk, aan zingenot verslaafd, wellustig.
Epicurisme, de neiging tot zinnelijkheid en wellust.

Epicurlst, zinnelijk mensch, wellusteling ; lekkerbek.
Epidemie, lands- of stadsziekte ; ook eene van buiten aangekomene, voor een zekeren tijd heerschende, aan het
land Diet eigen ziekte.
epidemisch, heerschend, rondgaand (van ziekten).
Epidermis, opperhuid.
Epiglottis, het strotdeksel, keellelletje.
Epigonen, nakomelingen ; inz. zij die geen nieuw tijdvak
openers, maar alleen het door hun voorgangers begonnene voortzetten.
Epigraaf, opschrift, zinspreuk.
Epigram, op-, bijschrift ; korte zinrijke spreuk ; inz. puntdicht, kort hekeldicht.
epigrammatisch, op de wijze van een epigram, kort en
zinrijk ; scherp, stekelig.
Epilepsie, vallende ziekte.
Epiloog, narede, slotrede, nawoord ; naspel.
epineus, moeilijk, netelig.
Epiphania, het Driekoningenfeest.
episch, tot het heldendicht behoorend ; e. poezie, helden
poezie, de verhalende dichtsoort.
episcopaal, bisschoppelijk.
Episcopaat, bisdom ; waardigheid eens bisschops.
Episcopalen, aanhangers der bisschoppelijke Kerk in En-

geland.
Episcopophobie, vrees voor de invoering der bisschoppen.
Episode, tusschenrede, ingelasch verhaal, tusschenzang.
episodisch, ingevlochten, ingelasclit.
Epispasticum, trekpleister, trekniiddel.
epispastisch, blaartrekkend ; de ettering bevorderend.
Epistel, brief, zendbrief ; strafpredikatie.

Epithalamion—Eris
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Epithalamion, bruiloftslied.
Epitaphium, grafschrift ; grafsteen, tombe.
Epitheet (fr. Epithete, gr. Epitheton), bijvoeglijk woord,
toenaam ; epitheton ornans, opperend hijvoeglijk naamwoord, ter verfraaiing der uitdrukking.
Epitome, kort uittreksel of begrip.
Epizobtie, veeziekte, veepest.
Epopee = Epos.
EpOque, tijdstip, tijdsnede, gedenktijd ; epoque maken,
zich zelven of zijn tijd merkwaardig maken ; groot opzien verwekken ; elks aandacht trekken.
Epos, heldendicht.
epouvantdbel, ontzettend, versehrikkelijk ; ijselijk.
Epou vantai I, vogelverschrikker.
eprouveeren, op de proef stellen ; ondervinden, ervaren.
Epurdtie, reiniging, zuivering, loutering.
(heb ik gelijk.
epureeren, reinigen, zuiveren, louteren.
e pur si muove ! en toch draait zij (de aarde), d. i. toch
Equatie, Equator, Equinoctium, enz., z. /Eq—.
Equiliber, evenwicht.
Equilibrist, koorddanser, lichaamstoerenmaker.
Equipage, reistoestel of bedienden, paarden, rijtuigen enz.,
kr;jgsuitrusting van een officier ; scheepsbenianning.
Equipement, uitrusting, inz. van een schip.
equipeeren, uitrusten, toerusten ; bemannen.
Equitätie, het paardrijden, de rijkunst.
equivdque, dubbelzinnig, voor eneer dan gene uitlegging
vatbaar ; twijfelachtig.
Equivoque, dubbelzinnigheid ; bedekte onzedelijke taal,
wulpsche woordspeling.
eradeeren, uitkrabben, uitdelgen.
Erato, de muze der minnezangen.
E'rebus, onderwereld, doodenrijk, hel.
Erectie, oprichting ; opbouwing, bouw ; het overeind staan •
Eremiet, z. Heremiet.
Eremitage, z. Hermitage.
ergo, dus, derhalve, gevolglijk.
ergoteeren, over elke kleinigheid twisten, haarklooven.
Erica, het heidekruid.
erigeeren, oprichten, grondvesten, stichten.
Erinnyen, wraakgodinnen, Furies.
E'ris, twist, de twistgodin; —tisch, twistziek.
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Eristiek—Espagnolette

Eristiek, strijd- of twistkunst.
E'ros, de god der liefde, Amor. (dichten.
erOtisch, de liefde betreffend ; erotische gedichten, minneerratische rotsblokken, op de airdoppervlakte verspreid

ltggende vreenidsoortige steenblokken.

Erratum, font, zetfout (meerv. Errata).
Erreur, dwaling, vergissing, font, abuis. (baar.
Er' ror non est imputabilis, eerie dwaling is niet toerekenEructatie, oprisping vier maag).
eructeeren, oprispen.
Eruditie, geleerdheid.
Eriiptie, uitbarsting (by . van een vulkaan).
Escadre, Eskader, vlootafdeeling, smaideel.
Escadrofm, ruitersehaar, cornpagnie ruiterij.
Escalade, beklimming.
escaladeeren, met stormladders beklimmen.
Escamotage, zakkenrollerij.
escamoteeren, gooehelkunstjes doen ; uit den zak rollen,

weguioffelen, kapen.

Escapade, valsche sprong van een paard ; (fig.) onover-

legde, moedwillige streek, guitenstreek, valsche kuur.
Escarpe, inwendige glooiing (14 vestingwerken).
Escarpins, lichte schoenen, dansschoenen.
Eschatologie, de leer der laatste dingen.
Escoriaal, Peter, maar minder gebruikeNk dan Escuriaal (z. ald.)
EscOrte, bedekking, geleide, beschermend gevolg.
escorteeren, begeleiden, onder bed ..kking of beseherming
uitgeleide doen.
Escouide, afdeeling soldaten onder een korporaal.
Escroc, fielt, oplichter.
Escroquerie, fielterij, aftroggeling, oplichting.
Esculaap, de god der geneeskunst ; geneesheer.
Escuriaal, Spaansch koninkhjk lustslot bij Madrid.
Eisito-waren, uitvoerwartn.
Eskader, z. Escadre.
esoterisch, enkel voor ingewijclen ; wetenschappelijk.
EspadOn, houwdegen; tweesnijdend slagzwaard.
espadonneeren, met den houwdegen vechten.
EspagnOle, Spaansche dans ; Spaansche vrouw of ineisje.
Espagnolette, fijne wollen stof; fijn satijn ; (ook :) draai-

roede tot deur of venstersluiting; spanjolet.

Espalier—estimeeren
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Espalier, latwerk of staketsel ; leiboom, waaierboom.
Espece, soort ; espêces, klinkende count, specie.
Esperance, hoop.
(streek.
Espiéglerie, kinderlijke dartelheid, guitigheid, snaaksche
Esplanade, vrije, vlakke plaats vdor groote gebouwen en

vestingen, wandel-, exereeerplein.

EFpressivo, vol intdrukkthg.
Esprit, geest, vernuft, scherpzinnigheid, verstand ; wezen.
lijkst bestanddeel, fijnst product der distillatie ; esprit
de corps, kameraadschappeltike geest, ingenomenheld

met den geest, de denkbeelden enz. van een vere, niging, een kring waartoe men behoort ; esprit de clocher, kleingeestige ingenomenheid met eigen woonplaats,
kleinsteedschheid ; esprit fort, vrijgeest, vrijdenker ;
esprit public, algemeene denkwijze, volksgeest.
Esquire, schilddrager (weleer :) titel van een Engelsch
edelman ; nu ook van ieder fatsoenlijk burger, zooveel
als Weledel beer (doorgaans achter den naam door
Esq. uitgedrukt).
Essai, proef, proefneming, toets ; staal ; proeve (zedige
naam, dien een schrijver vaak aan zijn werk geeft).
essayeeren, beproeven, toetsen (het gelialte).
Essayeur, beproever, toetser.
Essayist, schrijver van verhandelingen of tijdschriftarti
kelen.
Essens, Essêntie (fr. Essence), bet wezen, de kracht, het
geestrijke nit y rueliten, kruiden enz., geest, spiritus.
essentieel, wezenlijk, hoofdzakel ijk ; volstrekt noodwendig ; het essentiècle, het wezenlijke, de hoofdzaak, de
ziel, de kern van iets.
Esse quam videri, liever iets zijn dan het to schijnen.
Estacade, paalwerk, staketsel.
Estafette, rijdende postbode ; koerier, renbode.
Estamento, de rijks- of statenvergadering ; (pl. Estamen•
tos), de beide Ranters der volksvertegenwoordiging in
Spanje.
Estaminet,berberg, bierhuis, koffieluis waar gerookt wordt.
Estampe, koperafdruk, kopergravure.
estimdbel, achtenswaardig, lofwaardig.
Estimatie, schatting, waardeering ; raring, begrooting.
Estime. aclitisig, hoogaehting ; gegist bestek op zee.
estimeeren, hoogaehten ; schatten, waardeeren, begrooten.
ELFDE MILT.
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est modus—Etourdi

est modus in rebus, er is in alles eene maat, een midden, alles heeft zijne maat en grens.
Esti.Ade, verhoogde plaats in een vertrek, optred.
Estrapdde, wipgalg ; straf der wipgalg ; wtpsprong, wipzwaai der kunstspringers ; gehjktijdig steigeren en nitslaan der paarden ; zijsprong, bokkesprong van een parted
om zijn ruiter of -te werpen ; (fig.) kleine uitspatting.
steam maken.
estropieeren, verminken ; kreupel
etablisseeren, grondvesten, vestigen ; opriehten ; zich e.,
zich nederzetten, vestigen.
Etablissement, vestiging (van een handelshuis enz.); grondlegging ; nederzetting ; inrichting ; gestieat.
Etage, verdieping van een gebouw ; bel etage, de eerste
verdieping.
Etagere, nieuwerwetsch stuk huisraad, bestaande uit boven elkander geplaatste plankjm om daarop sieraden
of voorwerpen van dagelijksch gebruik to zetten.
Etalage, het uitkramen van waren ; tentoonstelling ; vertoonmaking ; uitgestalde waren.
(stallen.
etaieeren, uitecnleggen, uitspreiden ; ten toon stellen, uitEtalon, hengst, springhengst ; standaardmaat, proefgewicht.
etalonneeren, ijken.
Etdpe, stapelplaats ; proviandmagazijn voor doortrekkende
troepen ; marschproviand ; plaats van overnachting ;
nachtkwartier.
Etdt, staat, gesteldheid ; lijst; overzicht ; regiments-staf ;
Etat-major, generale staf.
et caetera of cetera, en zoo voort.
Etendue, uitgestrektheid, uitgebreidheid.
eterniseeren, vereeuwigen.
Ether, bovenlueht ; fijne doorzichtige vloeistof, van sterken reuk en smaak.
etherisch, tot den ether behoorend ; hemelseh.
Ethiek, Eithica, zedenleer, deugdenleer.
Ethnographic, volkenbeschnjwing.
et hoc genus omne, en alles van lien acrd.
Ethologie, verhandeling, over zeden en gewoonten.
Etiquette, aanheehtbriefje, prijsbriefje, aangelieelit strookje
papier ; hofgebruik ; voorschrift der welvoeglijklieid;
zeden, gewoonten en gebruiken aan hoven.
Etourderie, onbezonnenheid, domme streek.
Etourdi, onbezonnen knaap of mensch, wildzang.

Etranger—evangOlisch
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Etranger, vreemdeling.
Etrenne, handgeld ; nieuwjaarsgeschenk.
et sic ceteris, en zoo van de rest.
Etude, studie ; oefeningsstuk.
Etui, koker, foedraal, scheede.
Etymologie, woordvorsching, woordafleiding.
etymoldgisch, wat de woordafleiding betreft, afleidkuntlig.
Etymoloog, Etymologist, woordafleidkundige.
Eubiotiek, gezondheidsleer.
Eucharistie, gewij de hostie, Avon d-, Nachtmaal.
Eudaemonisme, gelukzaligheidsleer.
Eudiometer, luelitgehaltemeter, luchtzuiverheidsmeter.
Eudoxie, goede naam.
(wensch.
Euergeet, weldoener.
Eulogie, verstandigheid in spreken en handelen ; zegenEu men [den, plaaggeesten, wraakgodinnen, Furien.
eumOrphisch, welgevormd.
Eunomie, welgeordende staatsinrichting. (een harem.
Eunuch, gesnedene, ontmande, inz. als vrouwenopziener in
Eupathie, weibevinden, genoeglijke stemming ; (ook:) geduld, moed in lijden.
Euphemisme, verzachtende, verschoonende uitdrukking.
euphemistisch, verschoonend, verzachtend, verbloemend.
Euphonie, welluidendheid.
euphonisch, welluidend, welklinkend.
Euphrosyne, vreugde, vroolijkheid ; de vreugdegeefster.
eureka, ik heb gevonden.
Eustachiaansche buizen, de verhindingsbuizen tusschen
de trommelholte van het oor en de keel.
Euterpe, de muze van het tluitspel.
EutOpia, vaak verkeerd gebruikt voor Utopia (z. ald.)
Evacuatie, ontruiming, ontleding, ontlasting.
evacueeren, ontruimen, ledigen, ontlasten.
evageeren, schatten, waardeeren.
Evgluatie, schatting, waardeering, aanslag ; hepaling der
muntwaarde naar gewicht en gehalte, koersbepaling.
Evangelie, blijde tijding ; het Nieuwe Testament ; (fig.) onbetw u felbare waarheid. (testantsche kerk.
Evangelisatie, evangelieprediking ; bekeering tot de Proevangêlisch, met het evangelic of Jezus' leer ovt;reenstemmend, ehristelijk ; (ook :) protestantsch ; (fig.) ontwijfelbaar.
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Evangelist—exagereeren

Evangelist, een der vier evangelieschrijvers ; (ook :) evangehe-verkoncliger.
Evaporatie, ver-, uit-, afdamping ; uitwaseming.
evaporeeren, ver-, of-, uitdampen ; uitwasemen ; een geevaporeerd mensch, iemand vol wonderlijke grillen en
inbeeldingen.
Evasie, ontwijking ; uitvlucht, voorwendsel.
Evenement, uitkomst, afloop ; voorval, inz. gewichtige gebeurtenis.
Evening, avond.
Eventualiteit, mogelijk geval, gebeurlijkheid.
eventueel (lat. eventudliter), als de gelegenheid zich opdoet, in voorkonaend geval, mogelijk, gebeurlkjk ; eventueele profijten, mogelijke, onzekere, niet te bepalen
voordeelen of winsten.
(stof.
E'verlast (eng. Everlasting), lichte maar zeer sterke wollen
omverwerping,
verwoesting.
Eversie,
evertueeren (zich), groote pogingen doen, alle krachten
te werk stellen, zijn best doen.
Evictie, borgtocht ; gerechtelijke nitwinning.
evident, handtastelijk, klaarbljkel ik, zonneklaar.
Evidêntie, handtastehjkheid, klaarblijkehjkheicl.
evinceeren, overtuigen, bewijzen, staven ; borgtocht stollen ; van 't bezit ontzetten, uitwinnen.
eviteeren, vermijclen, ontwijken, ontgaan.
ontwikkeling ; zwenking (van troepen); bewegingen eener vloot op zee, zee-manoeuvre.
Evolutieleer, ontwikkelingsleer.
Evulsie, de uitrukking.
evviva, vivat, leve.
ex, uit. (Bij naamwoorden, die daarmede samengesteld
zijn, beteekent het gewoonlijk :) gewezen, voormalig, bv.
ex-minister, voormalig minister.
ex abrUpto, plotseling, onverwacht.
exact, stipt, nauwkeurig, juist ; exacte wetenschappen,
dezulke wier grondstellingen door ervaring bewezen
zijn, de wis- en natuurkundige wetenschappen.
Exactitude, nauwkeurigheid, stiptheid.
Exaequatie, gelijkmaking, vereffening.
ex dequo et ben°, naar
Exagerdtie, Exaggeratie, overdrijving, vergrooting.
exagereeren, exaggereeren, overdrijven, vergrooten.

Exaltddos—exceptionabel
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Exaltddos, naam der uiterste linkerzijde of der oversp Innen (democratische) politieke partij in Spanje.
Exaltatie, gemoeds-, geestvervoering ; opgewondenheid,
overspanning ; overdrijving.
exalteeren, overprikkelen, hartstochtelijk opwekken, overspannen; verrukken ; overdrijven.
(den.
Examen, onderzoek, ondervraging (inz. naar bekwaamheExaminandus, wie een examen ondergaat.
Examinator, onderzoeker, ondervrager.
examineeren, onderzoeken ; nauwkeurig beschonwen.
Exanimatie, ontzieling, moedeloosheid.
exanimeeren, ontzielen ; ontmoedigen, beangstigen.
ex dnimo, van harte ; met opzet.
Exarticuldtie, ontwrichting.
Exasperätie, verbittering ; verheffing (eener periodische
ziekte); kwaadwillige vergrooting.
Exaudi, naam van den Zondag voor Pinksteren.
ex bene placito, naar welgevallen.
ex capite, uit het hoofd ; op grond.
ex Cathedra, van den preekstoel of 't spreekgestoelte of
(by. beslissen) d. i. een pauselijke machtspreuk doen,
op meesterachtigen toon.
Excavatie, uitholling, uitgraving ; holte.
excedeeren, overschrijden, te ver gaan, te buiten gaan.
Excedênt, overschot, teveel ; onruststoker.
excellent, voortreffelijk, heerlijk, uitniuntend.
Excellentie, voortreffelijklieid ; (ook :) titel van ministers
en andere hooge staatsbeambten.
excelleeren, uitmunten, uitblinken, rich onderscheiden.
excelsior ! steeds hooger !
Excentriciteit, uitmiddelpuntigheid ; (fig.) zonderlinglieid,
afwijking van het middelpunt ; eigenzinnigheid, dweperij ; zotte streek.
excentriek, excentrisch, uitmiddelpuntig ; dwepend, overspannen; wonderl;jk, grillig, van 't gewone afwijketid.
Excentriek, nitmiddelpuntige schijf, kolderselmjf (die in
de stoommachines de stoonuttigerstang met de bakselinif
been en weer voert); (ook :) de toestel Will een spoorwised om de wagens van spoor te doen veranderen.
Excdptie, uitzondering ; (in reehten :) tegenwerping, tegenspraak, verwering, verweersehrift des bektaagden.
exceptiondbel, dubbelzinnig, voor tegcnspraak vatbaar.
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exceptioneel—execrabel

exceptioneel, eene uitzondering bevattend, b(j uitzondering.
Excëptio prObat rêgulam, de uitzondering bevestigt den

regel. (gezonderd moet worded.
exceptis excipiendis, met uitzondering van hetgeen uitexcerpeeren, uitti ekken (uit geschriften).
Excerpt, uittreksel (nit een geschrift).
Exces, overtreding van de gewone grenzen, buitensporigheld ; overdaad, overniaat ; gewelddadigheid.
excessief, buitensporig, overdreven ; uitermate, buitengewoon, overgroot, overdadig, overzwaar enz.
Exchange, wissel, wisselbrief ; beurs.
Exchequer, koninklijke sehatkamer, reken- of finantiekamer (in Engeland); exchequer-bill, schatkistbiljet.
excipieeren, mtzonderen ; tegenwerpingen makers.
Excitãntia, opwekkende, prikhelende middelen.
Excitdtie, opwekking, aansporing, aanvuring, °phasing.
exciteeren, opwekken, aanzetten, gaande niaken, aanprikkelen, aanvuren ; doen ontstaan, verwekken.
Exclamdtie, uitroep, uitroeping, gesehreeuw.
exclameeren, uitroepen, een uitroep doers.
excludeeren, uitsluiten, afzonderen.
Excliisie, uitsluiting, buitensluiting, wering.
exclusief, uitsluitend ; bijzonder; uitsluitenderwijs.
ex commode, op zijn geniak.
ExcommuniCdtie,kerkban, uitsluiting van de kerkgemeente,
van de kerkeluke gemeenscliap.
excommuniceeren, in den kerkban doen.
ex conasso, kraelitens het ingewilligde.
Excrement, uitwerpsel, inz. afgang, stoelgang, outlasting.
excódit, (...) heeft (bet) gegraveerd.
Exculpatie, ontscliuldiging, vrijspreking.
exculpeeren, buiten schuld stellen, ontschuldigen.
ex curia, buiten het gerechtshof.
Exciirsie, uitstap,je, pleiziertochtje ; strooptocht op 's vijands bodem ; (fig.) uitwciding.
excusAbel, verschoonbaar.
ExcusAtie, lietzelfde als Excuus (z. ald.)
excuseeren, verontschuldigen, versclioonen.
Excuus, Excuse, verontsehuldiging, uitvlucht.
ex delicto, door de niisdaad. [een naani).
ex dOno, nit een gift, d. i. gesehonken door (gevolgd van
execrdbel, a fseh uwelijk, afgruseluk, vloekwaardig.

Execrdtie—exhorteeren
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Execratie, afgrijzen ; voorvverp van afgrijzen, uitvaagsel ;
afselmwelijkbeid, gruwel, vloek ; e.-s, verwenselnngen,
Executant, ultvoerder. (vervloekingen.
executeeren, uitvoeren, voltrekken ; door reclitsdw ang
noodzaken ; terechtstellen (op 't schavot).
Executeur, nitvoerder van yen vonms, van een laatsten wil.
ExecUtie, uitvoenng, voltrekking vast een vonms ; openbare terechtstelling van een misdadiger, gerechtelijke
uitwinning van een seltuldenaar.
executief, voltrekkend, rutvoerend.
executoir, uitvocrbaar, ter uitvoering gereed, invorderbaar.
Exegeet, scbriftverklaarder.
Exegese, verklaring, Injbelverklaring.
Exegetiek, nitlegkunde.
Exêgi monumentum, lk Itch een gedenkteeken opgeriebt ;
— aere perennius, duurzarner dan metaal.
Exempel, voorbeeld ; voorsebrift ; model.
Exemplaar, afdruk, ieder enkel gelijkvormig stuk van
gelijksoortige voorwerpen.
exemplair, voorbeeldig , waarscbuwend. [ontkennen).
Ex€mpla suet odiOsa, voorbeelden zijn hatelsjk (met to
Exempli gratia of causa, inj voorbeeld.
onthefling van een beEx6mtie of Exemptie,
'LW aar, van een algemeenen
Exequâtur, voltrekkingsbevel ; vorstelijke bekraebtiging
eerier pauselijke tulle ; erkenning van een liandelsconsul door de regeering des lands.
exequeeren, voltrekken (een bevel); innen (gelden).
Exequien, begrafenis,
exerceeren, oefenen, inz. in den wapenbandel ; uitoefenen, drijven ; begaan.
Exereitie, oefeninp,-, inz. wapenoefening,
Exertie, inspanning, poginz.
exfolieeren, afbladeren, aischilferen.
Ex haldtie, ititdamping, uitN‘ aseming.
ex herideeren, onterven, vats 't erfreebt uitsluiten.
ex hibeeren, overleg-gen, indienen.
Ex hibent, overlegger, tooner, indiener.
Ex hibitie, vertooning, voorlegging, openlegging, indiening;
openbare vertooning, tentoonstelling.
Ex hortAtie, vermaning ; aansporing, opwekking.
aanzetten, opwekken.
exhorteeren,
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Exhumatie—ex parte

Ex humatie, opgraving (van lijken).
exigeeren, vordei en, eischen.
Exigentie, beboefte, dringend geval ; naar e. van zaken,
naar de gang van zaken vorderen zaL
exigent, exigeant, veeleischend.
Exiguiteit, geringheid, onbeduidendbeid, andhartigheid.
Exil, Exilium, verbanning, verbanningsplaats.
exileeren, verbannen.
eximeeren, bevrijden, vrijstellen.
ex improviso, onvoorziens.
existeeren, bestaan, zijn ; kunnen Leven.
Existentie, bestaan, werkelijkheid.
exit, hij gaat heen, treedt of (van bet tooneel).
ex jure, van rechtswege.
exlex, buiten de wet, vogelvrij.
ex libris, nit de boeken, d. i. behoorende aan (als opschrift van boeken, gevolgd door den naani des eigenaars).
ex mera gratia, uit loutere genade.
ex mero motu, uit eigen vrijen wil.
Exmissie, gerechtelijke uitzetting, uitdrijving.
exmitteeren, uitzetten, verdrijven.
ex more, volgens gebruik.
ex nexu, buiten verband.
ex nihilo nihil fit, uit niets komt niets voort.
Exodium, uitgang, einde, afloop.
Exodus, uitgang, uittocht, naani van Mozes' tweede boek.
ex officio, uit plieht, van ansbtswege, ambtsbalve.
exorbitant, buitenmatig, overdreven, buitensporig.
Exorcisme, duivelbezwering ; geestenverbanning.
Exorcist, duivelbezweerder ; geestenbanner.
Exordium, begin, inleiding, aanhef eener rede.
ex ore parvulorum veritas, nit den niond der klei Hell
(of kinderen) komt de waarheid.
exoterisch, voor oningewijden ; order de algemeene bevatting vallend, volksmatig, gewoon, alledaagseb. •
exetisch, buitenlandsch, uitheemsch (zooals e.-e planten).
Exotisme, zucht voor bet buitenlandsche.
Expansibiliteit, uitzetbaarheid.
Expãnsie, uitzetting (bv. der Incbt door de warmte).
expansief, uitzettend ; expansieve kracht, uitzettend verniogen.
ex parte, aan de gene zijde,

expatrieeren—expiöeren
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expatrieeren, uit het vaderland verdrijven ; zich e., uitlandig gaan.
Expectant (beter ware Exspectant), een wachtende, uitziende (b y. naar een post).
Expectoratie, uithoesting, fluimenloozing ; (fig,) ontboezeming, gemoedsuitstorting.
expectoreeren, mtboesten, slijm of fluimen uitwerpen ;
(fig.) zijn hart uitstorten of ontlasten, zijn gemoed Incht
geven.
ex pede Hereulem, wij oordeelen over de grootte van
Hercules' beeld nit den voet.
expedieeren, verzenden ; (fig.) van kant waken.
Expedient, uitweg, hulp-, redmiddel ; (ook :) afzender,
met de afzending belaste ambtenaar ; uitvaardiger, hulpschrijver.
expediet, expeditief, spoedig, vlug ; voortvarend.
Expediteur, afzender, verzender ; goederenverzender, bevrachter, vrachtondernemer.
Expeditie, zaakafdoening ; spoed in de uitvoering, voort
varendheid ; of-, toe-, overzending ; vervoer- of vrachtonderneming ; (ook :) tocht, rein, inz. krijgstoeht, krijgsonderneming ; (ook :) afzending van waren ; gerechtelijke uitvaardiging of het afschrift van eene rechtsbandoling; e.-bureau, kantoor eener vrachtonderneming.
expendeeren, uitbetalen, bekostigen.
Expensarium, lijst van kosten of uitgaven.
Expensen, 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, ervaring, ondervinding.
Experiment, proefneming, kunstproef.
experimentaal, proefondervindelijk.
experimenteeren, beproeven, de proof nemen.
Experimëntum crUcis, een beslissende proof.
Expert, zaakkundige, deskundige ; gezworcne.
Expertise, het onderzoek door zaakkundige personen.
Experto crede, geloof ieniand die or ondervinding van
beeft.
Expiatie, verzoening, boete, genoegdoening.
expieeren, boeten, door boetedoening verzoonen.
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Expilâtie—Exposant

ExpilAtie, vervreeniding van gedeelten eener nalatenschap;

berooving eener nog ongedeelde erfenis.
ExpirAtie, uitadeniing, dood , ternAnsverloop, vervaltijd.
exponeeren, sterven ; vervallen, ten einde loopen.
Explandtie, uitlegging, opheldering, verklaring.
explaneeren, uitleggen, verklaren.
expleeeren, aanvullen, volledig waken.
Expletie, aanvulling.
expletief, aanvullend, vol makend.
Expletivurn, aanvullingswoord, stopwoord (p1. Expletiva)
explicdbel, voor uitlegging vatbaar, verklaarbaa.r.
Explicatie, uitlegging, verklaring,r.
expliceeren of expliqueeren, ontvouwcn, uiteenzetten.
explicite, duidehjk ; uitdrukkel;jk.
Exploit, Exploot, daad, heldendaad ; beteekening eener

dagvaarding of andere rechtsacte.
Exploitãtie, ontginning, behouwing (van akkers); delving

(van in [pen, ertsen) enz.; het ten-nutte-maken, het partijtrekken (b y . van ieniands onkunde, lichtgeloovigheid
enz.); het in-werking-brengen of aan den gang houden
(b y . van een spoorweglkin); (ook :) het voorwerp der
explottatie.
exploiteeren, ontginnen (bv. eene rnijn); eene dagvaarding
of andere acte beteekenen, ongeoorloofde voordeelen
trekken, zich op niet betatnelijke wijze ten nutte maken (bv. een bediening of post, de onnoozelheicl of
nienwsgierigheid des y olks enz.)
Exploiteur, ontginner ; voordeelbejager ; deurwaarder.
Exploot, z. Exploit.
Exploratie, uitvorsching, uitpluizing.
exploreeren, uitvorschen, nauwkeurig onderzoeken.
ExplOsie, uit- of losbarsting, knal, schok.
exponeeren, blootstellen ; blootleggen, uitleggen, ophelderen ; zich e., zich hlootstellen.
Exponent, aanw;izer, rnacl;tsa;nwijzer (eener grootheid).
Export, Exportatie, nitvoer, goederenuitvoer ; (ook wel :)
uitzetting (van ieniand) over de grenzen.
exporteeren, uitvoeren (goederen), (ook wel 0 uttzetten,
buiten de grenzen brengen (personen).
ExpOrten, uitgaande waren.
ExposAnt, tentoonsteller, inzender (van een of aucler voorwerp) op cone tentoonstelling.

Exposé—ex tèmpore
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Exposé, uiteenzetting, overzicht.
exposeeren, ten toon stellen, vertoonen ; op eene ten-

toonstelling inzenden ; blootstellen, wagen, in de waascliaal stellen ; blootleggen, uiteenzetten, verklaren, outwikkelen.
Expositie, tentoonstelling ; uiteenzetting, ontvouwing.
ex post, ex post facto, naclerhand, na gebeurd.e daad, als
bet te last is.
expostuleeren, vorderen, eischen ; sun beklag doen, bez waren inbrengen ; ter verantwoording oproepen.
exprds, uitdrukkelijk ; met opzet, voorbedacNtelijk.
Expresse, bijzondere bode, opzettelijk gezonden boodschapExprêssie, uitdrukking.
(per.
expressief, vol uitdrukking ; nadrukkehjk ; veelzeggeud.
sneltrein.
Exprestrein,
exprimeeren, uitdrukken, uitpersen ; (fig.) uitdrukken, te
kennen geven.
Exprobatie, verwtit, berisping, wraking.
exprobeeren, verwijten, scherp berispen, doorhalen, voor
de voeten werpen , in 't aangezicht snnjten.
ex profêsso, beroepshalve, van ambtswege ; opzettelijk.
Expropriatie, onteigenine, uitkoop.
exproprideren, onteigenen.
ex propriis, nit eigen middelen.
Expugnitie, verovering, bestorming.
expugneeren, veroveren, door strijd of bestorming winnen.
gewelddadige ititdrijving ; alvoering, afdrijving.
expulsief, afdrij vend, afvoerend (middel).
exquis, exquisiet, uitgelezen, voortreffelijk, keurig.
ex specilli gratia, met bijzondere gunst of genade ; —
mandate, op bijzonder bevel.
exspecteeren, exspireeren, z. op exp—.
Exspiratie, uitademing ; afloop, vervaltijd.
Exspeliatie, plundering., hero° ving.
exspolieeren, uitplunderen, berooven.
Exstirpatie, uttroeling, uttdelging; (bij chirurgijns :) uitpellen, nitsmjden. (reedseliap.
Exstirpator, onkrnidverdelger, eon ploegvorniig akkergeexstirpeeren, uitroeien, verdelgen, ontwortelen ; (bij heelmeesters :) uitpellen, uitsnijden.
Extase, z. Ecstase.
ex tempore, voor de vuist, onvoorbereid.

188 extemporeeren—extraheeren
extemporeeren, voor de vuist of onvoorbereid spreken,
dechten, zingen, spelen enz.
extendeeren, uitstrekken ; uitbreiden, vergrooten.
Extensie, uitbreiding ; omvang, uitgestrektheid.
extensief, volgens de uitgestrektheid ; omvattend.
Extenuatie, verdunning ; krachtverntindering, vermagering, kwijning, uittering ; (ook .) verzachteng (bv. eener
misdaad).
extenueeren, verdunnen ; uitrnergelen, krachteloos maken ; (ook :) verschoonen, verzachten (een misdrijf).
exterieur, uiterlijk, uitwendig ; buitenlandsch.
Exteridur, het uiterlijke, de buitenzijde, het uitwendige ;
het buitenland.
Exterminatie, uitroeiing, verdelging.
extermineeren, uitroeien ; verdelgen, vernietigen.
Externadt, dagschool (zonder kostleerlingen); het uitwonen
(niet in eene inrichting woonachtig zejn).
Externen, niet in 't gestic:let of de school gehuisveste leerlingen, buitenwonende scholieren.
exterritoriaal, buiten 't gebied van een land gelegen.
Exterritorialiteit, bevoegdheid van gezanten en hun gevolg one in de vreemde steden, waar zej geaccrediteerd
zijn, naar de wetten van hun eigen land te levee, en
tevens hunne vrijstelling van alle persoonlijke lasten.
Extincteur, toestel one spoedig brand te blusschen.
Extinctie, uitblussching; uitdelging; het uitsterven (van een
geslacht) ; afkoeling van heete stecnen met koud water.
extingeeren, uitblusschen ; verdelgen, vernietigen, afschaffen, opheffen ; (ook .) to niet game, uitsterven.
Extirpdtie enz., z. Exstirpatie enz.
extorqueeren, afpersen, afdwingen.
Extdrsie, afpersing ; verkrijging door gewelddadigleeid.
extra, buiten ; buitengewoon, bijzonder ; e. fijn, zeer fijn;
e. blad, hijblad; e. muros, buiten de (stads-)neuron;
buitenshuis ; e. post, buitengewone of eigen post.
Extract, uittreksel (uit bocken, kruiden enz )
Extractie, uittrekking; afkomst ; persoon van e., inland
van goede afkonest.
Extraditie, uitlevering, overgaaf.
extra ecclesiam nulla salus, buiten de kerk goon zaligleeid.
extraheeren, uittrekken ; een uittrcksel Taken ; lechten,
b y . een vonnis.

extramundaan—Eye
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extramundaan, buitenwereldlijk.
Extrait = Extract.
Extranelis, buitenlander, vreemdeling.
extraordinair, buitengemeen, ongewoon.
extravagant, buitensporig, overdreven, ongerijmd.
Extravagantie, buitensporigheid, o-ngerijmdheid.
extravageeren, buiten de mast of den regal gaan, nitspatten ; onzin spreken, raaskallen.
Extravasaat, uitgetreden blood of liehaamsvocht.
Extravasdtie, uittreding van blood of andere vochten nit
hunne vaten.
extravaseeren, nit de eigen vaten vloeien, uittreden.
Extreme, het uiterste, hoogste ; de top, hoogste graad.
Extremes, overdrijvingen ; twee tegenovergestelde zaken
of begrippen ; les e. se touchent, de uitersten raken
elkander, de strijdigste dingen gaan soms gepaard.
Extremiteit, uiterste, einde, eindpunt ; uiterste verlegen
heid, hoogst gevaar ; laatste toevlucht ; e.-en, uiteinden,
inz. de uiterste ledematen.
Extuberdtie, gezwel, buil ; uitwas.
extubereeren, opzwellen, oploopen.
extumesceeren, opzwellen.
Extumescentie, opzwelling, opzetting (bv. van een been).
exuberant, overvloedig, onnoodig ; to rijkeltjk, weelderig.
Exuberdntie, onnoodige overvloed ; overtolligheid, kwistiglieid (b y . van woorden, beelden).
Exulant, balling.
Exulcerdtie, ettering.
ex uleeren, verbannen.
ExultAtie, vreugdegehuppel, gejuich, groote blijdschap.
ex Ungue lednem, aan den klauw kent men den leeuw.
ex uno disce omnes, z. ab etc.
ex usu, door het gebruik, door oefening.
ex vOto, naar wensch ; ten gevolge eener gelofte ; ex vom
to's, zinnebeeldige voorwerpen (bv. een zilveren armpje
of beentje), die de geloovigen in de kerk voor het
beeld van een heilige ophangeu, aan wiens voorspraak
zij het behoud van een arm of been meenen verschulEye, oog.
(digd to ztjn.
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1.—faciliteeren

F.
f. = fac., maak ; of = factum, geclaan ; of = fiat, het
geschiede, toegestaan.
f. of fee. = fecit, hij heeft het gemaakt.
f. of fl. = florins, florenen, guldens.
f. of fol. of fo. = fOlium, folio, blacl.
fo ro. = folio recto, op de rechter- of voorbladzijde.
fo vo. = folio 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.
fr. = franc(s), of franco (z. die woorden).
Faba, boon.
Mel, verdichte vertelling • sprookje ; leugen.
Faber suae fortunae, de maker van zijn eigen fortuin.
fabriceeren, vervaardigen, maken, voortbrengen.
Fabriek, werkplaats, werkinrichting.
Fabrikaat, de vervaardigde waar, het kunstvoortbrengsel.
Fabrikage, stadsbouwmeesterschap, wat daartoe behoort.
Fabrikant, bezitter. bestuurder eener fabriek ; vervaardiger in 't groot van voorwerpen, die door fabrieken geleverd worden.
Fabrikatie, vervaardiging, bewerking der waren.
fabuleus, fabelachtig ; onwaarschijnlijk ; ongerijmd.
Facade, gevel van een gebouw, inz. voorgevel.
Face, gezicht, aangezicht ; voorzijde (eener vesting enz.);
face maken, de spits bieden, stand houden.
Facette, ruitsgewijs geslepen vlakken aan edelsteenen enz.
facheus, verdrietig, sktig, ergerlijk ; droevig.
faciaal, het gezicht of gelaat betreffend.
Facie, gelaat, aangezicht.
faciel, gemakkelijk ; (ook :) gedienstig, inschikkelijk.
facile princeps, het erkende hoofd, ieniand die gemakkelijk den eersten rang inneemt.
facilis est descensus Averni, het neerdalen ter helle is
gemakkelijk, de wed; ten verderve is licht.
faciliteeren, gemakkelijk maken.
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Faciliteit, gemak, gemakkelijkheid ; (ook :) insehikkehjkheid, groote toegevendheid.
Fãcit, sons, hedrag, uitkonist.
facit indignatio versum, de verontwaardiging maakt den
dichter, d. maakt welsprekend.
FacOn, manier ; vorm, fatsoen ; maakloon ; facon de parler, manier van zeggen, zegmanier; sans facon, zonder
complimenten ; een sans-facon, een plomperd, lomperd,
vlegel.
faconneeren, vormen, de vereischte p..,edaante geven.
Facêns, phchtplegingen, omslag (z. Facon).
sebriftevenbeeld, afdruk eener handteekening.
Facta, daadzaken, het gebeurde (sing. Fãctum).
Factie, partij, aanhang ; kniperij, kabaal, samenrotting.
factieus, oproerig, rnuitziek, onrustig.
Factionnaire, schildwacht, wachthoudende, dienstdoende
persoon.
fãctisch, feitelijk, werkelijk, waar, door feiten hewezen.
Factoor, Factor, opziehter, zaakvoerder, boekhouder, brievenbesteller ; vermenigvuldiger.
Factorie, Factorij, post en woning van een factoor, Nederlandsch handelskantoor in een vreemd werelddeel;
bijkantoor ; f.-handel, commissie-handel (z. aid.)
Factotum, een doe-al, alles in alles, albedril.
Fáctum, voorval, feit, het gebeurde.
Factuur, koop-, inkoop- en verkooprekening, lijst der afgeleverde goederen met hare prijzen.
facultatief, hevoegd niakend, bevoegdheid gevend ; naar
goedvinden, naar keuze.
Faculteit, natuurgave, aanleg, geschiktheid ; eene der
hoofdafdeelingen van de gezamenlijke hoofdwetenschap
pen (godgeleerdheid, geneeskunde, rechtsgeleerdheid,
wijshegeerte en letteren); de gezamenhjke tot eene dies
hoofdwetenscliappen behoorende hoogleeraars (bv. de
medische faculteit).
Fadaise, benzelanj, nietigheid, wisjewasje, beuzelpraat.
fade, laf, smakeloos ; zouteloos, onbevallig, geesteloos.
Faces, Feces, drocscm, heffe, moer ; deck, uitwerpsclen.
Faex populi, de heffe des yolks.
Fagot, Imam blaasinstrument met diepen toon, baspijp.
Fagottist, fagotblazer.
Faibldsse, zwakheid; flauwte.
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failleeren, failliet zijn, ophouden te betalen, zich buiten
staat tot betaling verklaren.
(bankroet.
Fail libiliteit, feilhaarheid.
Faillissement, Fai!lite, betalingsonmacht, niet-bedrieglijk
stroopop-koning.
Faineant, ledigloopen ; roi
fair, schoon, fraai, mooi ; f. fight, eerlijke strijd ; f. play,
faisdbel, doenlijk, raadzaani. (eerlijk spel.
Fait, gebeurde zaak, voorval, feit ; au fait zijn, nauwkeurig verstaan. wel kennen, op de hoogte zijn ; fait
accompli, volbrachte daad, gedane zaak.
Fakir, een acme ; (in Turkije :) een boetedoend kluizenaar,
die van aalmoezen leeft en zichzelven kastijdt.
FAlbala, ruim geplooid boordsel aan vrouwenkleederen,
aan gordijnen enz,
Falckle, sprong van een schoolpaard.
FalcOna, veldslang, soort van voormalig grof geschut.
Falcondt, kleine veldslang.
Faldistorium, bisschopsstoel in de kerk.
Falldcia, bedrog ; bedrieglijke sluitrede ; f. Optica, gezichtshedrog, oogmisleiding.
Falsa, vervalschingen, inz. schriftvervalschingen.
Falsaris, Falsarius, vervalscher, inz. schriftvervalscher.
Falsdt, Fausset, de alt- of discantsteni, die de vrouwensteni nabootst en door de persing, der luchtpijp wordt
voortgebracht, fausset-stem. Falsettist, Faussettist, wie
met zulk eene stem zingt.
Falsiteit, valschlieid, onwaarheid.
Falstaff, grootsprekend, zedeloos man, vol vernuft en humor (een figuur van Shakspeare,.
Fdlsum, vervalsching ; opzettelijk hedrog,
Fama, godin des rooms gcrucht, mare, goede of kwade
faun ; — vOlat, de faam heeft vleugels. (mate, zeer.
fameus,vermaard, wereldkundig, heruclit; uitstekend, uiterfamiliair, gemeenzaam, vertrouwelijk.
familiariseeren (zich), zich gemeenzaarn maken ; zich te
veel vrijheid veroorloven.
Familiariteit, vertrouwelijkbeid, gemeenzame omgang.
Familie, verwantschap ; stain, geslacht ; gezin ; afkornst.
FAmulus, dienaar,
helper, handla;;gcr van een geleerde, van een professor arm hoogeseholen.
Fanaridten, Grieksche, meestal rijke familien te Constantinopel.

Fanaticus—Fas et nefas

193

Fandticus, Fanatiek, dweper, geestdrijver.
fanatiek, dweepziek, geestdrijvend ; vol zotte inbeeldingen.
Fanatisme, dweperij, inz. geloofsdweperij.
Fancy, inbeelding ; inval, luim ; f.-artikelen, modewaren,
weelde-voorwerpen ; f.-fair, markt van modewaren ;
verkoop van vrouwelijke artikelen tot milddadige oogmerken.
Fandango, Spaansche volksdans in maat, met begeleiding van castagnetten.
faneeren, verwelken, verleppen.
Fanfare, trompetstuk, vroolijk jaclitstuk ; trompetgesebal
bij 't inhouwen der ruiterij.
Fanfares, windbuil, poclier, snoever, blaaskaak.
Fanfaronnede, Fanfarennerie, pocherij, grootspraak.
Fanfreluche, strikken en kwikken, snorrepijpen.
Fanta(i)sie, Fantasmagerie, enz., z. Ph—.
Faquin, nietswaardige, schurk.
Farce, vulsel (voor spijzen); (ook .) kluelitspel; grappig
nastnkje; klucht, snakerij.
farceeren, met vulsel stoppen ; gefarceerde (niet geforceerde) snoek, met vulsel toebereide snoek.
Farceur, potsenmaker, spotvogel; hansworst.
fardeeren, blanketten ; opsmnkken; bemantelen.
Fare, vanrt; voerloon ; veergeld; spijs, kost.
farewell, vaarwel!
Faribelen, sprookjes, zotbeden, praatjes voor den vaak.
Farien, Farien-suiker, meelsuiker, keukensuiker.
farineus, meelaclitig, melig ; witachtig.
Farm, pachthoeve, boerderij.
Farmer, pachter; in Amerika: landman.
Far niente, bet nietsdoen, bet ledig-zijn (z. Dolce).
Faro, Faro-bier, krachtig Brusselsch bier, z. Pharao.
farouche, menschenschuw, wild; ruw, gestreng.
Farrow, varken.
Farthing, kleinste eng. munt = -t penny.
Fascinatie, betoovezing, verblinding, verrukking.
fascineeren. beteoveren, verblinden, verrukken ; boeien.
Faseines, rijshout, takkenbossen bij waterwerken, bij vestinggraebten enz.
Fas est et ab hoste doceri, bet is goed om zelfs van
een vijand to leeren.
Fas et nefas, reek en onrecht.
ELFDE DR UK.
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Fashion--Faux

Fashion, mode ; goede toon, fatsocnlijkheid.
fashionable, naar de mode, naar de wereld, fatsoenlijk ;
een f., een man naar de wereld ; modegek, fat.
faster, sneller (op engelsche uurwerken afk. F.)
Fasti (fr. Fastes), jaarboeken ; tijdboeken; feestkalender.
fastidious, langwijlig, verdrietig, vervelend; walglijk.
fasti et nefasti dies, gelukkige en ongelukkige dagen.
fastueus, pralend, pronkend ; hoogdravend ; hoovaardig.
Fat, ingebeelde zot, gekje, pronkertje, modepop.
fat, fattig, fdtterig, gek, ingebeeld, laf, kwasterig.
fataal, noodlottig, verderfelijk, heilloos ; ongelukkig.
Fatalisme, noodlotsleer, het geloof aan de leer van een
onvermijdelijk noodlot.
Fatalist, aanhanger van dat geloof, van die leer.
Fataliteit, onvermijdelijk noodlot ; rampspoed, onheil.
Fdta-morgdna, luchtspiegeling (zeker gezichtsbedrog).
Fathom, vadem, 6 voet.
fatigant, vermoeiencl; langwijlig, vervelend.
fatigeeren, vermoeien ; lastig vallen ; uitmergelen (een ak,
ker), toebereiden en roeren (de salade).
Fatigue, vermoeienis, afmatting.
Fatuiteit, onverstand, zotheid, ongerijindheid.
Fatum, noodlot ; lot, bestemming.
Faubourg, voorstad.
faufileeren, rijgen; (fig.) zich f., kennissen aanknoopen,
zich door list en vleierij indringen. (ving daarvan.
Fauna, dieren van een bijzonder land; ook de beschrijFaunen, veld- of boscligoden ; (fig.) wulpsche personen.
Fausse-attaque, scbijnaanval,
Fausse-couche, miskraam.
Fausse-manche, overmouw, morsmouw.
Fausse-queue, onzuivere stoot op het hiljart.
Fausse-sortie, sehijnafgang om dadelijk terug to keeren
(op het tooneel).
Fausset, z. Falset. Fausettist, z. Falcettist.
Faute, font; f. d'argent, nit gebrek aan geld ; f. de
mieux, bij gebrek van beter.
Fauteuil, armstoel, leuningstoel.
fautief, feilend, onnauwkeurig ; met fouten, gebrekkig.
Fautor, begunstiger, bevorderaar.
faux, valsch, onwaar ; verkeerd ; onecht ; verdicht.
Faux, vervalsching, schrift-, muntvervalsching.
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Faux-air, bedrieglijke gelijkenis.
Faux-col, los boordje.
Faux-fuyant, uitvlucht, valsch voorwendsel.
Faux-pas, misstap, feil, dater.
Faux-titre, de verkorte titel van een bock op het blad,
dat den eigenlijken titel voorafgaat (bij verbastering
Fransche titel in plaats van voorhandsche
tite 1 geheeten).
favete linguis, zwijg(t)! wees(t) still
Faveur, gunst, begunstiging ; welwillendheid ; f.-dagen,
(fr. jours de f.), respijt-dagen, nazicht-dagen, wisselfavordbel, gunstig, genegen, voordeelig. (uitstel.
Favoriet, gunstelin g, lie veling. favoriet, geliefkoosd, liefst.
Favoriet-spijs, Favoriet-wals, enz., de lievelingsspijs,
geliefdste wals enz.
Favorieten (fr. Favoris), bakkebaarden.
favoriseeren, begunstigen, genegen zijn.
Favorite, gunstelinge ; de gekeerde kleur der kaart, de
beste. (lingen.
Favoritisme, het voortrekken en bevorderen van gunsteFaw n, hertekalf.
Fax et tuba, fakkel en trompet ; hoofdpersoon, belhamel.
Fayence, half-porselein, fijn platteel- of aardewerk
Febris, koorts.
Feces, z. Faeces.
Wit, afgekort fec. of f., (...) heeft het gemaakt.
fecundeeren, bevruchten, vruchtbaar waken.
Fecunditeit, vruchtbaarheid.
federaal, het verbond betreffende.
federaliseeren, een verbond sluiten, in een bondgenootschap vereenigen.
Federalisme, verbondstelsel ; zucht tot verbondsluiteii.
federalistisch, federatief, bondgenootschappelijk, bondschappelijk.
Federalist, voorstander, lid van een bondgenootschap.
Federitie, verbond, bondgenootschap.
Fee, tooverninif en waarzegster met beperkte niacht ; (fig.)
sclirandere, betooverend schoone vrouw of maagd.
Fee, (eng.) recht, cijns, fooi.
Feinte, veinzerij, uitvlucht, list.
Felicitas, de godin der gelukzaligheid.
Felicitatie, gelukwensch, heilwensch, zegenwensch.
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feliciteeren, gelukwensch en.
Fel is, kat.
Fellahs, landbouwdrijvende Arabieren, inz. in E,gypte.
Felloplastiek, z. Phelloplastiek.
Fellow, gezel, makker ; ambtgenoot, medelid van een academie of college, student in Engeland.
Felock of Felouque, klein sloepvormig snelschip met twee
masters (in de Middellaudsche zee).
Felonfe, leenplichtschending ; trouwbreuk jegens de wettige overheid ; (in Engeland :) iedere doodmisdaad.
feminfnus, vrouwelijk. Feminfnum, vrouwelijk woord ;
feminfni generis, van het vrouwelijk geslacht.
Femme de chambre, kamenier ; f. de charge, huishoudster.
femoraal, wat tot de heupen behoort.
Feniks, z. Pheniks.
Feodaal, z. Feudaal.
Ferien, vrije dagen, rustdagen, feestdagen.
Ferlet, boekdrukkers- en papierniakers-werktuig in den
vorm eener T, om papier op to hangen en of to nemen.
ferm, vast, standvastig, mannelijk ; (ook :) good ! opperbest !
Ferman, (minder goed Firman), schriftelijk bevel des sultans, verlofbrief of patent, pas ; aanstelling, handelspas in Oost-Indio.
Ferme, pacht, pachthoeve, hofstede.
Ferment, gest- of gistmiddel, geststof.
Fermentatie, gisting; (fig.) volkswoeling, gisting.
fermenteeren, gisten, in gisting geraken (ook fig.)
Fermeteit (fr. Fermete), standvastigheid, kloekheid.
Fermoir, sluithaak, slot (inz. aan een bock, een bijbel).
Fermoor, steekbeitel.
Ferociteit, wildheid, woestheid; onmensehelijkheid.
Ferronniere, voorhoofdsieraad voor dames, voorhoofdband.
ferrugineus, ijzerhoudend.
Ferry of ferry-boat, veerboot.
fertiel, vruchtbaar ; winstgevend.
fertiliseeren, vruchtbaar maken ; vruchten doen dragen.
Fertiliteit, vruchtbaarheid, weligheid.
fervent, ijverig, vurig.
fervesceeren, ontgloeien, blaken ; toornig warden.
fervet opus, het work gaat met kracht voort.
Fervour, ijver, your, glued.
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Festijn (fr. Festin), feest ; gastmaal, eeremaal.
haast u laugzaam. (handel met overleg).
festina
Festiviteit, feestelijkheid, vreugdefeest ; plechtigheid.
Festoen (fr. Feston), loof. of lofwerk van bloenien en
vruchten.
festonneeren, met bloom- en loofwerk versieren.
Fête, feest, feestviering; gastmaal; verjaar-, naanidag;
f. ohampetre, lanclelijk feest.
Nteeren, feestelijk onthalen ; vleien.
Fetisch (fr. Fetich.), zinnelijk voorwerp van afgodische
vereering (bij de Negers); toovenniddel.
(werken.
Fetis(ch)me, Fetischdienst, de vereering van zulke voorfeudaal, leenroerig ; het leenstelsel betreffende, leen—.
feudaal systeem, Feudalisme, het leenstelsel.
Feu de joie, vreugdevuur.
Feuille, blad ; f. d'annonces, advertentieblad ; f. de route,
marschaanwijzer, reiswijzer (voor soldaten).
feuille-morte, bruingeel, donkergeel (ale verweikt loof).
feuilleteeren, doorbladeren, nazien.
Feuilleton, blaadje ; afdeeling van een dagblacl, aan de
critiek der letterkundige werken, aan novellen enz. gewijd.
Fever, koorts ; intermitting f., tusschenpoozende koorts ;
yellow f., gele koorts.
Fez, de roode wollen mute, die sedert 18d6 in plaats van
den tulband ale militaire dracht in Turkije ingevoerd is.
Fiacre, huurkoets ; tweespan ; (ook :) huurkoetsier.
Fiasco, fissch; f. makes, niet slagen, niislukken ; vallen
(van eon tooneelstuk).
fiat, het geschiede ! bewilligd ! toegestaan ! flat justitia el
pdreat n:Indus, de gerechtigheid moet hareu loop hebben, al zeu de wereld er bij vergaan ; fiat voluntas tua,
nw wil geschiede ; fiat lux, er zij licht.
fibreus, vezetig.
['t spel).
Fibrine, vezelstof.
Fiche, speelmerk, v i s c h j e, beentje (ale betaalmiddel hij
driehoskig vrouwenhalsdockje.
Fictie, verdichting ; vsrdichtsel; voorwendsel, onwaarheid.
fictief, verzonnen, verdiclut, ingebeeld.
Fidalgo, adellijke van lager rang (in Portugal).
fideel, getrouw ; vertrouwelijk ; (ook opgernitud, lustig.
Fidecommis, erfmaking, waardoor den erfgenaam alleen
het vrttelttgebruik, slot het recut van vervreemding
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een good, dat
niet verkocht mag worden, maar bij eene familie moet
blijven.
fide-commissair, op een fidelcommis betrekkinghebbende;
ook hij wien zulk een erfmaking ten deel valt.
Fideliteit, trouw, trouwhartigheid ; vrooliike luim.
Fides, trouw, geloof ; f. Punica, Punische trouw, verraad.
Fidibus, papierstrookje om de tabak aan to steken.
FidUcie, vertrouwen ; berusting.
fidus Achatus, een trouw vriend. (den in het veld.
Field, veld, akker ; field-trial, beproeving van jachthonfier, tier, stout, trotsch ; vermetel.
fieramente, moedig, koen, wild, heftig.
Fig, vijg.
Figaro, sluw onderhandelaar en koppelaar in liefdeszaken.
Figurant, wie op het tooneel of elders een stomme rol
vervult, wie enkel figuur maakt.
figuratief, wat de figuur, het zinnebeeld van iets voorstelt.
fig u reeren, afbeelden ; figuur maken ; voor figurant dienen.
Figuur, gedaante, beeld, prentje ; danstoer ; voorkomen ;
f. maken, eene groote rol spelen, opzien baren.
figuurlijk, zinnebeeld, oneigenlijk.
Filagrdm, de koperen draadletters of figuren van den
papiervorm, Welker afdruk in 't papier zichtbaar is ;
(watermerk.
Filament, vezel ; helnidraad (in bloemen).
fileeren, spinners ; (in 't kaartspel :) eene kaart wegmoffelen ; de kaarten langzaam een voor een openleggen ;
(ook :) afzakken, afdruipen. [binders).
Fileet, metalen figuurlijntje (bij letterzetters en bockFilet, netvormig weefsel ; lendestuk, b y. filet de boeuf.
filiaal, kinderlijk, dochterlijk ; filiaal-kerk, bijkerk ;filiaalhandel, bijhandelsliuis.
Filiitie, kindschap ; kinderlijke afhankelijkheid ; gehoorzaaniheid der kloostergeesteli,jken aan hunne overheid.
(z. ook Affiliatie).
Filigraan, fijn, doorluchtig werk van good- en zilverdraad.
Filius nullius, de zoon van niemand.
Filius terrae, een zoon der aarde, iemand van lage afkomst.
Fille, nieisje ; f. de chambre. kamermeisje ; f. de joie,
meisje van pleizier.
Filou, listige bedrieger, schurk, fielt.
Filter of Filtrum, doorzijgmiddel, zijgdoek, z. Philtrum.
zekere goederen wordt toegestaan ; of
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Filtratie, doorzijging.
filtreeren, doorzijgen, kleinzen, klenzen.
Filtreermachine, Filtreertoestel, Filtreer, werktuig tot
zuivering enz. van het water.
Filtrum, z. Filter.
finaal, wat om te eindigen, te sluiten dient, volkomen ;
geheel en al ; eindelijk, ten slotte.
finale, einde, besluit, slotstuk.
financieel, de geldzaken betreffende; geldelijk, geldswaardig.
Financier), Financie(s), geldmiddelen ; financies zoeken,
allerlei middelen in 't werk stellen om aan geld te komen.
Financier, rentmeester ; verstandig geldbeheerder ; geldschieter, geldman.
Fine, einde; doel, oogmerk ; ter f. van rapport, ten einde
daarop bericht of verslag uit te brengen. (neeren.
fineeren, scheiden (1w. het gond van het zilver) = affiFinesse, sluwheid, list, loosheid, geslepenheid.
fingeeren, verdichten, voorgeven ; gefingeerde munten,
niet werkelijk bestaande munten, naar welke men rekent
(b y. ponden vlaamsch); gefingeerde rekening, vermoedelijke, bij raining opgemaakte rekening.
Finis, einde ; f. corrinat opus, het einde kroont het werk.
Finite, afsluiting der rekening.
Fint, veinzerij, list, streek, verschalking ; schermlist ; (vgl.
feinte) fijne herst in 't spiegelglas.
Fiool, glazen flesch met wijden bulk, kogelflesch ; (ook .)
eene soort van stormpotten met handgranaten gevuld.
Fioritara, versiering (in de muz.)
Fire, vuur.
Firkin, eng. maat van ongeveer 41 liter.
Firma, handelsnaam ; bedrijfsnaam ; handteekening van
een handelshuis ; onder de firma, beteekent ook wel
on der het voorwendsel of voorgeven ; f. geven, een bediende volmacht geven om in naam des principaals te
firmeeren, d. i. te onderteekenen.
Firmament, uitspansel, sterrenhemel.
Firman, z. Ferman. (landsrechteischer.
Fiscaal, openbaar eischer, inz. in take van den f i s c u 5,
fiscaal, wat den fiscus of den fiscaal betreft
Fiscaliteit, het streven on" de staatsinkomsten te vermeerderen.
Fiscus, staatsvermogen, staatskas ; boetekas ; (ook :) de
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gezamenlijke ambtenaren, aan wie de inning der belasfissiel, splijtbaar.
(tingen is opgedragen.
Fissiliteit, splijtbaarheid. [falset (z. aid.)
Fistel, pijpzweer ; (ook :) gedwongen hooge keelstem, =
Fitter, werkman die gaspijpen aanpast en legt.
Fitz, Normandisch woord, dat zoon, inz. onechte zoon beduidt en in samenstelling met Engelsche namen voorkoint, b y. Fitz-James, Fitz-William enz.
fix (fr. fixe), vast, bepaald, blijvend; fixe 'dee, z. !dee fixe.
Fixatie, Fixeering, vaststelling, bepaling, bestendiging.
fixeeren, vasthechten ; vaststellen; strak aanzien.
Mum, iets bepaalds, vaste sow ; inz. het vaste inkomen, het zeker bestaanmiddel.
Flacciditeit, slapheid.
Flacon, flesch, inz. reukfleschje.
Flagellanten, geeselmonniken, geeselbroeders in de XIIIde
eeuw (thans naam eener leekenbroederschap van zulke
godsdienstdwepers in Frankrijk).
Flagellatie, geeseling.
Flageolet, fijn- of hoogfluit.
flagorneeren, laag en aanhoudend vleien, flikflooien.
flagrant, brandend ; duidelijk in 't oog vallend, openbaar ;
pas gebeurd.
[trapt).
flagranto delicti, fr. en flagrant dent, op heeter daad (beFlair, scherpe reuk (der jachthonden); (fig.) een goede
neus. (lukken, ruineeren.
flambeeren, viammen ; over de vlam afzengen ; (fig.) rillsflamboyant, vlammend, op vlammen gelij kende.
flaneeren, ledig rondslenteren zonder doel of oogmerk.
Flanel, lichte lijnwaadachtige wollen stof.
Flaneur, rondsienteraar, straatslijper, lanterfanter, gaper.
Flank, zijde ; zijvlakte, strijklinie van een vestingwerk ;
legervleugel. (smijten.
flankeeren, van ter zijde bestrijken of dekken ; (ook :) toeFlankeur = Eclaireur, Tirailleur (z. aid.)
flatteeren, vleien ; zijn hof waken ; ook welstaan, voordeelig uitkomen (inz. van kleeding of sieraden).
Flatterfe, vleierij.
Flatteur, vleier.
flatteus, vleiend, liefkoozend, streelend.
flatulent, opzettend, winderig ; nietig, onbeduidend.
Flauto, fluit ; f. piccolo, de kleinste dwarstluit.
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schreiend, klaaglijk.
Flegma, = (beter Piddgma), tn, slijmig vocht in 't bloed ;

slijmig uitwerpsel, flliirn ; efig.) natuurlijke ongevoeligheid, lauwheid, onversehillighaid.
flegmatiek, flegmatisch (beter phlegmatiek enz.), slijmeslijuibloedig ; (fig.) koudbloeclig, ongevoelig, onaandoenlijk, onversehillig, lauw ; f. mensch (lat. phlegmaticus), slijnibloedige, koudvochtige, ecu voor aaudoeningen weinig vatbaar mensch.
Flesh, vleesch.
fletrisseeren, doen verwelken ; (fig.) sclienden, schandvlekken, onteeren, bezwalken, belasteren. (brandnierk.
Fletrisseur, verwelking ; (fig.) bezwalking, boon, stnaad,
Fleur, bloem ; bloei, bloeitijd.
Fleurót, sehermdegen, floret; (ook :) vlokzijde.
Fleurdtten, (eig. bloempjes), zoete woordjes, vleierijen.
Fleurist, Florist, bloemenvriend ; bloemkweeker ; kunstbloementnaker ; bloemschilder.
Fleurein, bloemsieraad.
buigzaam, gedwee ; (in de spraakkunst :) voor
verbuiging vatbaar.
Flexibiliteit, buigzaamheid, innigheid.
Flex le, Flexuur, buiging ; woordbuiging.
Flibustier, zeeroover, vrijbuiter (in Anierika).
Flintglas, zeer wit en helder kiezelglas (voor kijkers).
Flirtatie, speelsche verliefdheid, coquetterie.
flirteeren, zich uit speelschheid verliefd aanstellen, enquetteeren.
Flora, de bloemgodin ; al de in een land inheemsehe planten ; de lijst, de besehrijving daar van.
Floreal, de 8ste Fr.-republik. niaand (20 April-19 Mei).
Floreen, Florijn, gulden.
floreeren, bloeien, in welstand zijn. (zijde.
Floret, het grove spinsel der zijdewormen ; afval van goede
florissant, bloeiend, voorspoedig.
Florist, z. Fleurist.
flottant, drijvend, zwevend, dobberend.
flotteeren, drijven, dobberen ; onzeker zijn, weifeleu.
Flottille, kleine vloot, smaldeel.
flou, zaclit, week (bij sehilders).
Flower, bloem ; tarwemeel.
FluctuAtie, weifeling, wankelmoedigheid.
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fluctueeren, dobberen, weifelen, besluiteloos zijn.
fluide, vloeibaar.
fluid meat, vloeibaar vleesch.
Fluiditeit, vloeiendheid, losheid (eener rede).
Fluidum, iets vloeibaars, vloeistof.
Fluxie, vloeiing, vloed ; buikloop.
Fly, vlieg.
Foal, veulen.
Focus, brandpunt ; afgezonderde schouwburgplaats.
fonundeeren, Fcecunditeit, z. fec—.
Fcederatie enz., z. Fed— enz.
Foedraal, scheede, koker, overtreksel.
Fetus, vrucht in de baarmoeder.
Foi, geloof, trouw, wooed ; de bonne f., to goeder trouw,
oprecht ; ma foi ! par ma foi ! op mijne eer I waarachtig !

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

Folie, dwaasheid, zotheid, zinneloosheid.
Folio, op die bladzijde ; boek in folio, bock in 't formaat,
waarhej het vel papier slechts eenrnaal 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.
folieeren, de bladen van een bock met cijfers teekenen.
Felium, blad.
Folkething, volkskamer, de Deensche 2de kamer.
Folliculaire, minachtende naam voor journalist, dagbladschrijver ; slecht auteur.
Foment, warme ornslag.
FomentAtie, storing, verwarming door warme omslagen.
fomenteeren, warme pappen of omslagen aanwenden ; (fig.)
aanstoken (haat, twist enz.), in gisting brengen.
(once, donker.
Fonctionnair, ambtenaar, beambte.
Fond, grond ; a fond, grondig ; au fond, wel ingezien.
Fondement, Fonddtie, fondeeren, z. Fundament enz.
Fonds, de ter beschikking staande gelden ; kapitaal, hoofd
of grondvermogen ; (ook :) waren- of goederenvoorraad;
gezamenlijke werken, waarvan een uitgever het kopierecht beeft ; fondsen, publieke fondsen, staatsschuldbrieven, effecten.
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Fontãnge, voormalig hoog dameskapsel.
Fontendl, kleine kunstzweer tot afleiding van schadelijke
(vochten, dracht.
Food, voedsel.
Foot, voet. (macht.
Force, kracht, sterkte, geweld, macbt ; f. majeure, overforceeren, dwingen, noodzaken ; overweldigen ; openbreken ; (ook wel verkeerdelijk voor farceeren, z. aid.)
Forceps, eene verloskundige tang.
Foreigner, vreemdeling.
Foreign office, bet Eng. ministerie van buitenl. zaken.
Foreman, de voorzitter der gezworenen.
for ever, voor altoos, voor eeuwig.
Forfait, misdrijf, misdaad ; a forfait, in eens, bij den hoop ;
bij aanneming of aanbesteding ; tegen bepaald loon (niet
Fork, work. [per stuk).
Formaat, grootte of vorm (inz. van cen boek).
formaliseeren, de uiterlijke vormen en regels in acht nemen ; zich f., zijn misnoegen over iets uiten, jets kwalijk nemen, zich beleedigd toonen.
Formalist, iemand, die zich geheel aan uitwendige vormen,
aan formaliteiten houdt.
Formaliteit, door 't gebruik vastgestelde vorm, al wat de
regels der welvoeglkheid voorschrijven.
formaliter, vormelijk, volgens den vorm.
Formitie, Forming, gedaantegeving, schepping.
formeel, vormelijk, volgens den vorm ; uitdrukkelijk.
formeeren, vormen ; voortbrengen.
Formicatie, bet mierenkruipen, eene huidkriebeling.
formidabel, vreeselijk, geducht, ontzaglijk.
Formfile, voor b(jzondere gevallen voorgeschreven of door
't gebruik ingevoerde woorden, wendingen en spreekwijzen, zegswijze, uitdrukking; vaste regel ; rekenvoorsclirift.
Formulier, door 't gebruik ingevoerde regel, woordelijk
voorschrift van eenig opstel, voorbeeld, model.
Formulist, vriend van formulen of van formulieren.
Forneer, z. Fourneer.
Fort, Forterds, kleine vesting, schans.
forte, sterk (te spelen).
Forte - piano, zwaar- en zachtklinkend specltuig, hamerklavier, doorgaans enkel piano geheeten.
Fortificatie, vestingwerk ; bevestigingskunst.
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fortificeeren, fortifideren, versterken ; verschansen,
fortissimo, zeer sterk, allersterkst (te spelen).
fortiter in re, met vastheid in het handelen.
Fortuna, de geluksgodin. Fortuin, z. Fortune.
Fortuna facet fortibus, de fortuin is met den dappere.
Fortune, Fortuin, kans ; lotgeval, wedervaren ; inz_ gelukkig voorval, geluk, buitenkansje (fortuintje); (ook:)
verniogen, bezittingen.
Fi5rum, markt, plein ; (ook :) gerechtshof, rechterstoel ; f.
competens, de bevoegde rechtbank.
forward, voorwaarts.
forzando, versterkend.
fossiel, uit den grond gedolsen (inz. van voorwereldlijke
overblijfsels ; versteend ; fossielen, delfstoffen ; versteeningen, versteende organische overblijfsels uit de voorwereld.
Fou, gek, dwaas ; de raadsheer (in 't schaakspel).
Foudre, bliksem, bliksemstraal, donderslag.
foudroyeeren, geweldig beschieten ; neerdonderen ; razen
en tieren, schelden en vloeken.
Foulard, Indische bonte zijden stof, inz. zijden zakdoek.
Foule, menigte, volkshoop ; het gro g der menschen.
Fourage, voeder, inz. paardenvoeder.
fourageeren, voeder of levensmiddelen opsporen en halen.
Fourbe, schurk, bedrieger, fielt.
Fourberie, bedriegerij, schurkerij, fielterij.
Fourgen, legerwagen voor bagage, pakwagen.
Fourier, onderoflicier, belast met het houden der monsterrol, met de fourage enz. eener compagnie, veld- of
krijgsschrij ver.
four in hand, met de vier (ridden, van den bok sturende).
fourmilleeren, wemelen, krioelen (als mieren).
Fourneer, dun gesneden houtbladen, beleghout.
fourneeren, voorzien • verschaffen, bezorgen, leveren ; met
fijn hout beleggen of inleggen ; een lot (in de staatsloterij) f., een huurlot door bijbetaling geldig maken
voor een volgende klasse.
Fournissement, inleg (van ieder deelhebber), aandeel ;
storting ; bijbetaling; aanzuivering.
Fournisseur, verschaffer, leverancier ; fournisseur de la
tour, hofleverancier.
Fournituur, levering, leverantie ; het afleveren ; benuudigde
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voorraad ; (ook :) verschot van kleermakers en naaisters.
Fowl, gevogelte.
Fox, vos ; toxhunting, vossenjacht.
Foyer, haard ; brandpunt ; (in schouwburgen :) verwarmingskamer, verzamelzaal tusschen en na de vertooning.
Fra, afkorting van het it. frate (vOor den naam van gewone monniken), broeder, ordebroeder (bv. fra Bartolomeo); fra Diavolo, rooverhoofdman.
Frack, z. Frak.
Fractie, breking ; breuk, deel van een geheel ; (ook :) zich
afzonderend deel eener politieke partij.
Fractuur, breuk, beenbreuk ; zekere Duitsche drukletter.
fragiel, breekbaar, bros ; vergankelijk ; broos, wrak.
Fragiliteit, breekbaarheid, brosheid ; broosheid, bouwvalligheid, wrakheid, wankelbaarheid. (geschriften.
Fragment, brok, stuk ; gedeeltelijk overblijfsel van oude
fragmenterisch, stuksgewijs, bij fragmenten of stukken.
Fraicheur, frischheid, aangename koelte ; levendigheid,
frischheid van kleur.
Fraise, geplooide halskraag aan dameskleederen; stormpaal.
Frak, mansrok met lange achterpanden.
Franc, zilvermunt als standpenning, inz. in 't Fransche
en Belgische muntstelsel, ongeveer = 471 cent.
(peld.
Francaise, Fransche vrouw ; Fransche dans.
franchement, vrijmoedig, ronduit, rondborstig, onbewimFranchise, openhartigheid, rondborstigheid.
Franciscãnen, minderbroeders, minorieten (monniken der
orde van Franciscus van Assisi, in de 13de eeuw).
franciseeren, verfranschen, tot Franschman Timken ; eene
Franschen vorm geven (b y . aan een woord); de Fran(selarij.
schen naiipen.
Franc-mason, vrijmetselaar. Franc-maconnerie, vrijmetfranco, vrij, portvrij, postvrij.
frangas, non flectes, gij kunt mij breken, maar niet buigen.
Franc, z. Frank ; (als adj.) vrij ; ongedwongen, rondborstig.
frankeeren, het port vooruit betalen, vrachtvrij maken.
een aan fr. taal en zeFransquillen, franschgezinde (d.
den gehechte) Belg. (rassend.
frappant, treffend, sprekend ; (felijkend bevreemdend, verfrappeeren, treffen, bevreejden, indruk maken ; in ijs
zetten, sterk afkoelen.
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Frater, broeder, inz. orde- of kloosterbroeder.
fraterniseeren, broederschap maken, zich verbroederen.
Fraterniteit, broederschap, verbroedering
Fratricide, broeder- of zustermoordenaar.
Fraudatie, oplichting, bedriegerij, benadeeling.
Fraude, bedrog, bedriegerij ; sluikhandel, overtreding.
fraudeeren, bedriegen ; sluiken ; bedrieglijk benadeelen.
fraudulent, frauduleus, bedrieglijk ; f. bankroet, schelniachtig, onteerend bankroet.
Fray, ordebroeder, monnik.
Fredaine, moedwillige streek, jeugdige dwaasheid.
fredonneeren, trillers maken, slepen in 't zingen.
Freeholder, kiesgerechtigd landeigenaar in Engeland.
Freetrade, vrije handel; freetrader, voorstander van vrijen
handel.
Fregat, alit, snelzeilend oorlogschip met den dek en minder dan 65 stukken.
frelateeren, vervalschen (inz. wijn). (heid.
Frenesie, verstandsverbijstering met woede, razernij, dolfrenetiek, razend, krankzinnig, verwoed.
frequent, menigvuldig ; druk, stork (bezocht).
Frequentatie, vaak herhaald bezoek ; verkeer, omgang.
Frequentativum, pl. —va, werkwoord, dat eon herhaald
doen uitdrukt, herhalingswoord (bv. klapperen).
frequenteeren, vlijtig bezoeken, vaak bijwonen.
Frequentie, menigvuldigheid, herhaalde wederkeering.
fresco, (in de muziek .) vroolijk, le vendig ; al f. schilderen, op versche natte kalk schilderen ; f.-schilderkunst,
het schilderen op versche natte kalk.
Freule, jonkvrouw, adelliajke ongehuwde dame.
Frland, lekkerbek, snooper, smulbroer.
Friandise, snoepzucht ; lekkernij, snoeperiq, lekkerbeetje.
Fricandeau. gelardeerd en gesmoord stuk kalfsvleesch.
Fricasse, gefruit en gestoofd gereclit van vleesch, visch,
moeskruiden, eieren enz.
fricasseeren, stukjes of reepen vleesch opstoven, fruiten;
(ook :) neersabelen, in de pan hakken.
Frictie, wrijviug.
Frigiditeit, koudlieid, harteloosheid.
Frimaire, de rijpmaand, de 3de maand in den Fr.-repute(.
kalender (21 Nov.-20 Dec).
Fripier, oude-kleerkooper, uitdrager.
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schurk, spitsboef, guit, deugniet, bedrieger.
Friponnerie, guiterij, schurkerij, boevenstuk.
friseeren, het haar krullen, — opmaken.
Friseerijzer, krulijzer der kappers.
Friseur, kapper.
Frisket, raam der handdrukpers (waardoor hetgeen wit
nioet bli,jven niet bezoedeld wordt).
Frisuur, kapsel, haartooi ; het noppen van wolstof.
Frituur, bruinbakken (van boter, vet enz.)
frivOle, nietig, onbeduidend, lichtzinnig.
Frivolite, haakwerk (een dameshandwerk). (nigheid.
Frivoliteit, beuzelarij ; kleingeestigheid ; moedwil, lichtzinFrOade, eig. slinger ; (vanclaan) een politieke parq (de
Frondeurs) in Frankrijk in de 17de eeuw zoo geheeten,
omdat zij het parlement had vergeleken bij kinderen,
die met den slinger spelen.
frondeus, sterk bebladerd, bladrijk, loofrijk.
Front, voorhoofd ; voorz0e, voorgevel ; eerste gelid ; f.
maken, het hoofd of de spits bieden, pal staan ; f.
slaan, vertoon maken.
Frontieren, grenzen.
Frontierplaats, grensplaats.
Frontignan, een zoete Fr. wijn.
Fronti nulla fides, schijn bedriegt.
Frontispice, voorzijde, voorgevel ; de titelplaat van een boek.
Fronton, geveldak, venstergevel.
frotteeren, wrijven, glad maken, poetsen.
Fructider, vruchtmaand, de 12de maand van den Fr.republik. kalender (18 Aug.-16 Sept.)
fructifieeren, vrucht dragen.
FructuArius, vruchtbruiker.
frugaal, matig, matigheid ; spaarzaam, zuinig ; eenvoudig.
Frugaliteit, spaarzaamheid ; genoegzaamheid.
Fruit sec, gedropen student, mislukt jongmenseh.
frustrAtie, verijdeling, teleurstelling.
frustreeren, teleurstellen, verijdelen.
Fuchsine, uit analine verkregen prachtige roode verfstof.
Rieros,, 'vrijheclen en voorrechten van zekere Spaansche
provincien, inz. van de Baskische.
Fuga, veelstemmig muziekstuk in afwisselende tonen, die
elkander schijnen to ontvluchten.
fugitief, voortvluchtig.
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Fugitief, voortvluchtige. (roepelijk been.
filgit irreparabile tempus, de (verloren) tijd vliedt (miterhumus Troes, wij zijn Trojanen geweest, met ons rijk
is 't gedaan ! (dood.
fuit, (hij, zij, het) is er geweest, 't is weg ; (hij, zij) is
Fulguratie, het bliksemen, weerlichten ; het blikkeren
van good en zilver in den smeltkroes.
full dress, volledige (ambts)kleedij, groot gala.
fulminant, hevig, donderend, razend, woedend.
fulmineeren, uitvaren, schelden, razen, vloeken.
Fumet, aangename geur van spijzen, eigenaardige reuk
Fumeur, rooker. (van wildbraad.
FumigAtie, berooking ; rook- of dampbad.
Fu mist, rookverdrijver.
Funambulist, koordedanser.
FOnctie, ambtsverrichting, bediening, post.
Fundament, grondslag ; fundamenten, grondslagen, sonvangsgronden, eerste beginselen, grondbeginselen.
Fundamentaal, Fundamenteel, de eerste gronden aangaande, wezenlijk, oorspronkelijk ; gewichtigst, veornaamst; fundamenteele wetten, grondwetten.
(sen.
FundAtie, grondlegging, stichting, inz. uit vermaakte fondfundeeren, gronden, stichten ; gefundeerde schuld, eene
op bepaalde inkomsten aangewezen staatsschuld.
Fundeering = Fundament.
funêst, verderfelijk, heilloos, noodlottig.
fungeeren, ambtsverrichtingen doen, dienst doen.
fungeus, sponsachtig.
fuocoso, vurig, hartstochtelijk.
Fureur (lat. Furor), woede, razernij ; hevige begeerte.
Furia francese, Fransehe furie, de onstuimigbeid der Fr.
soldaten bij den eersten aanval.
eene der 3 Furien of wraakgodinnen ; (fig.) wraakgodin, boosaardig wijf, helleveeg ; woede.
furieus, woedend, uitzinnig, dol.
furioso, beftig, woedend.
Furlong, Eng. lengtemaat = 201 meter. (inoogsten
Furor, z. Fureur; furore maken, luiden of grooten bijval
Furor loquêndi, spreek- of praatwoede.
Furor scribendi. schrijfwoede.
furtief, heimelijk, diefachtig, steelsgewijs.
Fuselier (beter Fusilier, z. ald.).
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Filsie, smelting ; gieting ; het gietsel, metaal- of ertsgietsel ; (fig.) de samensmelting van partijen, van stelsels,
van verschillende klassen der maatschappij.
fusileeren, doodschieten (als k*sstraf).
Fusilier, snaphaandrager, gewoon soldaat.
Fusionist, hi) die het stelsel van ineensmelting aankleeft.
Fust, Fustage, vaatwerk.
aftrek van beschadigde waren.
Fustie, kind van een Blanke bij eene Mustie (z. dat wooed).
fustigeeren, geeselen.
futiel, nietig, nietswaardig, voddig, armzalig.
Futiliteit, nietigheid, armzaligheid.
Futhrum, toekomst ; toekomende tijd (in de spraakkunst).

G.
G. = gram.

g. m. of gI. m. of glor. mem. = gloriosaa memorize,
roemrijker gedachtenis.
Gr. m. (op recepten) = grosso modo (z. ald.)
Gabare, Gabarra, klein, plat roeischip (tot in- en uitladen); nachtschip tot het visiteeren der in- en uitgaande
schepen ; lichter.
Gabel, (weleer :) elke indirecte belasting of impost ; (in.
Frankrijk :) de zoutbelasting ; (ook :) zoutmagazijn ; tol(verkoopen.
hek.
gacheeren, slecht schilderen, knoeien ; beneden de markt
staal
voor
vijlen,
messen
enz.
Gadsteel,
Gagaat, zwarte barnsteen ; pekkool. (liefdepand.
Gage, onderpand ; dienstloon, soldij (gagie); g. d'amour,
Gagist, bezoldigd persoon.
gape, gewonnen.
Gagne-petit, scharenslijper.
Gaiete de coeur, luchtliartigheid.
Gailldrd, vroolijke broeder of broer, rare snaak.
Gala, groot feest, inz. hoffeest ; hofstaatsie ; feestgewaad,
staatsiekleed ; gala-dagen, staatsie-dagen (waarop de
hovelingen in staatsiekleederen moeten verschijnen).
Galactometer, melkmeter, werktuig om 't gehalte of de
vervalsching der melk to bepalen.
ELFDE DR UK.
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Galânt—GalOp

Galänt, verliefde minnaar, vrijer.
galant, hoffelijk, welgemanierd, beleefd ; voorkomend, gedienstig (inz. jegens dames); verliefd, minziek ; smaakvol (bv. gekleed); galante ziekte, venuskwaal.
Galanterfe, hoffelijk gedrag, voorkomendheid(jegens vrouwen); (ook :) minnehandel, boeleering, en (bij verregaand misbruik van 't woord ook :) venuskwaal, galante
ziekte; galanterieen, galanterie•waren, waren tot tooi
en opschik, goederen, die men in een galanterie-winkel verkoopt.
Galanthomme, Nu beschaafd man, man naar de wereld,
(Homme galant, saletjonker, vrouwenbehager).
Galantine, tusschengerecht van gespekt hoendervleescb.
Galantisme, schijnkunde, oppervlakkige wetenschap.
Galbanum, moederhars.
Galeas, Galjas, groote galei, groat zeil- en roeischip.
Galei, breed roeischip, dat gewoonlijk door misdadigers
(galeislaven, galeiroeiers) wordt voortgeroeid.
Galerij, overdekte gang in een geboui,v ; schilderij- of
kunstzaal; mijngang ; de bovenste rij open plaatsen in
schouwburgen ; de toeschouwers aldaar.
Galerne, koude Noordwestenwind.
Galimatias, Gallimathias, wartaal, onzin, brabbeltaal.
Galjas, z. Galeas.
Galjoen, Spaansch koopvaardij- en oorlogschip.
Gallègo, G-allicier, bewoner der provincie Gallicie in

Spanje ; (ook:) de naam van den warmen, zoelen wind.
Gallicaansche kerk, naam der R. K. kerk in Frankrijk.
Gallicisme, Fransch taaleigen.
Gallie, bet land der Galliers (Frankrijk).
Gallimathias, z. Galimatias.
Gallionisme, onverschilligheid in zake van godsdienst.
Gallisme, de schedelleer var. Dr. Gall.
(Fransch is.
Gallomaan, hartstochtelijk bewonderaar van al wat
Gallomanie, overdreven zucht voor al wat Fransch is.
Gallon, Engelsche inhoudsmaat = 4,54346 liter.
Gallophilus, vriend der Franschen.
Gallophobie, overdreven vrees voor Frankrijk.
Galmdi, koolzuur zinkoxyde, kalaniijn.
Galtsn, goud- of zilverboordsel.
galonneeren, met goud- of zilverboordsel beleggen.
Gal6p, springloop, snelrit (van paardeu); springdans.
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Gaioppdde, Engelsche springdans.
galoppeeren, in galop rijden of loopen ; een galop dansen.
Galopin, loopjongen ; boodschaplooper ; keukenjongen.
galvaniseeren, een lichaam in een galvanischen (dierlijkelectrischen) toestand brengen, metaalprikkels aanwenden of beproeven.
Galvanisme, de door Galvani (in 1791, te Bologna) ontdekte metaalprikkel op spieren en zenuwen, dierlijke
electriciteit of aanrakings. electriciteit.
Galvano-magnetisme = Electro-magnetisme.
Galvanoplastiek, de door den Duitscher M. II. Jacobi
(in 1879) gevonden kunst oni metallieke afdrukken of
vormen van eenig voorwerp langs den galvanischen weg
te verkrijgen.
Gambdde, luchtsprong, hokkesprong.
Gamba, Gambe, knieviool, basviool, die men met de
knieen vasthoudt, violoncel.
Gambiet, Gambit, (in 't schaakspel :) misleidende zet met
een pion van den raadsheer, den gambietpion.
Gambrinus, een mythisch vorst, de uitvinder van het bier.
Gdmelan, Javaansch orkest, volledig stel Javaansche muziekinstrumenten.
Gamin, loopjongen, keukenjongen ; Parijsche straatjungen.
Gamme, toonladder, toonschaal.
Ganiche, domkop.
One ! laat mij den slag (in 't omberspel).
ganeeren, den slag laten loopen (in 't omberspel).
Ganglien, peesknoopen.
Gangraena, koudvuur.
ganteeren (zich), handschoenen aantrekken.
Ganterie, handschoenenwink el.
Ganymeed, Jupiter's schenker en lieveling ; (fig.) zeer
schoon jongeling ; (sours ook schandjongen.
garandeeren, met meekrap verven, krappeu.
Garancine, meekrap-verfstof.
garandeeren, z. garanteeren.
tiardnt, borg, waarborg ; borgstelling.
garanteeren, garandeeren, borg blijven ; goedspreken.
Gardntie, waarborg, borgstelling, borgtocht, vrijwaring.
Garcon, knaap, ongchuwd man ; oppasser, bedieude in
een koffiehuis, logement enz., (bij ons vaak :) Jan.
Garde, wacht, wachter ; uitgelezen manschap ale afzon.
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gardeeren--gauche

derlijke legerafdeeling ; g. du corps, lijfwacbt , uitgelezen corps ter persoonlijke bescbutting ; g.-champetre,
veldwachter ; g.-chasse, g.-peche, koddebeier.
gardeeren, bewaken, behoeden, behouden.
Garden, turn.
Garde-nationale, burgerwacht, schutterij, landweer.
Garde-robe, kleerkamer, kleerkast ; kleedervoorraad.
gardez-vous! wacht u! pas op !
Gardiaan, opperste, prior van een klooster.
gare 1 zie voor u! berg u! buk ! pas op 1
Gargarisdtie, het gorgelen.
GargOte, gaarkeuken ; smerige herberg.
Garmond, druklettersoort tusschen dessendiaan en galjard.
garneeren, van 't noodige voorzien ; omzoomen, beleggen ;
van oplegsels voorzien ; voeren ; stoffeeren.
Garneering, z. Garnituur.
garni, gemeubileerd. (belastin gschuldigen.
Garnisair, soldaat als dwanginlegering bij achterstallige
Garnituur, Garneering, omzetsel, belegsel; versiering ;
toebehooren, volledig stel van bijeenbehoorende Bingen
(keukenterm).
Garnizoen, (fr. Garnison), krijgsbezetting, lig- of standplaats der soldaten.
garotteeren, knevelen, sterk binden.
Gars, Fransche naam der stationsgebouwen op spoorwegen.
Gas, elke onzichtbare, blijvend veerkrachtige vloeistof,
elke luchtsoort, die van de dampkringslucht verschilt.
GascOgner, grootspreker, praalhans.
Gasconndde, pralerij, erge grootspraak, snoeverij.
Gasmeter, z. Gazometer.
Gasteralgie, mangpijn.
gastreeren, gastereeren, een gastmaal geven ; smulpartij
houden ; ook g a s t r o 11 e n geven, op een vreemd tooneel als acteur optreden.
Gastriloog, buikspreker.
Gastrilogie, buiksprekerij.
gastrisch, wat bet onderlijf, den buik, de maag aangaat.
Gastronomie, verfijnde kookkunst ; lekkerbekkerij.
Gastronoom, kunstkok, fijne kok ; lekkerbek.
Gate, poort.
Gate-metier, loonbederver, knoeier.
gauche, linksch, scheef ; onkundig, ongeschikt.

Gaucherie—gealimenteerd
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Gaucherie, linkschheid ; onbeholpen gedrag, lompheid.
gaudeamus (igitur)! laten we (dus) vroolijk zijn !
Gaudium, vreugde, verlustiging, pret.
gaufreeren, met een beet jeer figuren op stoffen druk(muziek.
ken, stoffen wateren.
Gavotte, vroolijke Fransche dans ; de daarbij behoorende
Gaz, meter Gas.

gazeeren, met gags of floers overtrekken, omsluieren.
Gazette, nieuwsblad, courant, krant.
Gazometer, luchtmeter ; groote ontvangbak voor 't brandbare gas in de gasfabriek ; (ook :) bet kastje, door hetwelk de hoeveelheid gebruikt gas wordt aangegeven,
kortweg de meter genoemd.
Gazomoteur, gaskrachtmachine, door gasvlammen in beweging gebrachte machine.
Gazon, graszode ; grasperk. (maken.
gazonneeren, met graszoden beleggen ; tot een grasperk
Gea, de aarde ; de godin der aarde ; geistiek, uatuurleer
der aarde, aardkunde.
geabimeerd, bedorven, ten gronde gericht. *)
geabonneerd, ingeteekend ; vooruitbetaald.
geaccepteerd, aangenomen.
geaccordeerd, toegestaan ; in schikking getreden.
geaccuseerd, beschuldigd ; beticht.
geacharneerd, verwoed, verbitterd. ; verzot, sterk gezet op.
geacheveerd, voltooid, geeindigd ; volkomen, uitmuntend
in zijne soort. (kind.
geadopteerd kind, als eigen zoon of dochter aangenomen
geaffaireerd, druk, bedrijvig, veel omhanden hebbende.
geaffecteerd, gemaakt, gekunsteld, niet natuurlijk.
Geaffideerde, vertrouwd persoon, vertrouweling.
Geaggregeerde, Gea(g)greeerde, toegevoegd ambtenaar, die
den patroon mag vervangen en in zijne plaats teekent.
gealieneerd, in 't verstand gekrenkt, krankzinnig; een
gealieneerde, een krankzinnige.
gealimenteerd, verzorgd, vcrpleegd, onderhouden ; een
*) Woorden met het voorvoegsel ge, die bier niet gevonden worden, zoeke men op het woord zelf, bv. geaccrediteerd op accrediteeren, gecontrasigneerd op contrasigneeren, gedeporteerd op deporteeren, geelanceerd
op elanceeren, geprononceerd op prononceeren, ene.
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&all iöerden—gecacheerd

gealimenteerde, iemand die op kosten eener gemeente
(wordt onderhouden.
Geallieerden, bondgenooten.
gealtereerd, ontroerd, ontsteld ; bedorven, verminkt.
geamendeerd, verbeterd ; (van wetten) door amendementen (z. ald.) gewijzigd of verbeterd.
geamnestieerd, in de amnestie (z. ald.) begrepen.
geamoveerd, ontzet (b y . van een post); gesloopt, geslecht,
weggeruimd.
geangliseerd, op de Engelsche wijze gekortstaart.
geanimeerd, opgewekt, aangevuurd, bemoedigd ; vroolijk,
druk.
gearticuleerd, geleid ; duidelijk en bepaald uitgesproken.
geasphyxieerd, door schijndood getroffen, in doodsonmacht
geaspireerd, met aanademing uitgesproken. (g,evallen.
geassorteerd, voorzien van alles, wat tot een Winkel, een
handelstak behoort.
(verzekerd.
geassureerd, tegen schade (van brand, hagelslag enz.)
geautoriseerd, van volmacht voorzien, gevolmachtigd.
geavanceerd, vooruitgeplaatst ; gevorderd ; bevorderd.
gebadineerd, geschertst ; dear is niet mee gebadineerd,
dat is gemeend, dat is ernst.
gebalanceerd, in evenwicht gehouden, wederzijds opgewogen ; afgesloten (van eene rekening).
gebaseerd, gegrond op, op een of anderen grondslag runtend ; uwe beschuldiging is niet gebaseerd, steunt op
geen gronden, is nit de lucht gegrepen.
Gebenedijde, gezegende, gezaligde, zaliggesprokene (van
de maagd Maria gezegd).
Geber, ongeloovsge (bij de Mahomedanen).
geblameerd, belasterd ; gelasterd, onteerd, in kwaden
naam gebracht.
geblaseerd, uitgeput, door overmatig zingenot ontzennwd.
geblesseerd, gekwetst ; geraakt, gekrenkt, beleedigd ; geblesseerde, gewonde, gekwetste.
geblokkeerd, ingesloten, omsingeld (van eene belegerde
vesting of stad).
geborneerd, begrensd, beperkt ; bekrompen, kleingeestig.
gebosseleerd, gedreven, met verheven figures; bewerkt
(van goud- of zilverwerk).
gebrillanteerd, met diamanten onszet. (min leveed.
gebrouilleerd, ondereengemengd, verward ; oneens, in ongecacheerd, verborgen, bedekt, geheim.
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gecalangeerd, aangehaald, beboet.
gecalqueerd, doorgeteekend ; nagetrokken.
gecampeerd, gelegerd, to veld liggend.
gecasseerd, afgezet (uit post of bediening); uitgemergeld,
uitgeput door zingenot. (tooverd.
gecharmeerd, bekoord, ingenomen, opgetogen, verrukt, begechausseerd, met kousen en schoenen (of laarzen) aan.
gechineerd, z. chineeren.
geciteerd, gedagvaard.
beschaafd, welgemanierd.
liseerden, verbondenen, bondgenooten.
Gecoaliseerden,
oa
Gec
gecombineerd, samengesteld, vergeleken en berekend ;
de gesombineerde armee, het uit troepen van ver(machtigden.
schillende nati6n samengesteld leger.
Gecommitteerden, afgevaardigden, lasthebbenden, gevolgecompliceerd, ingewikkeld, z. cornpliceeren.
gecompromitteerd, blootgegeven aan schande, schade one.
geconcessionneerd, bewilligd, ingeruimd, toegestaan (door
de regeering).
geconditionneerd, wel of kwalijk in zijn toestand bewaard.
Geconfedereerden, z. Gecoaliseerden.
geconfisqueerd, verbeurd verklaard.
geconserveerd, bewaard, onderhouden.
Geconsolideerden, fondsen of schulden, voor welker rentebedrag zekere staatsinkomsten zijn aangewezen.
geconstateerd, gestaafd, bekrachtigd.
geconsterneerd, ontsteld, onthutst, verbaasd.
geconstipeerd, hardlijvig, verstopt.
geconstitueerd, z. constitueeren.
geconsulteerd, geraadpleegd.
geconsumeerd, verteerd, opgebruikt.
geconsummeerd, voltooid, voltrokken.
gecontinuerrd, voortgezet, vervolgd.
gecontrarieerd, gedwarsboomd, tegengewerkt.
gecorrigeerd, verbeterd.
gecostumeerd, naar den tijd gekleed of ingericht.
gecreeerd, geschapen ; benoemd, verkozen ; opgericht.
gecultiveerd, aangekweekt ; beschaafd.
gedamasceerd, met good of zilver ingelegd (staalwerk);
uit staalreepen van verschillende hardheid aancengcsnieed en daardoor gevlamd gemaakt ; vlannuig geRst
(degenklingen); met ingeweven bloemen of andere figurer.
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gedebaucheerd, verliederlijkt.
gedebordeerd, uit de oevers getreden ; een g. mensch,
een uitspattend, liederlijk mensch.
gedecideerd, besloten, vastberaden, stout.
gedecolleteerd, met blooten hals en boezem.
gedecontenanceerd, bedremmeld, verward.
gedecoreerd, met een ordelint versierd.
gedecreteerd, vastgesteld, besloten.
gedegageerd, ongedwongen, los, vrijmoedig.
gedegradeerd, verlaagd, van ambt of waardigheid ontzet.
gedelabreerd, vervallen, bouwvallig ; gehavend.
Gedelegeerden, afgevaardigden ; aangewezen schuldenaars ;
rechters, die ter beoordeeling van eene zaak bijzonder
zijn aangewezen.
gedelibereerd, over wogen, in overweging genomen.
(tijde gedaan.
gedepecheerd, afgezonden.
gedeplaceerd, misplaatst ; kwalijk aangebracht ; ten ongedeponeerd, neergelegd ; in bewaring gegeven.
Gedeporteerde, gebannene en naar een bepaald oord weggedepraveerd, verdorven. (gevoerde.
Gedeputeerde, afgevaardigde des yolks, lid eener kamer
van volksvertegenwoordigers, gelijk die in een bepaalde
monarchic bestaan.
gederangeerd, in de war (van verstand, van fortuin).
gedesabuseerd = gedetrompeerd.
gedesigneerd, voorloopig benoemd, erkend, aangewezen.
gedesillusioneerd, uit de begoocheling gebracht, beter ingedesinteresseerd, belangeloos. (gelicht.
gedesoeuvreerd, werkeloos, ledig.
gedesoleerd, verwoest ; troosteloos.
gedesorganiseerd, verbroken van samenhang, ontbonden,
in wanorde gebracht.
gedesorienteerd, het spoor bijster, in de war, onzeker.
gedestineerd, bestemd. [troepen).
gedetacheerd, losgemaakt; afgezonderd en uitgezonden (van
gedetailleerd, omstandig, breedvoerig, in bijzonderheden.
gedetermineerd, besloten, bepaald ; vastberaden, onverschrokken, stout, koen. (beter inuelicht.
gedetrompeerd, uit den droom of de dwaling geriolpen,
gedeveloppeerd, ontwikkeld.
gedevolveerd, door 't recut van devolutie of door aanbevalling verkregen, aanbevallen.

gedirigeerd—geOxpediöerd
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gedirigeerd, bestuurd, geregeld ; gericht, in de richting gegedisciplineerd, aan goede tucht gewend. (bracht.
gediscrediteerd, te kwaden faam staande.
gediscutieerd, overwogen, nauwkeurig onderzocht, wel gewikt en gewogen.
gedispenseerd, vrijgesteld, ontheven, verschoond.
Osumeurd.
gedisperseerd, verstrooid, verspreid.
gedisponeerd, beschikt, betrokken ; wel of kwalijk gein
slechte
verhouding,
onevenredig.
gedisproportioneerd,
gedisputeerd, getwist ; hestreden.
gedistilleerd, overgehaald ; gedistilleerde wateren, sterke
dranken. (fatsoenlijk.
gedistingeerd, onderscbeiden ; aanzienlijk, voornaam, zeer
gediverteerd, vermaakt, verlustigd.
gedivideerd, gedeeld, verdeeld.
gedomicilieerd, gehuisvest, woonachtig, een bepaalde woonplaats hebbende (z. ook op Domicilieeren).
gedoteerd, begiftigd ; -van zekere inkonisten voorzien.
gedresseerd, afgericht (van dieren) ; gedrild, goed ge(geleid.
oefend (van soldaten).
gedupeerd, bedrogen, gefopt, beet genomen, bij den neus
geechappeerd, ontsnapt, ontkomen; outgun, ontvallen.
geechauffeerd, verhit, warns geworden ; driftig, boos.
geelanceerd, hoog en dunstammig ; slank, rank en mager van gestalte.
geemancipeerd, vrijgelaten, vrijverklaard, nit slavernij of
lijfeigenschap ontslagen.
geemigreerd, uitgeweken, naar een ander land verhuisd.
geemployeerd, gebezigd, gebruikt ; geemployeerde, beambte, inz. van minder rang.
geemporteerd, oploopend, driftig.
geempresseerd, haast hebbende, druk bezig.
geengageerd, verbonden, verpiicht, gehouden ; zij is g.,
zij verkeert, vrijt, is verloofd.
geevaporeerd, vol grillen en inbeeldingen.
geexalteerd, opgewonden, overspannen ; geexalteerden,
zij, die tot een overspannen politieke partij behooren.
geexecuteerd, uitgevoerd, volbracht; door rechtsdwangmiddelen genoodzaakt ; te reek gesteld.
Geexileerde, gebannene, banneling, balling.
geexpedieerd, verzonden, nage 1 aardigd ; naar de andere
wereld geholpen.
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geexpireerd—Gelei

geexpireerd, ontzield ; afgeloopen, vervallen.
gefarceerd, opgevuld, met vulsel (farce, hakvleesch, kruiderijen enz.) volgestopt en toebereid.
gefatigeerd, vermoeid, mat ; (fig.) van een veel bewogen
lever' ; z. fatigeeren.
gefigureerd, met figuren, 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).
gefarceerd, gedwongen ; opgevuld (in deze beteekenis deugt
het woord niet ; het moet zijn gefarceerd, z. aid.)
geformaliseerd, stijf aan vormen gehecht.
gefertuneerd, vermogend, rp.
geganteerd, met handschoenen aan.
geg6neerd, belemmerd.
gegradueerd, met eene academische waardigheid bekleed .
gehazardeerd, gewaagd, gevaarlijk, vermetel.
gehebêteerd, geheel stompzinnig geworden, verstompt, dom
gemaakt.
Gehenna, de hel, de helsche poel.
gehonoreerd, vereerd, aangenomen en betaald (van wissels).
geirdentifieerd, vereenzelvigd.
geYllimiteerd, onbeperkt, onbegrensd.
geillustreerd, met platen, vignetten enz. opgelaisterd ;
opgehelderd, toegelicht ; beroernd gemaakt.
geimpegneerd zijn, verplicht of verantwoordelijk zijn.
geimpliceerd, mede in betrokken, verwikkeld.
geincenseerd, bewierookt.
geincrimineerd, voor misdadig of strafbaar gehouden ; het
geincrimineerde artikel, woord, enz., dat, waarop de
beschuldiging van het to Taste gelegde feit berust, waarin
de overtreding vervat is.
geindigneerd, verontwaardigd, boos.
gendisciplineerd, zonder tucht niet geoefend.
gendisponeerd, ongenegen ; ontstemd, onpassel jk.
genteresseerd, bj betrokken ; zelfzuchtig, wingierig.
geisoleerd, op zichzelf staaude, van alles afgezonderd.
Gelatine, geleistof.
gelatineus, geleiachtig.
Gelei, slO mig verdikt vocht, gestremd of gestold sap van
dier- of plautstoffen, dril.

gemarineerd—Genesis
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gemarineerd, in gekruide pekelsaus (marinade) ingemaakt ; (ook :) door zeewater bedorven.
gemaskeerd, bedekt, onzichtbaar.
gemaskerd, met een mom of masker, verkleed, vermomd.
gemëleerd, vermengd ; doorgeschud ; bemoeid.
Gemini, de Tweelingen (sterrenbeeld des dierenriems).
Gemmen, edelgesteenten, inz. gesneden steenen, ringstee(nen.
gemodereerd, gernatigd.
genant, belemmerend, bezwarend, lastig, hinderLjk.
Gendarme, gewapend landruiter ; politie-soldaat.
Gendarmerie, politiewacht.
G end re, schoonzoon.
Gene, dwang, belemmering.
Genealogie, geslachtrekenkunde, stamboom. (ter.
genealOgisch, geslachtrekenkundig, als een geslachtregisGenealoog, Genealogist, geslachtkundige, stamboommaker.
geneeren (zich), rich dwang aandoen, zich eenig ongemak
opleggen of getroosten ; zich aan den dwang der beleefdheidsvormen onderwerpen ; geneer je niet, doe of je
thuis waart.
genegotieerd, onderhandeld ; verhandeld, omgezet ; aangegaan, gesloten (by. van eene leening).
Generaal, veld-freer, heirvoerder.
generaal, algemeen ; (in samenstellingen :) opper- of hoofd-,
enz., b y . generaal-agent, hoofdagent, hoofdge yolmachtigde ; generaal-conto, boofdberekening ; generale kaart,
de kaart van een geheel werelddeel ; generale staf, de
hooge beyely oerende officieren van een regiment.
Generalisatie, algemeenmaking.
Generalissimus, opperveldheer.
Generaliteit, algemeenbeid ; gezamenlijke heirvoerders ;
algemeene Staten.
Generittie, teling, geslachtsvoortplanting; menschengeslack ; de gelijktijdig levende menschen.
genereeren, telen, verwekken, yoortbrengen.
genereus, edelniosdig, grootmoedig, mild.
generisch, generiek, tot bet geslacht behoorende ; generisch onderscheid, geslachts-onderscheid.
Generositeit, cdelnwedigheid, onhaatzuclitigheid, mildheid,
milddadighcid.
Genesis, ontstaan, wording ; cam van Mores' cerste
bock, scheppingsgeschieden is.
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Genet—Geograaf

Genet, Spaansch paardje, klepper ; kleine, wel geevenredigde hengst. (verklarende.
genetisch, het ontstaan of den oorsprong betreffende, die
geniaal, scheppend, vindingrijk, vernuftig, vol genie.
Genialiteit, oorspronkelijke geestkracht, verstandsgave ;
vindingskracht.
Genie (het), natuurlijke aanleg, aangeboren schranderheid, oorspronkelijkheid, vindingrijke, scheppende geest ;
(ook :) lust, behagen, trek, zin ; de genie, de ingenieursof kr(jgsbouwkunst.
Genitãlien, teeldeelen, geslachtsdeelen.
Genitivus, Genitief, tweede naamval (bezitter, teler).
Genius, beschermgeest, schutsengel; de geest eener zaak.
Genre, geslacht, snort ; nianier, trant, stijl ; genre-schilderij, voorstelling van een tooneel uit het dagelijksch
Leven, volkstafereel.
Gens, lieden ; gens de condition, liedeu van aanzien ;
gens d'eglise, kerkelijke personen, geestelijken ; gens
d'epee, militairen ; gens de lettres, letterkundigen;
gens de robe, advocaten, rechters.
Gensddrme, z. Gendarme.
Gentielen, (bij christenschrvers :) heidenen.
gentil, aardig, lief ; wellevend, hupsch.
Gentilhomme, edelman, adellijk persoon.
Gentillesse, aardigheid, vriendelijkheid ; hupschheid, wellevendheid; bevalligheid.
Gentleman (meerv. Gentlemen), heer, man van opvoeding
of stand, fatsoenlijk man.
Gentry, (in Engeland :) de lagere of kleine adel.
Gen uflex ie, kniebuiging. (zuiver, rein.
genuien, aangeboren; echt, onvervalscht, onvermengd,
GenuIniteit, echtheid, onvervalschtheid.
Genus (pl. Genera), geslacht (zoo in de natuur als in de
spraakkunst); snort ; genus irritabile Mum, bet kitteloorig dicker volk.
geoccupeerd, druk, met bezigheden overladen.
Geodesie, kunst der land- of veldvercleeling, aardrneting,
landnteting.
Geognosie, Geognostiek, kennis van de samenstelling der
caste aardkorst, bergkunde.
Geogonie, Geogenie, aardvorming.
Geograaf, aardrijksbesehrijver, aardrijkskundige.

Geographie—Gerant
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Geographie, a 1rdrijksbesebrij ving, aardrijkskiin Its.
geogriphisch, aardrijksbeschrijvend, aardrijkskundig.
Geologle, aardleer, leer van de wording der aarde.
Geometrfe, aardmeting ; meetkunde.
Geophysica, de leer der physische verschijnselen in 't binnenste der aarde.

GeorAma, aardtafereel, tafereel, dat naar alle zijden een
overzicht van de aarde geeft.
georganiseerd, naar den eisch ingericht, bewerktuigd.
Geoscoop, aardbeschouwer.
Geostatica, leer van het evenwicht van vaste lichamen.
Geothermometer, thermometer ter bepaling van de ternperatuur in groote diepte der aarde.
geparenteerd, vermaagschapt.
geparfumeerd, geurig, van geuren doortrokken.
geparodieerd, op bespottelijke wijze nagebootst.
gepassioneerd, hoogst ingenomen met, zeer verzot op.
gepetrifieerd, versteend.
gepiqueerd, gebelgd, beleedigd.
gepolitoerd, geglanst, gepolijst.
(aantrekken.
geporteerd voor iemand zijn, zich iemands zaak sterk
geposeerd, gezeten ; gezet; bedaard, bezadigd.
gepousseerd, voortgedreven, voortgeholpen.
gepremediteerd, to voren bedacht, opzettelijk.
gepreoccupeerd, vooringenomen.
geprescribeerd, verjaard, aanbevallen, verstorven.
gepresseerd zijn, geen tijd hebben, haast hebben.
geprolongeerd, verlengd, de betaling tot een lateren dag
uitgesteld.
gepromoveerd, bevorderd, tot den doctorsgraad verheven.
geproportioneerd, geevenredigd, naar juiste verhouding.
geprotegeerd, beschermd, begunstigd.
geprotesteerd, met protest teruggezonden (van wissels);
tegen Gene kwetsing of benadeeling van zijn recht wetteltjk opgekomen.
gequalificeerd, bevoegd, door de bevoegde macht aangesteld ; g.-e diefstal, diefstal, die met verzwarende °Enstandigheden gepaard gaat.
geraffineerd, gelouterd, verfijnd ; doorkneed, doortrapt.
geramasseerd, kloek en sterk, vierkant, gespierd.
GerAnt, zaakvoerder ; verantwoordelijk uitgever of cerste
redacteur van een dagblad of tijdschrift.
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Gerbe—gestationneerd

Gerbe, korenschoof ; schoofvorinige stralenbundel (bij
vuurwerken). (gewerkt.
gerechercheerd, uitgezocht, keurig ; allerzorgvuldigst afgerecommandeer0, aanbevolen ; g.-e brief, aangeteekende
brief, van welken de afzender rich een ontvangbews
door de postdirectie laat uitreiken.
gereeren, besturen ; zich gereeren, rich gedragen ; rich
uitgeven voor iets.
Gereformeerden, hervormden, aanhangers en volgelingen
der leer van Zwinglius en Calvijn. (den krijgsdienst.
geremplaceerd, in eens anders plaats getreden, inz. in
gerenommeerd, befaamd, vermaard ; berucht.
gereserveerd, voorbehouden.
geresolveerd, besloten, koen, moedig, van kort beraad.
geretireerd, ingetogen, eenzaam, op zich zelven levend.
gereusseerd, gelat, geslaagd.
germaansch, van Duitschen oorsprong of stain, Oudduitsch, Duitscli.
Germanie, het land der Gernianen, Duitschland.
Germanisme, Hoogduitsch taaleigen ; afkeurenswaardige
navolging van een Hoogduitsch woord of gezegde (bv.
v o o r r a d i g,
vorrdthig, d. i. in voorraad, voorhanden ; dat is m ij op gevalle n, hd. das ist niir
aufgefallen, d.
dat heeft niijne aandacht getrokken,
heeft nrij bevreemd, enz., enz.)
Germanist, kenner en leeraar van het Duitsche recht,
van de Duitsche taal en geschiedenis.
Germinal, kiem- of bloeiinaand, de 7de van de }r.-republ.
kalender (21 Maart-19 April).
Germinatie, kieming, uitspruiting, kiemtijd.
germineeren, ontkiemen, uitspruiten.
geroutineerd, geoefend, bedreven, vlug, doorkneed.
gesaisisseerd, getroffen, door iets aangegrepen worden
(by. schrik enz.)
(kend.
gesatineerd, als satijn bewerkt, naar satijn of atlas gelijgesignaleerd, geseind, door teekens bericht ; door persoonsbeschrijving kenbaar gemaakt ; uitgemunt. (dend.
gesitueerd, gelegen ; in een zekeren toestand rich bevingesorteerd, in soorten bijeengevoegd ; van al het vereischte wel voorzien (bv. zulk een winkel). (schap.
Gestatie, het dragon, dracht ; howling ; tijd der zwangergestationneerd, aangesteld ; geplaatst, gelegen.

Gesten--g iocondamente
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Gesten, gebaren, lichaarashoudingen, handbewegingen.
Gesticulitie, handbeweging in 't algemeen, gebarenspel
bij het spreken of redevoeren.
Geste, verrichting, bestuur, beheervoering.
gestipuleerd, vastgesteld, afgesproken, bepaald.
qestomacheerd, geergerd, boos.
tiestor negotidrum, zaakvoerder, zaakwaarnerner.
gesublimeerd, (bij chemisten) in de hoogte gedreven (kwik).
gesubordineerd, ondergeschikt, onderdanig.
getierceerd, tot op een derde teruggebracht.
getraineerd, getalmd ; op de lange baan geschoven.
getravailleerd, afgemat, gekweld.
getravesteerd, belachelijk ingekleed.
getroubleerd, niet wel bij 't hoofd.
GettatOre, z. Malocchio.
Geus, bedelaar, scheldnaara der Protestanten ; kleine vlag
van de boegspriet ; gieteling, prisnuttische ijzermassa,
gelijk die onmiddellijk uit den smeltoven in het sand
gegoten wordt.
gevaccineerd, ingeènt met koepokstof.
geverseerd, geoefend, bedreven, ervaren.
Ghiselen, Ghdzelen, soort Oostersch lierdicht van eigenaardigen kunstigen vorni.
Ghetto, j odenvvijk.
Giaur, ongeloovige (verachtelijke benaming voor idle niet Mobammedanen bij de Turken).
Gibbositeit, bultigheid ; bochel.
Gibelötte, fricassee van jonge hoenders.
Gibier de potence, galgebrok.
Gibus, klaphoed, reishoed.
Gienje, z. Guinea.
Gig. eensparinige open gaffelwagen met twee wielen, lichte
boot van plaatijzer.
gigantesk, gigantisch, reusachtig. (vrouwenkleederen.
Gigot, bout, ins. schapebout ; van boven wijde moues atm
Gil git, vest.
Gin, jenever, korenbrandewijn.
Gingang. Gingham, Oost-Indische katoenen stof, sinus
suet schors geniengd.
Ginseng, wortel van kruidigen smaak en zenuwprikkelende kracht (in China seer hoog geacht).
giocondamente, aangenaam, vroolijk.
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giocOso—Glissade

giocOso, schertsend, losweg.
gi6vine Italia, het jonge Itali6 (naam van de politieke
partij, die de eenheid van Itali6 beoogde en tot stand
bracht).
Gipsy, pl. Gipsies, bij de Engelschen wat wij Heid ens
noemen, z. Zigeuners.
GirandOle, veelarniige staande luchter of kandelaar ; yourrad, vuurzon bij vuurwerken.
gireeren, een wissel aan een ander overdragen.
Girl, meisje.
Giro, omloop, geldsomloop ; het overdragen (endosseeren)
van een wissel op een ander; vergaderplaats der kooplieden tot afdoening van zaken.
Girobank, overschrijvings- of aanwijzingsbank, bij Welke
geldsommen door enkel aan- en afschrijven van den een
op den ander worden overgedragen.
Girondisten, Girondijnen, aanhangers der Gironde, d. i.
de gematigde republikeinsche partij in de Fransche revolutie van 1789.
Girouette, windwijzer, weerhaan.
Gitaar, speeltuio. met 6 tot 10 snaren, die met de vingers getokkeldb worden.
Gitanos, in Spanje de naam der Heidens, z. Zigeuners.
giusto, juist, gepast, overeenstemmend. [kernij).
Glace, ijs, kunstmatig bereid ijs (als verfrisschende lekglaceeren, blinkend maken, glanzen.
Glace-handschoenen, geglansde bandschoenen.
Glaciêre, ijskelder, ijsvat.
Glacis, veldborstwering tier buiten-vestingwerken.
Glacon, op een ijskegel gelijkende versiering.
GladAkker, slecht oud paard, knol (op Java). (spelen.
Giadiãtor, zwaardvechter bij de Oud-Romeinsche schouwglanduleus, klierachtig, klierig.
glazeeren, glazuren, verglazen, met glazuur bedekken.
Glazuur, verglaasd, glasstofbedekking.
Glen, kloof, dal.
Glêtscher, ijsveld in de hooge alpendalen.
Gleucometer, mostmeter (one het suikergehalte van den
wijn to bepalen).
Glissade, uitglijding (van den voet) ; afglijding van de
degenkling (bij het schermen); sleep- of glijpas (bij het
daimon, ook pas glisse geheeten).
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globaal —Godiveau

globaal, over 't geheel genomen, bij wijze van overslag of
ranting, begrootenderwijze.

Globe, kogel, bol ; kunstmatige aard- of hemelbol.
globuleus, kogelvormig, bolvormig.
Gloria, GlOrie, roem, heerlijkheid ; straalkrans ; Gloria in
excelsis !Ho, eere zij God in de hoogte.

glorieus, roeturijk, heerlijk ; ook grootsprekend.
Glorificatie, verheerlijking.
glorificeeren, verbeerlijken.
Gloriole, stralenkrans.
gloridsae memoriae, roemrijker gedaelitenis. (glossen.
Glossärium, alphabetiseh gerangschikte verzameling van
GlOsse, duister, verklaring behoevend woord ; uitlegging,
verklaring, kantteekening, inz. afkeurende, hekelende
aaninerking.

glosseeren, aanmerkingen, inz. afkeurende, op iets maken.
Glossitis, tongontsteking, tongbrand.
Gluten, lijmstof, kleefstof, plantenlijm.
glutineus, kleverig en lijmig.
Glycerine, oliezoet.
Glycose, glucose, druivensuikei, zetmeelsuiker.
Glycirrhiza, zoethout.
Glyphiek, Glyptiek, kunst om in steen of metaal te snijden.
Glyphographie, nieuw uitgevonden manier om koperplaten tot de beteekening en den galvanischen afdruk your
te bereiden.
Glypten, gesneden steenen.
Glyptognosie, de kennis der gesneden steenen.
Glyptotheek, verzameling van gesneden steenen, ook in
't alg. van beeldhouwwerk ; kabinet daarvan.
GnOmen, aard- of berggeesten ; (ook :) leer-, zinspreuken.
gnOmisch, in spreuken vervat, spreukvormig.
Gnomon, stijl des zonnewijzers ; astronomische wijzer.
Gnosis, (gewaande) openbaring ; — diepere kennis der
ehristelijke leer.
Gnostieken, geheinikenners, godswijzen (dwepers).
(dweepziek in godsd.)
gnOstisch, geheinikrn
go ahead, voorwaarts.
Fransche
tapijten
met ingewerkte figuren.
Gobelins,
gOchem, goochem, wijs, ervaren, verstandig, slim.
God-dam, God verdo(c)m'me (Engelselt vloekwoord).
Godiveau, pasteitje vau gchakt vleesch, worstpasteitje.

ELFDE DRUK.
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God save the king—Gouvernante

God save the king, God behoede den koning (aanvangswoorden van 't bekende Engelsche volkslied).
Goelette, klein schip van 50-100 ton, schoener.
G6jim, niet-Joden (Heidenen en Christenen).
Golasch, goelasj, Hongaarsch vleeschgerecht, met Turksche of Spaansche peper gekruid.
Gold, goud.
Golgotha, schedelplaats, gerechtplaats bij Jeruzalem.
Goliath, reus, reusachtig mensch.
Gom-elastiek, veerkrachtige gom, vederhars, caoutchouc.
Gomme0x, modeheer, fat.
Gonagra, kniejicht.
Gendel, plat en overdekt vaartuig in Venetie.
Gondelier, gondelschipper.
Gonfalonier, vaandeldrager, baanderheer.
Gong, Gonggon, soort van tam-tam of handtrommel der
Indiers, die bij 't zingers met een stok geslagen wordt.
Goniometer, hoekmeter (werktuig).
Goniometrie, hoekmeetkunst.
good, goed.
Goose, gang.
Gordiaansche knoop, onoplosbare knoop, hoogst ingewikkelde zaak, schijnbaar onverwinnelijke zwarigheid.
Gorge, keel, gorge' ; bergpas.
Gorg6nen, drie vrouwelijke monsters (uit de mythologie)
met slangenharen, ontzettende tanden en metalen klauwen, wier aanblik deed versteenen. (rend.
gorgOnisch, vreeselijk, monsterachtig ; in Steen verandeGorilla, grootste Afrikaansche boschaap.
Gothisch, den Gothen eigen, hun behoorende ; ouderwetsch,
oudvaderlijk, oudduitsch.
Gouache, het schilderen met waterverf, waarin een weinig gom is opgelost.
Goulard-water, verkoelend en opdrogend loodwater.
GouI0, vraat, gulzigaard, slokop.
Gourmand, gulzigaard, lekkerbek.
Gout, smaak.
Goilte of Goilter, vooravondeten, vesperbrood.
gouteeren, proeven, smaken ; mogen lijden. ; goedkeuren.
Goutte, droppel, beetje; jiclit.
[zin).
goutte ilt goutte, druppel bij druppel.
Gouvernante, landvoogdes ; kinderopvoedster (in een ge-

Gouvernement—Grand merci
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Gouvernement,regeering, staatsbeheer; gezaruenlijke staatsbestuurders ; (ook :) bureaux van een provinciaal bestuur ; gebouw waarin dit zijne zittingen houdt.
gouverneeren, besturen, beheerschen, regeeren.
Gouverneur, bestuurder eener provincie ; (in Nederland
nu commissaris des konings geheeten); landvoogd ; huisopvoeder en leermeester.
govèrno, bericht, naricht, richtsnoer.
Grabouge, grabuge, getwist, gekibbel ; zeker kaartspel.
Grace, aardigheid ; genade ; minzaamheid, bevalligheid,
gracie (z. Gratie).
gracieus, bevallig, liefelijk, innemend, minzaam.
Graddtie, trapsgewijze opklimming of vooruitgang.
graddtim, trapsgewijze, allengs.
gradeeren, louteren, veredelen, tot een hoogeren graad
van deugdelijkheid brengen.
Gradeerhuis, lekwerk, verdampingshuis (voor 't zoutwater).
gradueel, trapsgewijze, bij opklimming.
gradueeren, naar graden of trappen afdeelen ; een academische waardigheid toedeelen.
Grddus ad Parndssim, hulpboek bij het maken van klassieke verzen.
grwciseeren, Grieksche taaleigenheden gebruiken.
GrEecisme, Grieksch taaleigen.
Grzecomanie, overdreven zucht voor al wat Grieksch is.
graisseeren, met vet insmeren.
Gram of Gramme, wichtj e (gewichtseenheid in Frankrijk),
duizendste deel van een kilo of Nederlandsch pond.
Gramineen, grassen, grasplanten.
Grammaire, Grammatica, spraakleer, spraakkunst.
grammaticaal, grammatisch, de spraakleer betreffende,
(eens.
taalkundig.
GrammAtici certant, de geleerden zijn het er niet over
Grammdticus, spraakkunstenaar, taalkundige.
Grammatolatrie, letterknechterij.
Granaat, gering rood edelgesteente ; (ook ,) een met kruit
gevulde werp- of springkogel ; vrucht des granaatbooms ;
de boom zclf.
Grdndes, de grooten, hoogadellijken in Spanje.
Grandëzza, waardigheid van een Spaanselien grande ;
hooghartigheid, trots.
Grand merci, grooten dank, wel verplicht.
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Grand-seigneur—Graviteit

Grand-seigneur, groot, trotsch heer ; de sultan.
grandieus, grandiose, grootsch, verheven, majestueus.
Grandison, deugdzame held.
Grand monde, groote wereld.
Grand-teint, echte of blijvende kleuren (op lakens enz.),
in tegenstelling niet petit-teint, onechte, niet blijvende,

licht verschietende kleuren.
Graniet, kernsteen, korrelsteen (zeer harde steensoort).
Granuleer-machine, korrelmachine, werktuig ter vervaar-

diging van metaalkorrels.
Grape, wijndruif.
Graphiek (lat. graphica), schrijf-, teeken-, schilderkunst ;

(ook :) diplomatische schrijf- of schriftkennis.

Graphiet, potlooderts, zwart teekenkrijt.
graphisch, schriftelijk, door schrijfteekens of door figuren

voorgesteld, beschrijvend, teekenend.
grasseeren, woeden, heerschen (van ziekten).
gritias (tibi ago)! (ik zeg u) dank ! ik dank u!
graticuleeren, overtralien, z. craticuleeren.
Grille, genade ; gunst ; bevalligheid ; de 3 gratien, de 3

bevalligheden (A.glaja, Thalia, Euphrdsyne).
gratieus, z. het betere gracieus.
Gratificatie, gunstgeschenk ; veneering; toelage; vergoeding.
gratificeeren, genade schenken ; vereeren ; vergoeden.
Gratin, gebraad met geraspt brood of beschuit bereid.
gratis, one niet, kosteloos.
gratuit, vrijwillig ; don gratuit, onverplichte gift.
gratuitemint, z. gratis.
G ratulant, gelukwenscher.
Gratulatie, gelukwensch, heilwensch.
gratuleeren, gelukwenschen.
Gravamen (pl. gravamina), bezwaar, zwarigheid.
Gravantia,bezwarende onestandigheden bij een beschuldigde.
grave, ernstig, plechtig.
graveeren, door insnijding in rnetaal, hout, marmer, edel-

steenen, afbeelden of voorstellen, kunstig griffelen ;
(ook wel :) bezwaren.
Graveur, kunstsnijder (vgl. graveeren).
Gravitatie, zwaartekracht, werking van de eigen zwaartc

eens lichaams.
Graviteit, zwaarte ; deftigheid ; stijve plechtstatigheid,
aangenomen waardigheid.

Gravure—Grognard
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Gravure, het kunstsnijden ; de graweerkunst ; gegraveerde

plaat ; afdruk claarvan, plaat, koper-, staalplaat.
Grazioso, innemend, lieftallig, bevallig.
grec, grieksch ; a la grecque, op grieksche wijze, op zijn

grieksch. (bankbilj et.

green, groen ; greenback, eig. groenrug : amerikaansch
greffeeren, enten, griffelen.
G reffier, griffier.
Gregoriaansch, door pans Gregorius XIII ingevoerd ;
Gregoriaansch jaar, het jaar, zooals het in z ijn tijd-

duur onder paus Gregorius verbeterd en vastgesteld is
(in onderscheiding van 't Juliaansche jaar); G.-e katender, de almanak, de tijdrekening volgens de onder pans
Gregorius XIII ingevoerde verbeterde tijdrekening.
Grenadier, keursoldaat der infanterie.
Grave, werkstaking ; grevist, werkstaker.
Griblette, op den rooster gebraden varkenslapjes.
Griep, z. Grippe.
Griffie, gerechtsschrijfkamer, bureau der rechtsakten; ter
g. deponeeren, (fig.) op de lange baan schuiven.
Griffier,gerechtsschrijver, opzichter van 't gemeente-archief.
Griffonage, gekrabbel, geknoei, slecht schrift.
Grillage, rasterwerk, traliewerk, hekwerk.
grimeeren, roosteren ; afrasteren, van traliewerk voorzien.
grimasseeren, gezichten trekken, grijnzen, leelijke geba-

ren =ken.
Grimdssen, leelijke gebaren, grijnzen, fratsen.
grimeeren (zich), zijn gelaat door kunstmiddelen het voor-

komeu zijner rol geven (op het tooueel).
Griphen, raadsels, charaden, logogryphen en dergelijke

vernuftsspeleu.
Grippe, epidernische aanstekende longaandoeuiug of -ver-

koudheid, g r i e p.
Grisete, meisje van geringe afkomst en betwijfelbare ze-

den, coquet iiaaistertje of dienstmeisje to Parijs.
Grison, ontvlambaar gas in de kolenniijnen.
(hoop, volkshoop.
Grocer, kruidenier.
Groep, samenstelling van vele voorwerpeii tot cen geheel;

bijeenplaatsen, tot een geheel verzamelen.
Grog, drank van water, rum (of brandewijn, jenevcr one.)
Grog,
en sniker.
Grognard, knorrepot ; grenadier der garde van Napo!. I.
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Gromatiek—Guinee

Gromatiek, kunst om eene legerplaats neer te slaan en
Groom, bediende, rijknecht, palfrenier.
(te bevestigen.
Gros, twaalf dozijn ; groote hoop, menigte.
Gros-aventuur-contract, zeehandelsverdrag tusschen een

koopman en een schipper.

Groschen, voorrnalige Duitsche munt = a thaler.
Gros de Naples, zware zijden stof uit Napels ; gros de
Tours, sterke zijden stof, die veel in de Fransche stad

Tours gemaakt wordt.

Groseille, aalbes ; aalbeskleurig.
GrOshandel, handel in 't groot. (stuk.
Grosse, eerste afschrift van een oorspronkelijk notarieel
grosseeren, eene grosse maken; (ook :) vergrooten ; over-

drijven ; grootspreken.

Grossier, Grossist, koopman in 't groot.
grosso modo, ten ruwste, ongeveer; grof gestooten of
gesneden (op recepten afgekort gr, m.)
Grot, hol, kunsthol, schelpspelonk.
grotesk, wonderNk, grillig, zeer zonderling.
Grotêsken, onnatuurlijke, wonderlijke figuren ; vreemd-

soortig beeldwerk van menschen- en dierengestalten,
met loof en bloemwerk schijnbaar regelloos verbonden.
Gruyére, Gruyere-kaas, groene, sterk riekende, zeer gezochte Zwitsersche kaas.
Guano (ook Hudno), vogelmest, mestaarde der vogelzwermen, inz. op de Zuidzee-eil., aan de Peruaansche kust.
GueridOn, soort van hooge kandelaar, knaap.
Guerillas, Spaansehe Edit gewapende, ongeregelde troepen in de gebergten.
Guerre a mort, oorlog tot den dood.
Guerre a outrance, oorlog tot het uiterste.
Guet, wacht, nachtwacht ; wachtwoord.
Guet-apens, hinderlaag, arglistige overval.
guetteeren, de wacht houden, loeren.
gueule, (in de heraldiek .) rood, de roode kleur.
Guide, gids, wegwijzer ; richtman bij 't exerceeren.
Guildhall, het raadhuis te Louden.
guillocheeren, met dooreengevlochten lijnen versieren.
Guillotine, valb01 (onthoofdingswerktuig).
guillotineeren, onthoofden door de valbijl.
Guinee, Guinje, Engelsche goudmunt =-- 21 Eng. shillings (z. ald.)

Guipure--HH. MM.
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Guipure, verheven borduurwerk ; bestikking eener teekening met good- en zilverdraad.
Guirlande, bloemkrans, bloemslinger.
Guitar, z. Gitaar.
plantenslijm, slijmhars, gom ; gummi elasticum,
elastieke gone, gomelastiek, vederhars, caoutchouc ; g.
guttw, gittegom, geelhars.
Guts, geweer, vuurwapen ; gunpowder, buskruit.
Gustãtie, het proeven, smaken.
Gitstus, smaak ; de gastibus non est disputandum, over
den smaak valt niet te twisten.
Gotta-pêrcha, veerkrachtige gone uit een Indische boom,
van welke men tegenwoordig eene menigte voorwerpen
vervaardigt. (letter.
gutturaal, tot de keel behoorende ; gutturale letter, keel.Gyges (ring van), het middel om rich onzichtbaar te maken, al rune wenschen vervuld te zien.
Gymnasiast, leerling van een gymnasium.
Gymnasium, geleerde school, Latijnsche school, op welke
de jongelieden tot de universiteit voorbereid en ook in
de moderne talen onderwezen worden.
Gymnastiek, leer of kunst der lichaamsoefeningen.
gymnastisch, de gymnastiek betreffend ; lichaam- of kracht(oefenend.
GymnopOden, barrevoeters (monniken).
Gymnosophisten, Indische wijzen of wijsgeeren, die meest
naakt gingen en zich alle genoegens ontzeiden.
Gynaeaum, vrouwenvertrck.
Gynaecisme, vrouwelijk gedrag, verwijfdheid.
Gynaecocratie, vrouwenregeering, —heerschappij.
Gynaekomaan, vrouwengek.
Gyratie, het draaicn ; draaiziekte.
Gyromantie, waarzeggerij uit getrokken kringen of cirkels.
Gyrovaag, rondtrekkend bedelaar; landlooper; bedelmonnik.
Cyrus, kring, bock.

H.
HG. verk. van hectogram.
H. H. verk. van Hare Hoogheid.
HH. MM. verk. van Ii enne Majesteiten.
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HL—Hagiographa

HL. verk. van hectoliter.
H. M. verk. van Hare Majesteit.
HM. verk. van hectometer.
H. S. verk. van Heilige Schrift.
Habeas-corpus-acte, de Engelsche acte van 1679, volgens
welke eon in hechtenis genomen persoon binnen 24 uren
voor zijn bevoegden rechter met staan (nu ook in andere constitutioneele en republikeinsche staten ingevoerd).
habeat sibi, hij behoude het voor zich, mope het zichzelf toeschrijven. (die bekent.
habemus confitentem reum, wij hebben een schuldige,
habent sua fita libálli, de boeken hebben hun lotgevallen.
habiel, bekwa.am, vaardig, handig.
Habijt, kleeding, dracht, gewaad.
habiliteeren (rich), zich geschikt, bekwaarn waken ; van
zijne bevoegdheid doen blijken.
Habiliteit, geschiktheid, bekwaamheid, handigheid.
habitueel, bewoonbaar.
Habitant, hemmer, inwoner.
Habitatie, woning; woonrecht.
habiteeren, bewonen. (sel.
Habitude, hebbelijkheid, aangenomen gewoonte, aanwenHabitué, gewoon bezoeker, waste klant (bv. van een koffiehuis, van een schouwburg).
habitueel, tot gewoonte geworden, hebbelijk; uit gewoonte, meestal vertrouwd.
Habitus, uiterlke gedaante, lichaanastand ; gedrag ; kleeding; voorkomen eener plant.
Hache, Hachis, gehakt vleesch, gehakt.
Hacienda, hoeve ; —dero, pachter.
Hades, onderwereld, doodenfOk.
Haec olim meminisse juvabit, wij zullen eens met genoegen doze dagen herdenken.
Haematologie, bloedleer.
HaematOsis, de verandering van het maagsap in bloed.
HaemorrhoIden, z. Hem—.
Haemostitika, bloedstelpende middelen.
Hae—, z. verder He—.
Hagiograaf, Hagioloog, levensbesehrijver der heiligen.
Hagiographa, de heilige scliriften, :Liz. de Psalmen, Sprectken Salonas, het bock Job euz.
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Hagiographie, Hagiologie, beschrijving, levensbesehrijving der heiligen, heiligenleer.
Hagiolatrie, vereering der heiligen.
Haiduk, z. Heiduk.
Haie, baag ; dubhele rij soldaten.
Hai, Halle, overclekte marktplaats voor dingen van eerste
noodzakelijkheicl; (sorntijds :) woning, zaal ; dames de
la halle, viseliwijven, niarktvrouwen, uitstalsters enz.;
langage de la halle, taal y ap de visclanarkt, gemeene
(taal .
Half-dress, huiskleeding.
Haligraphie, besebrijving der zoutwerken.
Hall, zaal.
Hallelujah ! loof den Heer ! geloofd zi,j God !
Hallucindtie, verwai dheid, zinsverbijstering, droomerij ;
oogbedrog ; geestverscliijning.
Halotechniek, de kunst der zoutbereiding.
halt! lioud stil niet verder I sta !
Halt, rusthouding, stilstand ; (ook tusseben-spoorwegstation zonder stationsgebouw, waar de trein een oogenblik oplioudt oni reizigers of te laten en op te nemen.
halveeren, in 2 helften deelen, half doordoen.
Hamachromie, de kunst oni met verschillende kleuren
te gelijk te drukken.
Handicap, wedren, waarbij door gewieliten de kansen der
paarden gelijk geniaakt worden en dus de door elk der
paarden te dragon last naar onistandigheden getaxeerd
wordt ; handicapper, de daarmede belaste persoon.
handsome, mooi.
Hannibal ante portas, eig. Hannibal is voor de poorten
(van Rome), het water is nail de lippen, 't gevaar is
allerdreinndst.
Hansa, Ha'nse, handelsverbond der steden, die zieli sedert
1241 aan Hamburg, Bremen en Lubeck aansloten, en
daarom Hansesteden geiioeind werden.
hansedtisch, verbonden, tot do Hansa behoorend.
Hansebeker, groote beker of berkemeier, die in eens moest
geledigd worden.
(te Londen.
Hansom of hansomcab, tweewiclige cabriolet, huurrijtuig
Happelourde, N. / ascii edelgesteente ; voorwerp van fraai
voorkomen, niaar zonder innerlijke waarde.
haptische
van 't gevoel of den tastzin.
harangeeren, redevocren ; pleelitig ttanspreken.
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Harangue, plechtstatige toespraak.
harasseeren, vermoeien, afmatten, uitputten ; afjagen.
harceleeren, plagen, tergen, gednrig overvallen.
Hardidsse, stoutheid, koenheid, vrijpostigheid.
hardiment. stout, vrijmoedig, onbeschaamd.
Hardware, kleine ijzerwaren.
Harem, vrouwenverblijf in de woning der Muzelmannen ,

inz. dat der vrouwen van den Grooten Heer.

Harlekijn, potsenmaker, hansworst.
Harmattan, stikwind, zeer verderflijke heete wind, inz.

aan de Afrikaansche kust.
Harmonica, welluidendheidsleer ; een door Franklin uit-

gevonden 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-harmonica.
Harmon ie, overeenstemming, samenklank, klankineensmelting ; eensgezindheid, overeenstemming van neiging, enz .
harmonieeren, harmoniseeren, eendrachtig, vriendschappelijk leven.
harmenisch, liefelijk samenklinkend ; overeenstemmend,
eendrachtig. (rok.
Hirnas, metalen Borst- en rugbekleeding, pantser, stqdHarpagon, Harpax, gierigaard, vrek.
Harpeggio, harpachtige toonbreking.
Harpij, afschuwelijk vrouwspersoon, gemeen roof- en hebzuchtig wezen.
Harpoen, werpspiets voor de vischvangst.
Harp6krates, de god der stilzwijgendheid.
Hasärd, z. Hazard. (middel.
Hasjisch, een uit Indische hennep bereid bedwelniend
Hate, haast ; en hate, in haast.
Hateletten, aan speetjes gebraden spijzen.
Hatereaux, gebraden leverschijfjes.
Hati•sjerif, Hatsjerif, soort van kabinetsorder des Turkschen keizers, die onmiddellijk moet volbracht worden.
Hausse, het rijzen der staatspapieren ; a la hausse speculeeren, handelsplannen op het rijzen der papieren
(speculeert.
maken.
Haussier, geldhandelaar, die op het rijzen der effecten
Hautbois, Hebo, hoogfluit.
hautain, hoogmoedig, trotsch.
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Haute-levee, adellijk, voornaam gezelschap.
Haute finance, de groote financiers, bankiers enz
Haute nouveautd, nieuwste nieuwigheid, laatste smaak.
Haute-saison, het beste en drukste gedcelte van den badtijd ; het heetst van den zomer.
Hauteur, hoogte, waardighcid ; aanmatiging, trotschheid.

Haute-volee, de hoogste standen, de adel. (kruide spijs.
Haut-gout, fijne, adellijke smaak ; piquante of sterk geHaut-relief, hoog verheven beeldwerk.
Haverij, zeeschade, welke schepen op hunne reis beloopen.
Hazard, Hasard, geval, toeval, kans ; waagstuk.
hazardeeren, wagen, op het spel zetten.
hazardeus, hachelijk, gewaagd, gevaarlijk.
Hazdrdspel, leans- of waagspel (waarbij niet de bekwaamheid des spelers, mar alleen de fortuin kan beslissen).

hear ! hoort ! luistert ! (in 't Engelsche parlement, bcijblaeden).
merkwaardige uitdrukking des sprekers).
hebdomadair, wekelijks verschijnend (b y . een nieuwsHebe, godin der jeugd; schenkster,
hebraiseeren, Hebreeuwsch studeeren.
Hebraisme, Hebreeuwsch taalcigen.
Hecatambe, offerande van 100 dieren.
Hectare, 100 vierkante roeden.
hectisch, teringachtig, uitgeteerd.
hdcto, (als voorvoegsel van namen van maten en gewichten) honderdmaal, b y . Hectogram, 100 wichtj es, 1 ons ;
Hectoliter, 100 kannen of koppen, 1 vat of mud.
Hectometer, 100 meters of 10 roeden.
Hectostére, 100 kubieke meters.
Hedge, haag.
Hedschra, Hegira, aanvang der Mohammedaansche jaartelling (15 Juli 622).

Hegemonie, legeraanyoering ; opperheerschappij van een
grooten staat over verscheiden kleinere.

Hegira, z. Hedschra.
Heidi:1k, lichtgewapend infanterist in Hongarije ; lijftrawant, dienaar in Hougaarsche dracht.
Mate, godin der maan, toovergodin.
helicitisch, schroefyormig.
Helicon, woonplaats der zanggodinnen, muzenberg.
Heliographie, beschrij y ing der zon ; (ook :) = Phototypie.
Heliolatrie, aanbidding der zon, zonnedienst.
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Helioscoop, zonnekijker, zonneglas.
Heliostaat, werktuig, waardoor de zonnestralen op den
punt geworpen worden.
Heliothermometer, zonnewarmtemeter.
Heliotroop, zonnebloem.
Helix, schroef- of slakkelijn, spiraal ; windas.
Helleborus, nieswortel, nieskruid.
HelWen, Oud-Grieken, bewoners van Hellas of Griekenl.
Hellenist, kenner der Oud-Grieksche taal ; voorstander,
vriend der Grieken. (Turkije en Azie.
Hellespont, zeeengte der Dardanellen, tusschen Europeesch
Helminthiasis, wormziekte.
Heldsis, het scheelzien.
Heleten, Spartaansche slaven.
Helvetie, Zwitserland, Helvetisch, Zwitsersch.
Hemisfeer, halve bol, halfrond van aarde of Hemel.
Hemistiche, helft van een alexandrijnschen versregel.
hemitrópisch, half gekeerd.
Hemorrhoiden, aambeien, gulden ader. (Frankrijk.
Henriade, Voltaire's lieldendicht op Hendrik IV van
Henri-quitre, kort kneveltje of haarbosje aan de onderlip.
Hepdtika, middelen tegen leverziekten.
Heptameter, vers van 7 voeten.
Heptarchie, regeering van 7 mannen.
Heracliet, iemand, die het levee van zijn onvoordeelige,
betreurenswaardige zijde beschouwt ; huilebalk.
Heraldiek, wapenkunde, wapenleer.
Heraut, wapenbode, krijgsgezant. (ten.
Herbarium, kruidenboek ; verzanieling van gedroogde planherbariseeren of herboriseeren, kruiden zoeken en verzamelen.
Herbarist, Herborist, Herbarius, kruideu of plantenkenner ; kruidenzoeker,
kr.
nidenhandelaar.
Herbivoren, plantetende dieren. (man.
Hercules, Oud-Grieksche held ; zees sterke, fiks gespierde
Hercules-pildren, zuilen van H., twee Bergen aan weerszOen van de straat van Gibraltar. (uiterst moeilijk.
Herculisch, heldhaftig, groot van kracht en moed ; (ook:)
hereditair, erfelijk.
Heremiet, klitizenaar, woestijnbewoner.
Heresie, ketterij, afwijking van de (r. k.) kerkleer.
Hermandad, broederschap; Santa-Hermandad, heilige
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broederschap, een inquisitie-gericht of tribunaal in Spanje.
Hermaphrodiet, wie beide geslachten, of liever, die eene
uiterkilke niisvorming der teeldeelen heeft ; bloem met
meeldraad en stampertje.
Hermelijn, pelswerk van de Noordsche witte wezel.
Hermeneutiek, uitlegkunde, inz. des bijbels.
hermètisch gesloten, luchtdicht toegemaakt.
Hermitage, kluis ; (ook fijne wiju van den RhOne.
Hernia, break, clarmbreuk.
Her66n, halfgoden, vergode helden der Oudheid.
grootsch ; hehereisch, herolek, heldhaftig,
roische podzie, heldendicht ; een heroIek middel, een
hevig, doortastend middel, paardenmiddel.
Hereisme, heldenmoed, heldhaftigheid.
Herpetologie, natuurbesche*ing der kruipende dieren,
of in 't algemeen der kraakbeenderen.
Hesitatie, aarzeling, weifeling, bet dralen.
Hesperiden, fabelachtige bekoorlijke meisjes, in wier torn
gouden appelen groeiden.
Hesperfe, het westelijke land (Spanje, Itali6). (ster.
Hesperus, de avond ; de avondstreek, het westen ; avondHetwrie, politieke verbintenis der nieuwe Grieken tegen
de Turken.
Hetaire, hetfflra, vertrouwde ; boeleerster, hoer.
Heterarchie, overheersching van vreemde mogendheden,
vreemden-heerschappij.
heterodox, dwaalleerig, onrechtzinnig, kettersch.
heterogeen, ongelijksoortig, vreemdaardig, tegenovergesteld, vijandig.
Heterograaf, invoerder van nieuwigheden in de aangenomen spelling of schrijfwijze.
Hetman, aanvoerder eener kozakkenhende.
heureka! ik heb het gevonden ! de zwarigheid is opgelost.
Heuristiek, uitvindingskunst.
heuristische methode, ontwikkelende leerwijze, die den
leerling aanspoort one zelf de leerstellingen to vinden.
Hexagoon, zeshoek.
Hexameter, zesvoetig vers.
Hiatus, wanklank door 't opeenstuiten van twee klinkers
voortgebracht ; gaping, gebrek aan samenhang.
Hibernia, Ierland.
hibridisch schepsel, basterd ; hibridisch woord, mengel-
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woord, uit 2 talen samengesteld (bv. luchtballo n).
Hic et nunc, hier en op dit oogenblik.
hic et ubique, hier en overal.
hic jacet, hier ligt (begraven).
hic jacet lepus, bier ligt de haas, d. i. bier zit de
knoop, de nioeilijkheid.
Hidalgo, adellijke van lageren rang in Spanje.
Hiep, schertsgewijze verk. van hypochonder.
Hierarch, aanhanger der priesterheerschappij ; aartspriester (in de Grieksche kerk).
Hierarchie, priesterheerschappij ; rangorde der elkaar ondergeschikte geestelijke machten ; kerkelijke regeeringsvorm.
(worm.
Hierocratie, priesterheerschappij ; kerkelijke regeeringsHieroglie'fen of Hierogly'phen (sing. Hieroglief of Hieroglyphe), beeldschrift bij de oude Egyptenaren, (ook
in 't alg.:) ieder slecht, onleesbaar schrift.
hierogly'phisch, zinnebeeldig ; raadselachtig.
high, hoog ; high church, de anglicaansche of episcopaalsche staatskerk ; highland, hoogland, inz. het Schotsche ;
high life, de voorname of groote wereld.
Hilariteit, vroolijkheid, opgeruimdheid.
Hildebrandisme, het gansche pauselijke stelsel der priesterheerschappij sedert Gregorius VII (Hildebrand).
Hinc Him lAcrymae, (eig.: vandaar die tranen), daar zit
de knoop, daar wringt de Schoen !
Hippidden, standbeelden van vrouwen to paard.
(denwijn.
Hippidrch, paardentemmer ; stalmeester.
Hippocras, met kruiderijen en suiker gemengde wijn, kruiHippocrAtici, gelicesheeren, die den beroemden Griekschen
arts Hippocrates tot voorbeeld semen.
Hippocrdtisch gezicht, het gelaat van een stervende.
Hippocrene, hengstebron, dichterbron.
Hippodroom, de renbaan.
Hippogryph, bet gevleugelde paard der dichters.
Hippoloog, paardenkenner.
Hippopotamus, rivierpaard, nijlpaard.
Hispania, Spanje.
Histiodromie, scheepvaartkunst, zeilkunst.
Histogenie, Histologie, de leer van de weefsels des lichaams.
Histericus, Historiograaf, geschiedkundige, —schrijver.
HistOrie, gcschiedenis, gebeurtenis.
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histOrisch, geschiedkundig, naar de geschiedenis.
HistriOnen, tooneelspelers, goochelaars.
Hobo, a. Hautbois.
hoc age, denk aan hetgeen g ij doet.
hoc anno, in dit jaar ; hoc est, dat is ; hoc mense, in
deze maand.
hoc genus omne, al dat slag van inensehen.
hoc loco, in deze plaats.
hoc Opus, hie labor, daar zit de knoop, de moeilijkheid.
HOcus-pOcus, goochelarij, oogmisleiding.
hOdie mihi, eras tibi, heden aan mij, morgen u.
Hodomèter, wegmeter, pasteller.
hoera ! juich- of jubelkreet, hoezee !
Hogshead, okshoofd.
Hoist, Lijschmachine of hefwerktuig, z. Ascenseur, Lift.
holographisch, eigenhandig geschreven.
HolOgraphum, eigenhandig geschreven oorkonde, inz. zulk
een testament.
Holm, klein eiland ; waard ; heuvel ; scheepswerf.
Holyday, feestdag, vierdag.
Hombre, omberspel.
Home, huis, mooning, geboorteland.
Homeruler, voorstander van zelfregeering in Ierland.
Homiletiek, predikkunst.
(kendheid.
Homileet, kanselredenaar ; leeraar der kerkelijke welspreHomilie, kanselvoordracht ; bijbeloefening.
Hommage, hulde, eerbiedsbetuiging.
Homme d'affaires, zaakwaarnemer ; huishofmeester.
Homme de cour, hoveling.
Homme de fortune, gelukskind, fortuinlij k mensch.
Homme de lettres, geletterde.
Homme d'esprit, geestig man.
Homceopathie, homceopatische methode, geneeswijze (van
Dr. Hahnemann), bestaande in 't aanwenden van zoodanige middelen tegen eene kwaal, welke bij een gezonden mensch juist die kwaal verwekken zouden, b y . purgeermiddelen tegen buikloop.
homogeen, gelijksoortig, van eenerlei natuur in ieder Teel
van dezelfde gesteldheid of vermenging.
HOmo hOmini lupus, de eene mensch is een wolf voor
den anderen.
Homologdtie, gerechtelijke bekrachtiging van een stuk ;
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gerechtelijke toestemming of volmacht tot voltrekking
eener handeling.
homologeeren, reebtsgeldig, van kracht maken.
homoloog, overeenstemmend, gelijkluidend (in zin).
hOmoniem, geNknamig ; gelijkluidend (in klank).
Homo sum, et nihil humani a me alienum puts, ik ben
een mensch en niets menschelijks is mij vreemd.
Homo unius libri, een man van den bock, d. i. die bij
den schrijver zweert.
henna, eerlijk ; welvoeglijk ; welwillend.
Honneur, eer ; de honneurs waarnemen, de behoorlijke
eer bewijzen (bv. aan zijne gasten); honneurdagen =
('t hart.
respijtdagen (z. dat woord).
honni soit qui mal y pense, wie erg denkt, vaart erg in
honorabel, eervol; eerbaar ; deftig.
Honorair, den titel van een arnbt, zonder de bezoldiging
hebbende; honorair lid, eerelid.
Honorarium, eereloon ; betaling aan schrijvers, geneesheeren enz. voor hunne diensten.
honoreeren, eeren; het eereloon geven; een wissel h.,
hem aannemen en op den vervaltijd betalen.
honeris causa, eershalve, als eereblijk.
Honos alit artes, de eer voedt de kunsten.
honteus, beschaamd, verlegen ; sehandelijk, onbetamelijk.
HOnved, Hongaarsche volksruilitie of landweer.
Hoplotheek, wapenkamer.
Hera, uur ; hora est, het is tijd, 'het uur is verstreken
(bij promotie-examens); hone, zang- en biduren in kloos'Wen, tijdgodinnen, uurgeleidsters. (ters.
Horizon, HorizOnt, gezichteinder ; kirn ; (fig.) begrip, verstandsbevatting (b y. dat gaat boven niijn horizon).
horizontaal, waterpas, evenwijdig aan 't vlak des gezichtHorloge, uurwerk, klok. (cinders.
Horoscoop, uuraanwijzer of tafel der dag- en nachtlengten ; planeetlezer, lotvoorspeller ; (ook :) de voorspelling
zelve.
Horresco referens, ik ijs alleen N bet vertellen.
Horreur, afsehuw, afgrijzen ; gruwel.
horribel, ijselijk, vreeselijk, vervaarlijk.
hors de combat, buiten gevecht.
hors de saison, ten onpas, ten ontijde.
Hors d'oeuvre, bijwerk (dat niet tot den oorspronkeltiken
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aanleg behoort); iets overtolligs, ontbeerlijks ; (ook •)
hijgerecht (bij of na de soep).
Horse, paard ; horseman, ruiter ; horseshoe, hoefijzer;
horsesteak, paardenbiefstuk.
Horticultuur, tuinbouw, tuinierskunst.
Hortologie, tuinkunde.
Hortoloog, tuinkundige, tuinvriend.
Hortus, tain ; h. botanicus, kruidtuin ; h. siccus, droge
tuin, d. verzarneling van gedroogde planten.
hosiannah ! of hosannah ! Heer, help hens ! hij leve !
HOspes, gast ; gastheer, waard.
HOspes hostis, elk vreemdeling is een vijand.
Hospice, z. Hospitium.
HOspitaal, ziekenhuis, gasthuis.
Hospitaliteit, gastvrijheid, herbergzaamheid.
Hospitium, Hospice, herberg, inz. een klein klooster of
ordeshuis, ter herberging van doorreizenden.
HOspodar, heer, titel der vorsten in Moldavia en Wallach;je. (het hoogwaardige.
HOstie, offerdier ; (in de r. k. kerk :) misbrood ; gewijde h.,
hostiel, vijandig.
Hostiliteit, vijandelijkheid.
Hotel, groot heerenhuis ; aanzienlijk logement ; h. de
stadhuis ; h. Dieu, ziekenhuis.
Hound, jachthond.
Houri, eeuwig jonge en sehoone maagd in Mohammed's
paradijs; (fig.)hoogst bekoorlijk meisje, aanminnige vrouw.
Household suffrage, stemrecht der huisvaders, huismansstemreelit.
House of commons, hubs der gemeenten, lagerhuis in
Engeland ; house of lords (peers), boogerlinis.
Housse, dekkleed (van paarden); overtrek (van meubelen).
Huano, z. Guano. (Frankrijk.
Hugenooten, voormalige spotnaam der Gereformeerden in
Huile, olie ; dikke likeur.
Huissier, deurwaarder.
humaan, menselielijk, mensefilievend, goedwillig.
HumaniOra, Humaniteitsstudien, humanistische studien,
voorafgaande studien, de schoone kunsten en wetensehappen, die den menselt tot menseh vormen ; hum. de
nude elassieke talon en de Oud-Grieksehe en Latijnsehe
litteratuur, taal- of schoolgeleerdheid.
ELFDE DRUK.
46
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humaniseeren, menschelijk waken, veredelen.
Humanisme, de wetenschappelijke richting der Renaissance, waarbij de studie der classieken de grondslag is
van alle beschaving.
(taalgeleerde.
Humanist, voorstander van het humanisme, schoolgeleerde,
humanitair, tot menschlievende doeleinden strekkende.
Humaniteit, menschdom ; menschlievendheid, menschenliefde, minzaamheid.
Humbug, bluf, pocherij ; bedrog.
Humerdle, schouderdoek (der Kath. geestelijken).
Humeur, gemoedsstemming, luim.
Humiditeit, vochtigheid, nat.
humiliant, vernederend.
Humilidtie, vernedering, beschaming.
humilieeren, vernederen, verootmoedigen.
Humiliteit, nederigheid, onderdanigheid.
Humor, vocht ; schertsende luina ; zonderlinge, luimige
wijze van voorstelling.
humordie pathologie, ziekteleer, waarbij de oorzaken van
alle ziekten in de lichaamsvochten moeten gezocht worHumorist, luimig, geestig, schertsend schrijver. (den.
humoristisch, luimig, vol humor, geestig schertsend.
Humus, mestaarde, damaarde, teelaarde.
Hunebedden of HUnnebedden, grafsteden nit rotsblokken
sarnengesteld en tot den heidenschen voortijd behoorend.
Hunter, jager.
Hurdle-race, wedren, waarbij over heggen of horden gesprongen moet worden.
hurluber16, onbezonnen, plomp verloren, over liol en bol.
hurra 1 hussa 1 hoera !
Hussieten, aanhangers van den Boheemschen godsdienstleeraar Johannes Huss.
Hiisting, verzamelplaats der kiezers in Engeland om tot
de keuze van een parlementslid over to gaan ; ook de
verkiezingstribune.
Huzaar, (eig.:) Hongaarsch ruiter ; licht gewapend en
licht gekleed ruiter.
Hyacint, geelroode edelsteen; bekend bolgewas met schoone,
welriekende bloemen.
Hydden, de regensterren ; beek- of vijvernimfen.
Hyalurgie, Hyaliirgica, glasmakerskunst.
hybridisch, z. hebridisch.
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Hydraat, waterverbinding (in de scheikunde).
Hy'depark, diergaarde en wandelplein to Londen.
Hydra, watersiang, veelhoofdig monster.
Hydrargyrum, kwikzilver.
Hydraulicus, waterbouwkundige.
Hydrauliek, leer van de beweging en den druk der vloeistoffen ; waterleidingskunst.

Hydriasis, genezing door water.
Hydriatiek, watergeneeskunde.
Hydrodynamiek, leer der waterkracht.
Hydrogenium, waterstof.
Hydrograaf, kenner en beschrijver der wateren.
Hydrographie, waterbeschrijving naar lengte, breedte enz.
hydrographische kaarten, zeekaarten.
Hydrokardie, hartwaterzucht.
Hydrologie, waterleer (in chemisch opzicht).
Hydromel, waterhoning, mede.
Hydrometer, watermeter, waterbalans.
Hydrometrie, watermeting, de wetenschap van de bepaling der zwaarte, van den druk des waters.
Hydropathie, watergeneeskunde.
HydrophObie, watervrees, hondsdolheid.
Hydropisie, Hydropsie, waterzucht.
Hydroscoop, wateruurwerk. (stollen.
Hydrostatiek, leer van het evenwicht der druipbare vloeiHydrotechniek, waterbouwkunst.
hydrOtisch, zweetdrij vend.
Hygea, Hygiea, de godin der gezondheid.
Hygiene, gezondheidsleer.
Hygrologie, leer van de vochtigheid der lucht.
Hygrometer, Hygroscoop, werktuig ter waarneming van
de vochtigheid der lucht.
Hymen, de huwelijksgod ; het huwelijk ; maagdenvlies.
Hymeneen, bruiloftsliederen ; bruiloftsfeesten.
Hymne, Hymnus, lofzang, feestlied.
Hypallage, woordverwisseling.
hyper, (in samenstelling) over, overdreven.
HyperbOle, overdrijving, bovenmatige voorstelling van iets,
hyperb6lisch, overdrijvend. (grootspraak.
hyperboliseeren, met overdrijving spreken, voordragen of
schrijven, overdrijven.
(den; zonderlingen.
Hyperboreen, volkeren der koude luchtstreek in 't Noor-
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Hypercultuur, overbeschaving. (aarts v itter.
Hypercriticus, al te streng recensent of beoordeelaar ;
Hyphen, koppelteeken (-).
HypnOtisch, slaapverwekkend, bedwelmend.
hypochOnder, zwaarmoedig ; vol grillen en kuren.
Hypochondrie, miltzucht ; zwaarmoedigheid.
Hypochondrist, miltzuchtige, zwaarmoedige.
Hypocriet, huichelaar, schijnheilige, pilaarbijter.
Hypocrisie, huichelarij, schijnheiligheid.
hypocritisch, huichelachtig, geveinsd, valsch.
Hypogastrium, onderlijf.
Hypotenuse, grootste zijde van een rechthoekigen driehoek.
hypothecaire crediteuren, schuldeischers op vast pared.
Hypotheek, gerechtelijk beschreven onderpand van onroerende goederen, verpandbrief.
Hypothese, aangenomen stelling of nieening, onderstelling.
hypothetisch, ondersteld, aangenomen.
Hysop, Z.-Europeesche plant, vaak tegen slijmige borstziekten aangewend. (In bijbeltaal : de kleinste plant).
Hysterie, vrijsterziekte, moederkwaal, onderlijfsziekte der
vrouwen.
hystèrische toevallen, ziekelijke toevallen, die in de vrouwelijke bewerktuiging hun grond hebben en met de
hypochondriscbe kwalen bij de mannen overeenkomen.
hysteron-preteron, hysteroprOton, het achterste voor, een
verwisseling van begrippen, zoodat het laatste eerst,
het eerste laatst komt te staan.

I.
ib. of ibid. = ibidem (z. aid.)

ICtvs = jurisconsultus, rechtsgeleerde.

id. = idem (z. ald.)
1. H. S., de drie eerste letters van 't met Grieksche ka-

(Im.yor.^:),

pitalen geschreven woord Jezus
doorgaans verkeerdelijk verklaard als de 3 eerste letters
der woorden in hoc salus, Merin (ligt) de zaligheid,
of van Jesus hominum Salvdtor, Jezus, de Heiland.

I. N. R. 1.—idem
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der menschen, of van Jesus hortãtor SanctOrum, Jezus, de vermaner der heiligen.
1. N. R. I. = Jesus Nazardnus Rex JudwOrum, Jezus
van Nazareth, koning der Joden.
i. p. i. = in pArtibus infidelium (z. ald.)
it. --= item,

insgclijks, verder, ook, nog.

Iberie, Spanje en Portugal, het Portugeesche schiereiland.
ibidem, to zelfder plaatse, aldaar.

de Ni.jireiger wegens zijn verdelgen van sehadelijk
gedierte (hi,j de oude Egyptenaren als eene godheid
vereerd). (in Egypte.
chneumon, pharaonsrat, spoor- of speurrat, spoorwezel
chnographle, grondteekening of plan van een gebouw.
chor, wond-, hloedwater ; dunne, invretende etter.
chthyologie, kennis van de visschen, vischkunde.
chthyophagen, vischeters.
chthyOsis, vischschubbenuitslag.
conograaf, beeldbeschrijver ; portretschilder.
cenoclast, beeldstormer ; —ie, beeldstorming.
conolatrie, beeldendienst, beeldenvereering.
conologie, beeldenspraak ; verklaring der zinnebeelden
en oude gedenkteekens.
conomanie, overdreven zucht voor beelden en schilderijen ; onverstandige vereering van heiligenbeelden.
deaal, modelbeeld, voorstelling der volkomenheid ; droombeeld.
ideaal, idialistisch, enkel o.edacht ; ook voorbeeldelijk, als
volkomen gedacht ; ideale munt, gefingeerde munt.
Idealiteit, de hoogste volkomenheid.
idealiseeren, tot hoogste voorbeeld maken, boven de wezenlijkheid verheffen, op het hoogst veredelen.
Ideatisme, wijsgeeri o. stelsel, dat de gedachte als beginsel
onzer kennis of ettevens als beginsel van het zijn beschouwt ; — stelsel dat alleen de gedachte van het ik
als werkelijk bestaande aanneemt en aan de lichamelijke
wergild slechts een schijnbestaan toekent. Het streven
naar het ideale (in de letterkunde enz.)
Idealist, aanlianger van het idealisme; (ook :) inland die
steeds idealen nastreeft.
idee, voorstelling, bcgrip ; gedachte, denkbeeld ; i oval ; ontweep, plan ; i. fixe, bijblijvend dwaalbegrip eens rids(kranken.
idem, dezelfde, lietzelfde,
Ibis,
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(lijkvormig.
!demist, jabroer.
identiek, identisch, eenzelvig, gelijkgeldend ; gelijk en geeenzelvigheid,
volkomen
overeenstemming.
Identiteit,
Ideographie, het voorstellen in schrift van begrippen.
Ideologie, begripsleer, wetenschap v. de gronden der kennis.
id est, dat is, dat beduidt.
id genus omne, alle personen van die soort.
Idioom, landspraak ; tongval ; spraakeigen, taaleigen.
Idioot, onwetende d.omkop ; sukkel ; stompzinnige.
Idiosyncrasie, gevoelseigenaardigheid.
Idietikon, woordenboek van den tongval eener streek.
Idiotisme, gewestelijke uitdrukking ; stompzinnigheid.
!Me, afgodsbeeld, afgod.
idololdter, afgodisch ; buitensporig beminnend.
Idololatrie, afgodendienst, afgoderij, beeldendienst.
Idylle, landelijk gedicht, herdersdicht.
idyllisch, landelijk, eenvoudig en onschuldig.
Ignis fatuus, een dwaallicht.
ignebel, onedel, slecht, gemeen, laag.
Ignominie, smaad, schande ; beschimping.
ignominious, smadelijk, schandelijk, onteerend.
Ignorant, onwetende, onkundige.
ignorantia legis excusat neminem, onbekendheid met de
wet strekt niemand ter verschooning.
IgnorAntie, onwetendheid, dornheid.
ignoreeren, niet weten ; niet willen weten.
ignoti nulla cupido, men begeert niet wat men niet kept.
Iliacos intra miiros peccatur et extra, er wordt binnen
en buiten de muren van Troje verkeerd gedaan, d. i.
van weerszijden gezondigd, gefeild.
illaesibel, onkwetsbaar ; onschend.baar.
illegaal, onwettelijk, onregelmatig, wederrechtelijk.
Illegaliteit, onwettigheid, onrechtmatigheid.
illegibel, onleesbaar.
illegitiem, onwettelijk, onecht, buiten echt verwekt.
Illegitimiteit, onrechtmatigheid ; onechtheid.
illiberaal, onedel, enghartig, bekrompen, ouvrijzinuig.
Illiberalisme, onvrijzinnigheid.
illicite, ongeoorloofd, verboden.
illico, dadehjk, op staanden voet.
illiquide, onvereffend, be. eene rekening.
illOtis manibus, met ongewasscheu haudeu.
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illudeeren, voor den gek houden, misleiden; hoonen.
Illumindten, verlichten.
Illumindtie, feestelijke verlichting.
illumineeren, verlichten ; kleuren.
1116sie, begoocheling, zinsbedrog, hersenschim. (loos.
illusoir, ilIuserisch, bedrieglijk, hersensciiimmig, vruchteIllustratie, opheldering ; glans, roera (be. eener familie);
opluistering van een bock door platen of afbeeldingen);
(ook :) plaatwerk.
illustratief, verklarend, ophelderend.
illUstre, voortreffelijk, uitstekend, doorluchtig.
illustreeren, in 't licht stellen ; verheerlijken ; versieren,
opluisteren (be. boeken met platen).
it n'a bouche ni eperon, hij heeft noel; vernuft, noch moed.
ii pensereso, de in gepeins verzonken man. (meend.
imaginair, denkbeeldig, hersenschimmig, ingebeeld, verImagindtie, inbeelding ; verbeeldingskracht.
imagineeren, uitdenken ; zich voorstellen, zich inbeelden.
I'mam of I'man, Turksch priester, hoofd eener moskee.
imbeciel, stompzinnig, onnoozel, van bekrornpen verstand.
Imbeciliteit, verstandszwakte, onnoozelheid.
imbibeeren, inzuigen, intrekken ; doorweeken, drenken.
Imbroglio, verwarring, verw '-keling.
imitdbel, navolgbaar, namaakbaar.
Imitdtie, navolging, het nagevolgde, de copie.
imiteeren, navolgen, nabootsen, naapen.
immaculdbel, onbevlekkelijk.
immanent, inwonend, aanklevend, innerlijk hijhlijvend.
Immanentie, overeenstemming van het beginsel en den
vornt van een w*eerig stelsel ; het inwonen van den
goddelijken geest in de natuur of de stof.
Immaterialiteit, onstoffelijkheid (der ziel).
immaterieel, onlichamelijk, onstoffelijk, geestelijk.
Immatriculatie, inschrijving, inlijving.
immati iculeeren, inschrijven in een register (bv. op hoogescholen), inlijven.
(derde.
Immaturiteit, onrijpheid; ontijdige ouderdom.
immediaat, onmiddellijk, zonder tusschenkomst van eeu
immediatiseeren, onmiddelbaar, onafhankelijk maken.
immemordbel, ongedenkwaardig.
immemoriaal, buiten geheugenis.
immens, onmeteltjk, oneindig.

2 48 Immensiteit—impatroneeren
Immensiteit, onmetelijkheid.; oneindigheid.
immensurAbel, onmeetbaar.
Immensurabiliteit, onmeetbaarheid.
immerito, onverdieud.
Immersie, indooping, indompeling, onderdrukking.
Immigrant, lanclverhuizer, met betrekking tot het land,
waar hij zich nederzet, (Met betrekking tot het land,
dat hij verlaat, heet hij Emigrant).
nederzetting in een land.
imminent, nakend, dreigend, boven 't hoofd hangend.
immiscibel, onvermengbaar.
Immissie, gerechtelijke toewijzing, inbezitstelling.
immobiel, onbeweeglijk, vast; onverzettelijk.
immobilien, immobilair eigendom, immobilair, onroerende goederen (bv. landerijen, gebouwen).
Immobiliteit, onbeweeglijkheid.
immoderaat, onmatig, overdreven ; onbescheiden.
immodest, oneerbaar, onwelvoeglijk, onzedig.
immoraal, onzedelijk, tegen de zedenwet.
Immoraliteit, onzedelijkheid.
immortaliseeren, onsterfelijk maken.
Immortaliteit, onsterfelijkheid.
Immortel, onsterfelijk.
Immortelle, stroobloem.
Immuniteit, bevrijding van openbare belastingen.
immutabel, onveranderlijk.
Immutabiliteit, onveranderlijkheid.
imo pectore, nit den grond des harten.
impar, ongelijk, oneven.
imparaat, onbereid, niet klaar.
impardonnitbel, onvergeeflijk.
imparfait, z. imperfect.
Impariteit, ongelijkheid, verschillendheid.
impartiaal, onpartijdig, rechtvaardig.
Impartialiteit, onpartijdigheid.
Impas, doodloopende straat, zak ; het barmen met een
lage troefkaart in de veronderstelling dat de tegenpartij
geen hoogere heeft (hi) whist).
impassibel, ongevoelig, onvatbaar voor lijden.
Impassibiliteit, onvatbaarheid voor lijden.
impatibel, onlijdelijk, onverdraaglijk.
impatroneeren (zich), zich tot hoer stellen.
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impavadum ruinae ferient, de ondergang der wereld zou
hem niet van zijn stuk brengen.
Impeccabiliteit, zondeloosheid.
Impediment, hinderpaal, belemmering ; vertraging.
impenetrAbel, ondoorgrondelijk.
impenitent, onboetvaardig, verstokt.
Impenitentie, onboetvaardigheid, verstoktheid.
Impensen, onkosten, uitgaven.
Imperatief, gebiedende wijs der werkwoorden; (als bijvoeg,lijk woord :) gebiedend, bevelenderwijze ; kategOrische
imperatief, oiivoorwaardelijk zedegebod, verstandsbevel,
plicht- of zedelijkheidsgebod.
Imperdtor, opperbevelhebber van een leger, opperveldheer ; oppergebieder, keizer.
imperaterisch, gebiedend ; keizerlijk.
imperceptibel. onbemerkbaar.
imperfect, imparfait, on voleindigd, gebrekkig, onvolmaakt.
Imperfectie, onvolkomenheid, gebrek, onvolmaaktheid.
Imperfectum, onvolmaakt verleden tijd (der werkwoorden).
imperium in imperio, een staat in den staat.
imperfordbel, niet to doorboren.
(lichaamsdeel.
Imperforatie, geslotenlieid van een van nature geopend
imperiaal, keizerlijk ; i.-papier, 1.-folio, papier van het
grootste formaat.
Imperiale, het met zitplaatsen voorziene bovendeel van
eene reiskoets of diligence ; keizerskroon (bloem).
imperious, gebiedend ; heerschzuchtig, nit de hoogte.
imperium, opperlieerschappij, oppermacht.
impermanent, onbestendig, veranderlijk.
Impermanêntie, onbestendigheid, veranderlijkheid.
impermeabel, ondoordringbaar, waterdicht.
impermutdbel, onveranderlijk.
Impersondlia, onpersoonlijke werkwoorden.
impersoneel, onpersoonlijk.
impertinent, onvoeglijk ; onbeschaamd, onbeschoft.
Impertinentie, onbeboorlijkheid, onbeschoftheid.
imperturbdbel, onverstoorbaar, altijd gelijkmoedig.
Impetrant, aanzoeker, eischer voor 't gerecht.
impetreeren, afbidden ; door aandrang bekomen.
impetueus, onstuimig, hevig.
Impetuositeit, onstuimigheid, drift, lievigheid
Impetus, aanval, overval.
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Impieteit, goddeloosheid, snoodheid.
Implicatie, verwikkeling.
impliceeren, verwikkelen, in eene zaak betrekken.
impliciet, mede in betrokken, van zelf onder begrepen.
Implordnt, aanzoeker, hulpvrager ; klager.
imploreeren, om hulp smeeken, aanzoeken.
impoenitent, Impcenitentie, z. impenit—.
impoli, ongepolijst, ruw ; onbeleefd, ongemanierd.
Impolitdsse, onwellevendheid, grofheid.
impolitiek, onstaatkundig.
imponderdbel, onweegbaar.
Imponderabilen, onweegbare dingen (bv. licht).
imponeeren, opleggen (bv. het zwijgen); opzien wekken;

eerbied inboezemen, indruk maken.

impondnte, gebiedend.
impopulair, bij het yolk niet bemind. ; te hoog voor 't yolk.
Impopulariteit, volksongunst ; te geleerde voordracht.
Import, invoer ; —en, invoerwaren.
importabel, invoerbaar, geoorloofd in te voeren.
important, gewichtig, belangqk, van aanbelang.
Importdntie, belangrijkheid; invloed, aanzien.
Importatie, goederen-invoer.
importeeren, invoeren ; iets beteekenen, van belang zijn.
Importiin, lastig, ongelegen.
importuneeren, lastig vallen ; ongelegen komen.
Importuniteit, ongelegenheid, overlast.
impos animi, zwak van geest.
Imposant, ontzaginboezemend, nadrukkelijk.
imposeeren, opleggen ; ontzag inboezemen.
impossibel, onmogelijk.
Impossibiliteit, onniogelijkheid.
Impost, I mpdt,plaatselijke verbruiksbelasting,warenaceijns.
imposteeren, belasten.
Imposture, bedrog, veinzerij, belastering.
Impdt, z. Impost.
impotent, onvermogend, onmacht; lam. (held.
Impotentie, onmacht; mannelijk onvermogen; onbevocgd-

impracticabel, onuitvoerbaar, ondoenlijk.
Impraegnatie, bevochtiging, verzadiging. (lijven.
impraegneeren, verzadigen, bezwangeren, (chemisch) inImprecatie, verwensching, vervloeking, vloek.
Impresario, Italiaansche opera-ondernemer.
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(heid.
impreseriptibel, onverjaarbaar (in rechten).
I mpressibiliteit, vatbaarheid voor indrukken, ontvankelijkimprëssie, opdrukking ; indruk, invloed.
impressief, indrukmakend.
imprimatur, het worde afgedrukt: het imprimatur, het
verlof tot den druk.
imprimeeren, indrukken, inscherpen ; drukken.
improbdbel, onwaarschijnlijk.
Improbabiliteit, onwaarschijnlijkheid.
improbdnt, niet bewijzend.
Improbdtie, misbillijking, afkeuring.
improbeeren, afkeuren, wraken, misbillijken.
Improbiteit, oneerlijkheid, slechtheid.
improductief, niet voortbrengend, onvruchtbaar.
improfitdbel, onvoordeelig, niet opbrengend.
Impromptu, z. In-promptu.
Improprieteit, oneigenlijkheid.
improve, verbeteren.
ImprOvement, verbetering.
Improvidentie, gebrekkige voorzorg, onvoorzichtigheid.
Improvisdtie, voor de vuist gemaakt dichtstuk, onvoorbereide redevoering.
Improvisator, onvoorbereid spreker of dichter.
improviseeren, voor de vuist dichten of redevoeren.
imprudent, onvoorzichtig; —tie, onvoorzichtigheid.
impudent, onbeschaamd, schaaniteloos.
Impudentie, onbeschaamdheid, schaamteloosheid.
ImpugnAtie, bestrijding, bevechting, wederstreving.
ImpUls,
aandrift, drang, beweeggrond, prikkel,
aansporing, eerste stoot.
impune, ongestraft, straffeloos.
Impuniteit, straffeloosheid ; bet uitblijven der straf.
Impuriteit, onreinheid, onkuischheid.
imputdbel, toerekenbaar
Imputatie, toerekening, telastlegging.
imputeeren, toerekenen, telastleggen, toeschrijven.
impuur, onzuiver, onrein.
inaborddbel, ontoegankclijk, ongenaakbaar.
in abrupt° necessitAtis, in het uiterste geval, in geval
van flood.
in abstrdcto, in 't algemeen ; op zichzelf beschouwd.
inacceptdbel, onaannenielijk.
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inaccessibel, ontoegankelijk.
inaccuraat, onnauwkeurig, slordig.
inactief, werkeloos, ledig, in rust; buiten dienst.
Inactiviteit, onbedrijvigheid, rust.
inadsquaat, ongelijk, niet passend.
Inadvertentie, onachtzaamheid, verzien, abuis.
insquaal, ongelijk, onderscheiden.
in sternum, voor eeuwig, in eeuwigheid.
in albis, in Witte bladeren, oningebonden (van boeken).
inaliendbel, onvervreemdbaar.
inalterdbel, onveranderlijk, onverderfelijk.
Inamordto, de verliefde.
inamovibel, onafzetbaar ; onherroepelijk.
in anima viii, op een laag wezen (een proef nemen), op
een ding van weinig waarde.
naniteit, nietigheid, ijdelheid.
Inanitie, krachteloosheid, uitgeputheid (bv. door vasten).
in annum sequentum, in het volgende jaar.
inappelldbel, onbevoegd tot, ongeschikt your hooger beroep.
in armis, onder de wapenen. (yen liggendc.
in articulo mortis, op het punt van te sterven, op sterinattent, onoplettend, onachtzaam.
Inattdntie, onoplettendheid, nalatigheid.
inaugurate dissertatie, geleerde verhandeling, te schrijyen of geschreven door hem, die een academischen graad
wil verkrijgen. (inwijding.
Inauguratie, plechtige bevestiging in eene waardigheid,
lnauguratie-geschrift, inwijdings-geschrift.
inaugureeren, plechtig inwijden, bevestigen.
in bidnco, in blanco, wit, onbeschreven, oningevuld.
in bonis, goed bij kas ; gegoed.
in brëvi, in korten tijd.
Inca, tad der oude koningen en prinsen van Peru.
incalculdbel, onberekenbaar.
in cdlculo, in de berekening, in getal.
incanteeren, betooveren, bezweren.
incapdbel, onbekwaam, ongeschikt.
incapaciteit, onbekwaamheid, ongeschiktheid.
in capita, naar de hoofden of personen.
Incarcerdtie, inkerkering, opsluiting, gevangenzetting.
incarnaat, vleeschkleurig, hoog rozerood.
IncarnAtie, vleesch-, menschwording (van Christus).
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incasseeren, geld ontvangen, innen ; omlijsten.
in cdsu, (verkeerd:) in casum, in geval.
in cauda vendnum, er zit vergif in den staart.
in causa, in de rechtszaak.
Incensatie, bewierooking in de R. Kath. kerk.

incenseeren, bewierooken.
incestuous, bloedschendig.
Inastus, bloedschande.
Inch, duim, duimbreedte (--,--. 2,5 centimeter).
Incident, —tie, 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.
Incipient, aanvanger, beginner.
incipideren, beginnen, aanvangen.
Incisie, insnijding, snede.
incisief, insnijdend, verdeelend.
IncisOrium, Ines of tafel voor lijkopeningen.
Incisum, insnijding ; tusschenzin.
incita bel, prikkelbaar.
Incitabiliteit, prikkelbaarheid.
Incitament, prikkel, opwekkend middel.
Incitatie, aanzetting.
inciteeren, aandrijven.
Inciviliteit, onbeleefdheid.
inclement, onmeedoogend, onbarrnhartig.
Inclementie, onmeedoogendheid, onbarmhartigheid.
Inclinitie, neiging, helling ; geneigdheid, liefde.
inclineeren, hellen ; neiging tot iets hebben.
includeeren, insluiten, in zich bevatten.
Inclasie, insluiting.
inclusief of incltisive, insluitend, medegerekend.
in coelo quies, er is rust in den hemel.
Incognito, onbekendheid, naams- of standsverberging.
incognito, onbekend, (Hider vreemden naam.
incohmrent, onsamenhangend.
Incohmrdntie, gebrek aan sanienhang.
incombustlbel, onverbrandbaar.
Income, inkomen; income-tax, belasting op het inkomen,
incomestibel, oncetbaar.
incommensurdbel, onmeetbaar, zonder gemeene maat.
incommodeeren, lastig '10 of vallen, verontrusten.
Incommoditeit, ongernak, last, ongelegenheid.

25 4 incommunicabel—Inconvenient
incommunicdbel, onmededeelbaar.
incommunicatief, onmededeelzaam, niet geschikt voor of
niet geneigd tot mededeeling, achterhoudend.
incommutdbel, onveranderlijk, niet verwisselbaar.
incompardbel, onvergelijkelijk.
incompatibel, onvereenigbaar, niet overeen te brengen.
Incompatibiliteit, onvereenigbaarheid.
incompens g bel, onvergoedbaar, niet te vergoeden.
incompetent, onbev oegd ; ongeldig.
Incompetentie, onbevoegdheid ; ongeldigheid.
incompleet, onvoltallig, onvolledig, defect.
incompressibel, onsamenpersbaar.
in concerto. in overeenstemming.
(zoenbaar.
inconcevdbel, onbegrijpelijk.
inconcilidbel, onvereenigbaar, niet te vereffenen, onverin concrêto, in een bepaald geval, in werkelijkheid.
inconferm, niet overeenstemmend, ongepast.
incongruent, niet overeenstemmend, ongepast, onvoegzaam.
IncongruIteit, ongepastheid, ongerijmdheid, onhebbelijkheid ; misslag (tegen de taal).
inconsequent, aan zich zelven ongelijk, zich zelven tegensprekend, zich niet gelijk blijvend.
Inconsequentie, strijdigheid met eigen beginselen, het gebrek aan overeenstemming in de woorden of daden van
een mensch met zijne eigen grondstellingen.
in consessu, in de zitting.
inconsiderdbel, onbeduidend, onbelangrijk.
(band.
Inconsiderdntie, onbedachtzaamheid.
Inconsistintie, onvastheid, gebrek aan samenhang of verinconstant, onbestendig, onstandvastig, veranderlijk.
in constanti, op het oogenblik, oogenblikkelijk.
Inconstdntie, onbestendigheid, veranderlijkheid.
inconstitutioneel, tegen de grondwet, ongrondwettig.
incontestabel, onbetwistbaar.
incontinênti, dadelijk, op staanden voet, onverwijld.
Incontinentie, gebrek aan onthoudingsgave.
in continuo, onafgebroken.
in contrario, integendeel.
incontribudbel, niet schatplichtig, onbelastbaar.
in contumaciam, bij verstek.
(held, ongemak.
inconvendbel, ongelegen, ongepast.
Inconvenient of Inconvenientie, ongelegenheid, zwarig-
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Incorporalia, woorden welke onlichamelijke zelfstandigheden te kennen geven.
Incorporatie, inlijving, opneming in een genootschap.
in cerpore, gezamenlijk.
incorporeeren, inlijven, opnemen.
incorrect, onnauwkenrig, gebrekkig.
incorruptibel, onverderfelijk.
(trek, ongezocht.
incourant, niet gangbaar, niet verkoopbaar, zonder afincredibel, ongeloofelijk.
Incredibiliteit, ongeloofelijkheid.
Increduliteit, ongeloovigheid, twijfelzucht.
Increment, aanwas, toeneming.
incresceeren, wassen, toenemen, gedijen.
incrimineeren, van misdaad beschuldigen ; als strafbaar
beschonwen en vervolgen of ten toon stellen.
incroyable, ongeloofelOk ; een incroyable, een modegek,
modeheertje, kwast, fat.
Incrustatie, Incrusteering, overkorsting ; het inleggen of
overtrekken met steen, marmer, staal enz.; (ook :) zulk
ingelegd werk.
(dekken ; inleggen.
incrusteeren, met eene steen- of kalkachtige korst overIncubatie, het leggen of zitten ; het broeden (eener hen);
ontwikkelingstijdperk eener ziekte.
Incubator, kunstmatig broedtoestel.
Incnicatie, inscherping, inprenting.
in ciilpa zijn, schuldig of strafbaar zijn. (rispelijk.
inculpibel, niet te beschuldigen; onbestrafbaar ; onbeInculpAtie, beschuldiging, aanklacht.
inculpeeren, beschuldigen, te last leggen.
inculqueeren, inprenten, inscherpen.
incumbeeren, zich op iets toeleggen.
Incumbentie, verplichting, plicht.
Incunabelen, eerste beginselen, inz. de eerstelingen der
boekdrukkunst, de eerste gedrukte boeken.
incurabel, ongeneeslijk, onheelhaar.
in curia, op het raadhuis, voor het gerecht.
Incurie, onachtzaamheid, nalatigheid, zorgeloosheid.
Incursie, vijandelijke inval, strooptocht.
Indebitum, eene betaling, uit dwaling of zonder verplichting geschi ed.
indecent, onbetamelijk, oneerbaar.
Indecentie, onwelvoeglijkheid, onbetameljkheid.
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indeclindbel, onverbuigbaar (in de taalkunde).
Indecorum, onwelvoeglijkheid, raisslag tegen den goeden
toon der samenleving.
indefensibel, onverdedigbaar.
hide frae, vandaar de haat.
indelebiel, onuitwischbaar.
indelicaat, onkiescb, niet fijngevoelig, ruw.
Indemnisatie, schadeloosstelling.
indemniseeren, schadeloosstellen.
Indemniteit, schadeloosheid; schadevergoeding.
indemonsträbel, onbewijsbaar, onverklaarbaar.
independent, onafhankelijk, zelfstandig.
Independenten, Protestantsche secte in Engeland, onafhankelijken van de bisschoppelijke kerkelijke heerschappij.
Independentie, onafhankelijkheid.
in depOsito, in bewaring.
indestructibel, onverwoestbaar, onvernietigbaar.
indetermindbel, onbepaalbaar.
Indeterminisme, leer van de onbeperkte wilsvrijheid.
Index, register, inhoudsopgave, bladwijzer ; lijst der hoeken, die door de K. K. kerk verboden zijn (index Iibrerum prohibit6rum).
India-rubber, gone-elastiek.
Indicitie, aanwijzing; verdenkingsgrond.
Indicativus, aantoonende wijs der werkwoorden.
indiceeren, z. indiqueeren.
Indicien, kenteekens, gronden tot vermoeden.
Indictie, aankondiging, oproeping.
Indienne, fijn gedrukt katoen, sits.
indifferent, onverschillig, lauwgeloovig.
lndifferentisme, onverschilligheid, lauwheid (inz. in godsd.)
Indigenddt, het recht der inboorlingen, burgerrecht.
indigent, behoeftig, arm.
Indigentie, behoeftigheid, armoede.
indigent, onverteerd, niet doordacht of uitgewerkt.
Indigestie, onverteerbaarheid, kwade maag.
IndignAtie, verontwaardiging, misnoegen.
indigneeren, met verontwaardiging vervullen.
Indigniteit, onwaardigheid, beleediging.
indiqueeren, aanwijzen, aanduiden.
indirect, middellijk, niet rechtstreeks; i.-e belastingen,
zulke, die niet rechtstreeks den persoon opgelegd, maar
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door middel van een op zekere waren enz. gelegden
cijns geheven worden. (wennen.
indisciplinabel, onbandig; niet aan tucht of orde to geIndiscipline, gebrek aan tucht.
indiscreet, onbescheiden, niet geheimhoudend.
Indiscretie, onbescheidenheid, praatzuclit.
indispensabel, volstrekt noodzakelijk, onmisbaar.
indisponeeren, boos waken, in kwade luim brengen.
indispon Nei, onbeschikbaar.
Indispositie, onpasselijkheid; kwade luim, verdrietigheid.
indisputabel, onbetwistbaar.
indissolUbel, onoplosbaar ; onverbrekelijk.
indistinct, onduidelijk, verward ; onbepaald.
IndividO, ondeelhaar geheel, afzonderlijk, op zichzelf beschouwd wezen, persoon.
individualiseeren, als iets op zichzelf staand beschouwen
en behandelen.
Individualiteit, persoonlijkheid, eigenaardigheid.
individueel, afzonderlijk, aan een enkel voorwerp eigen,
elk voor zich zelven, persoonlijk.
indivisibel, ondeelhaar.
indociel, onleerzaarn ; ongedwee, onhandelbaar.
Indociliteit, onleerzaamheid ; stugheid, onhandelbaarheid.
indolent, onverschillig,, lusteloos, zorgeloos, traag.
Indolêntie, onverschilligheid, zorgeloosheid, traagheid.
in dorso, op de keerzijde (b y . des wissels).
Indossant, Indossement, indosseeren, z. End—.
in dUbio, in twijfel, in twijfelachtig geval.
indubitebel, ontwijfelbaar, uitgemaakt.
induceeren, overreden, bepraten, misleiden ; afleiden, besluiten, gevolgtrekkingen waken.
IndUctie, aanleiding ; gevolgtrekking, besluit van het 14zondere tot het algemeene ; door inductie bewijzen,
door eene reeks van voorbeelden of feiten bewijzen.
in dulci jubilo, in zoeten juhel, onbezorgd en vroolijk
(leven).
Indulgentie, toegevendheid, verschooning, strafontheffing.
I nditlt, vergund uitstel van betaling, reap ij t ; kerkelijke
vergunning, vrijbrief.
in duodecimo, in 't boekformaat van 24 bladzijden per vel.
in diiplo, dubbel, in twee eensluidende geschriften.
Industrie, kunstbedrijvigheid, kunstvlijt, nOrerheid ; be.
ELEDE DR UK.
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roepsvak, bedrijf, hanteering; werkzaaniheid, bedrijvigheid (z. chevalier d'industrie).
industrieel, werkzaam, nijver ; de nijverheid of een bij •
zonderen nijverlieidstak betreffend ; —en, uitoefenaars
van kunst, handwerk of bedrijf, fabrikanten.
Industrieschool, bedrijfs- of handwerksschool.
industrious, bedrijvig, vindingrijk, in kunst, handwerk of
bedrijf ervaren.
ineffectief, zonder kracht, zonder uitwerking, onwerkdadig.
in effèctu, in werkelijkheid, inderdaad.
in effigie, z. Effigies.
inegaal, ongelijk, v-eranderlijk ; oneffen.
Inegaliteit, ongelijkheid, oneffenheid.
inelegant, onsierlijk, onbevallig, smakeloos ; ongemanierd.
inelegibel, niet vcrkiesbaar.
Ineptie, zotheid, ongerijindheid, onnoozelheid.
inert, traag, vadzig, bewegingloos.
Inertie, traagheid, vadzigheid ; onvermogen.
in esse, in zijn (vorigen) toestand.
in essentiali, in 't wezenlijke, in hoofdzaak.
inessentieel, niet tot het wezen behoorend, onwezenlijk.
inevident, onduidelijk, niet klaarblijkelijk.
inevitäbel, onvermijdelijk, niet te ontgaan.
inexact, onnauwkeurig, onjuist.
inexcusabel, onverschoonlijk.
inexigibel, onvorderbaar, niet te eischen.
inexorabel, onverbiddelijk.
in expensas, tot de kosten (veroordeelen).
Inexperientie, onervarenheid, gebrek aan ondervinding.
inexplicabel, onuitlegbaar, onverklaarbaar.
inexplordbel, onnavorschbaar.
inexpressibel, onuitsprekelijk.
Inexprëssibles, in Engeland de modenaam voor broek.
inexpugnabel, niet inneembaar, onbedwingbaar.
in extenso, volledig, uitvoerig, in zijn geheel.
in extremo, in extremis (momêntis), in de laatste oogenblikken des levens, op sterven liggende.
infaam, eerloos, gesehandvlekt.
in faciem, in 't gezicht.
in facto, door de daad zelve, inderdaad, werkelijk.
infa(i)Ilibel, onfeilbaar.
Infa(i)Ilibiliteit, onfeilbaarheid (bv. van den pans, die,
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volgens het begrip der Katholieken, in zijne uitspraken
in zake van geloof en zeden, niet kan dwalen).
infamAnt, infameerend, onteerend, eerroovend.
Infamie, eerloosheid, laagheid, schurkerij.
Infamatie, eerloosmaking, —verklaring. (tugal.
Infant, —e, koninklijke prins, — princes in Spanje en PorIntantado's, merinos-schapen.
Infanterie, voetvolk, voetknechten, soldaten te voet.
Infanterist, soldaat te voet.
Infdrcten, verliardingen, verstoppingen in het onderlijf.
infatigdbel, onvermoeid ; onverdroten. (ding.
Infatcatie, verdwaasdheid, zotte wean; belachelijke inbeelinfavordbel, onvoordeelig, ongunstig.
in favdrem, ten gunste, ten voordeele.
infect, aangestoken, besmet, verpest.
infecteeren, inficieeren, besmetten, aansteken.
Infëctie, aansteking, verpesting.
infereeren, inbrengen ; opdragen ; gevolg trekken.
Inferi, onderwereld.
Inferieuren, minderen, ondergeschikten.
Inferioriteit, ondergeschikte staat ; geringer waarde ; het
achterstaan bij anderen.
infernaal, helsch, cluivelsch, afschuwelijk.
infertiel, onvruchtbaar.
infesteeren, vijandig aanvallen ; onveilig maken.
Infibuldtie, inringing (van 't geslachtslid).
inficieeren, z. infecteeren.
infideel, ontrouw, trouw'eloos.
Infideliteit, ontrouw ; ongeloot
in fidem, ter bevestiging, ter waarmerking.
Infiltrdtie, inzijging, intrekking (eener vloeistof).
infimeeren, vernederen.
in fine, aan het einde.
infiniet, oneindig, onbegrensd.
Infiniteit, oneindigheid.
Infinitivus, onbepaalde wijs der werkwoorden.
Infinitum, bet oneindige, onbegrensde.
infirm, zwak, krachteloos, gebrekkelijk, krukkend,
infirmatief, ontkrachtend, ongeldig makend.
Infirmerie, ziekenhuis, inz. voor soldaten.
Infirmier, ziekenoppasser.
Infirmiteit, krachteloesheid, gebrekkelijklieid.
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in flagranti (nl. facto of delicto), op heeter daad.
InflammAtie, ontsteking, ontstokenheid, brand.
inflammeeren, ontvlammen; tergen, verbitteren.
Infldtie, opzetting van 't lijf door winden.
inflecteeren, binnenwaarts buigen, ombuigen, veranderen.
inflexibel, onbuigzaam, hardnekkig.
Inflexibiliteit, onbuigzaamheid, onverbiddelijkheid.
Inflexie, buiging of afwijking der lichtstralen.
lnflictie, oplegging van eene straf.
in flOribus, in bloei, in welstand, in voile glorie.
influeeren, invloed hebben.
influenceeren, invloed hebben ; overhalen.
Influentie, invloed, werking op een ander voorwerp.
Influenza, vloeikoorts, landverkoudheid, griep.
in fen°, in 't boekformaat van 2 bladen of 4 bladzijden
per vel.
in forma, in behoorlijken vorru.
in forma pauperis, als een arm man.
Informdtie, onderrichting ; onderzoek ; berichtgeving.
informeeren (zich), onderzoek doen, bericht inwinnen.
in foro, voor het gerecht.
in foro conscientim, voor de rechtbank van het geweten.
Infrdctie, schending van, inbreuk op (bv. een verdrag).
infra dignitatem, beneden iemands waardigheid.
in fraudem, om to bedriegen.
infrequent, niet veel bezocht, eenzaam, stil, zonder of
met weinig menschen.
infructueus, onvruchtbaar, weinig of geen vrucht opleverend; vruchteloos, vergeefs.
InfOsie, in- of opgieting.
Infusie-diertjes of Infusorien, kleine, voor het oog niet
zichtbare diertjes in vloeistoffen.
in futiirum, in 't vervolg, voortaan.
infuus, aangeboren, ingeschapen.
Ingdnno, bedrog.
in genere, in het algemeen.
Ingenieur, vesting- of krijgsbouwkundige ; i. van den waterstaat, bouwkundig opzichter over wateren, dijken,
bruggen.
ingenious, scherpzinnig, vindingrijk, vernuftig. (gen.
Ingenium, natuurlijke aanleg, aangeboren verstandsverrnoingenu, oprecht, openhartig, onbevangen, naief.
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Ingenuiteit, ongekunsteldheid, openhartigheid, rondhorstigheid. (laten.
ingereeren, inbrengen ; zich i., zich onbevoegd met iets
in gratiam, ten gunste, ten behoove
Ingdstie, inbrenging van voedsel in 't lichaam.
in giobo, bij den hoop, over het geheel.
ingrammaticaal, ontaalkundig.
Ingredienten, bestanddeelen, inmengselen.
Ingrossatie, insehrijving in het hypothekenboek. (ven.
ingrosseeren, in het grondpand- of hypotheketboek schrijin grOsso, in bet groot.
I n habi liteit, onbekwaamheid.
in habitdbel, onbewoonbaar.
Inhabitatie, inwoning, bewoning.
inhabiteeren, in-, bewonen.
inhwreeren, aankleven, aanhangen ; volharden.
in hzerdnt, aanhangend.
Inheerdntie, het aanhangen, aankleven.
Inhaldtie, inademing, inzuiging. (vorm in to ademen.
Inhalatie-apparaat, toestel om geneesmiddelen in dampi n haleeren, inademen.
inhibeeren, verhinderen, beletten, verbieden.
Inhibitie, rechterlijk verhod om voort to gaan.
in hoc casu, in dit geval.
in hoc signo vinces, door dit teeken zult gij overwinnen.
in hoc statu, in dezen staat of toestand.
in hondrem, ter eere, uit acbting.
inhospitaal, ongastvrij, onherbergzaam.
I n hospitaliteit, ongastvrijheid.
inhumaan, onmenschelijk, wreed; onbeschaafd.
in humanioribus, in de sclioone wetenscbappen (b y. bedreven). (Revell d heid.
Inhumaniteit, onmenschelijkheid, wreedheid, onmenschInhumdtie, beaarding, begraving.
in hypOthesi, in de onderstelling.
inimaginabel, ondenkbaar, onbedenkeiijk, onbegrijpelijk.
inimitdbel, onnavolgbaar.
in infinitum, tot in 't oneindige.
in integrum (restitueeren), ongeschonden, volkomen in
den vorigen toestand teruggeven of herstellen.
in ipso tdrmino, op den vastgestelden dag:
Iniquiteit, onbillijkbeid, hardheid.,
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Initia—in

octavo

Initia, (lat. p1. initium, etc.), aanvangsgronden.
lnitiaal-letters, aanvangletters, groote beginletters.
Initiätie, inwijding.
Initiatief, Initiative, inleiding, opening ; de eerste voorslag of voordracht, het recht tot eerste voordracht hi)
beraadslagingen over een onderwerp.
inititeren, inleiden ; inwijden.
lnjectie, inwerping, inspuiting.
injicleeren, inwerpen, inbrengen ; inspuiten.
Injiinctie, uitdrukkelijk bevel.
InjArie, eerkrenking, beleediging, scheldwoord ; proces
van i., rechtsgeding wegens eerroof.
injurideren, beleedigen, hoonen ; schelden.
injurious, eerroovend, lasterlijk, smadelijk.
inkwartieren, soldaten (bij de burgers) inlegeren.
in limine, op den drempel ; — lOco, op de plaats zelve,
ter behoorlijke plaats ; — manus (tuas), in uwe handen;
— margine, op den rand, op den kant (eons blad);
in het midden der zaak ; — medic), in het
—mediars,
midden ; — mora, nalatig, ten achteren, achterstallig ;
— natOra, in natuurlijken toestand ; (ook :) in voortbrengselen der natuur ; — naturalibus, geheel naakt,
ongekleed ; — nexu, in verband of samenhang ;
in het duister, in het verborgen.
—obscur,
in medio virtus, de deugd ligt in het midden, d. i. de
middelweg is de beste.
Inn, herberg ; innkeeper, herbergier, waard.
innocent, onschuldig ; onnoozel, verstandeloos.
Innocentle, onschuld, eenvoudigheid, onnoozelheid.
(God.
innominabel, onnoemelijk, onnoembaar.
in !Online, in den naam ; in n. Del, in den naam van
innovatie, nieuwigheid, verandering.
innoveeren, nieuwigheden invoeren.
in nubibus, in de wolken.
in nuce, in 't kort samengevat, in 't klein.
innumerAbel, ontelbaar.
Inobedientie, ongehoorzaamheid.
inobligaat, onverplicht, onverbonden.
in obscuro, in 't duister, in 't verborgen.
Inobservintie, achteloosheid, het niet-nakonien.
in octavo, in 't boekformaat van 8 bladen of 16 bladzijden per vel.
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Inoculatie, inenting.
inoculeeren, inenten.
inoffensief, niet beleedigend, onaanstootelijk ; onschadelijk.
inopportuun, ongelegen, ongesehikt.
in optima forma, in den besten vorm, volkomen.
in originali, in het oorspronkelijice schrift, in handschrift.
in pace, in vrede.
in parênthesi, tusschen lmakjes ; tusschenbeiden.
in partibus infidólium, afgekort
p. i., in 't gehied of
land der ongeloovigen, d. i. der niet R. K. [zaak).
in perpetuam (rei) memoriam, tot eeuwig aandenken (der
in pato, in het hart, in den zin; in gereedheid of in
voorraad ; achterwege (houden).
in piano, in geheele of ongevouwen vellen papier.
in plóno, in voile vergadering.
in pOculis, onder het drinken, onder een glas.
in pontificalibus, in priesterlijke ambtskleeding ; in feesttooi, in anibtsgewaad.
in praesenti, tegenwoordig.
in praxi, in de uitoefening, in de praktijk.
in prOmptu, in gereedheid ; snel opgevatte zinrijke gedachte, het voor de vuist gemaakte (bv. een versje),
het onvoorbereid geleverde.
in propria persona, in eigen persoon.
in puncto, in het punt, betreffende.
in purls naturalibus, moedernaakt.
in quaestie, (het voorwerp) waarvan gesproken wordt,
waarvan nu sprake is ; (de zaak) in geschil.
in quantum de Are, voor zoover de rechten het veroorloven, zoover de rechtsverhouding eener zaak betreft.
in quarto, in 't boekformaat van 4 bladen of 8 bladzijden
inquieteeren, verontrusten. (op het vel.
inquireeren, navorschen, onderzoeken ; verhooren.
Inquirent, gerechtelijke ondervrager.
Inquisiteur, ondervrager ; geloofs- of ketterrechter.
lnquisitie, lijfstraffelijk onderzoek ; geloofsonderzoek ; het
voormalig kettergericht in Spanje.
in rerum natura, in de natuur der dingen, op cleze wereld.
in residuo, als oversehot, als rest.
inrotuleeren, de acten nommeren en samenhechten.
in saldo blijven, nog schuldig blijven.
Insalubriteit, ongezondheid (eener plaats).

264insalutato—insolvent
insalutato hospite, zonder zijn gastheer te groeten.
Insanie, krankzinnigheid, waanzin.
insatiabel, onverzadelijk.
inscribeeren, inschrijven, boeken ; toewijden.
Inscriptie, inschrijving, in- of opschrift.
insculpsit, hij heeft het gegraveerd.
Insect, gekorven diertje ; ongedierte.
Insectoloog, insectenkenner = Entomoloog.
in secula seculorum, in alle eeuwigheid.
I nsecu riteit, onzekerheid. (zijden per vel.
in sedecimo, in het boekformaat van 16 bladen of 32 bladinsensibel, ongevoelig ; onmerkbaar.
Insensibiliteit, ongevoeligheid.
inseparaat, ongescheiden, vereenigd.
insepardbel, onafscheidelijk.
Inseraat, Insertum, het ingelaschte ; de bekendmkking
in nieuwspapieren ; bijlage, naschrift.

insereeren, inlasschen.
Insertie, inlassching ; insertie•kosten, kosten der plaatsing (bv. eener advertentie).

Insertum, z. Inseraat.
Insidien, vervolgingen, hinderlagen.
[insignien'.
insidious, arglistig, verraderlijk, belagend.
Insignien, kenteekens, inz. eere- of rangteekens (z. Rijks•
Insimuletie, meer of minder ongegronde beschuldiging.
Insinuatie, indringing ; geheime mededeeling eener meening ; bedekte, zijdelingsche toespeling ; gerechtelijke inlevering, kennisgeving.
insinueeren, heimelijk inblazen ; bedekte zinspelingen maken ; gerechtelijk ter hand stellen ; zich i., zich in
iemands gunst dringen,
insipide, smakeloos, laf, zouteloos.
insisteeren, op iets staan, aandringen.
in situ, in den oorspronkelijken toestand.
insociabel, ongezellig ; niet goed bijeenkomend.
Insolatie, het in de zon zetten of leggen ; de zonnesteek.
insolent, onbeschaamd, lomp, onbeschoft.
Insolentie, grofheid, lompheid, onbeschoftheid.
in sdlidum, alien voor den en den voor alien (b y. borg
blijven), hoofdelijk voor 't geheel aansprakelijk.
insolUbel, onoplosbaar.
insolvent, onvermogend om te betalen.
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Insolventie, betalingsonmacht, onvermogen om zich van
zijne schulden te kwijten.
Insomnie, slapeloosheid.
in spe, in de hoop, in de verwachting, in 't verschiet.
in specie, inzonderheid, vooral ; (ook :) in klinkende munt.
inspecteeren, inspicieeren, bezichtigen, in oogenschouw
Inspecteur, opziener ; onderzoekcr. (nemen, nazien.
Inspectie, bezichtiging, oogenschouw ; monstering.
Inspectoraat, ambt eens inspecteurs ; ook diens woning.
inspicieeren, z. inspecteeren.
Inspiratie, (bij theol.:) goddelijke ingeving ; bezieling.
inspireeren, inblazen, inboezemen, aanvuren, bezieien.
in spiritualibus, in geestelijke zaken.
instabiel, onbestendig, onveranderlijk.
(digheid.
Instabiliteit, onbestendigheid.
Installatie, instelling, bevestiging in een post, eene waarinstalleeren, in een ambt of waardigheid bevestigen.
instdntelijk, dringend, met aandrang.
Instãntie, dringend verzoek; gerechtshof, rechtbank, by.
ter eerste i., bij de eerste of lagere rechtbank, bij de
rechtbank van eersten aanleg ; ab instantia absolveeren, den beklaagde ontslaan van den plicht om zich
op eene 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.
Instauratie, wederoprichting, hernieuwing, herstelling.
instaureeren, weder oprichten, herstellen.
insteeren, op iets aandringen, blij yen staan.
Instigatie, aansporing, aanhitsing, opruiing.
instigeeren, aandrijven, aanhitsen, opruien.
Instinct, natuurdrift, ingeschapen neiging ; kunstdrift.
instinctmatig, onwillekeurig, als bij natuurdrift.
institueeren, instellen, stichten ; onderrichten.
I nstituteur, insteller ; leermeester, hoofd van een instituut.
Institiitie, staats- of burgerlijke instelling.
Instituut, instelling ; opvoedingsgesticht, kostschool.
InstrUctie, onderwijs ; voorschrift van to houden gedrag,
dienstvoorschrift ; voorbereiding eener rechtszaak tot
(behandeling.
instructief, leerrijk, onderwijzend.
Instructor, leermeester.
instrueeren, onderwijzen, onderrichten, een voorschrift of
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eene gedragslijn geven ; een proces i., eene rechtszaak
ter behandeling voorbereiden, inleiden.
Instrument, werktuig, inz. toonkunstwerktuig, speeltuig;
(ook 0 wondheelers-werktuig ; oorkonde, bewijsschrift.
instrumentaal, als middel of werktuig dienend ; met behulp van werktuigen verricht ; instrumentale muziek,
zulke, die met speeltuigen wordt uitgevoerd.
Instrumentist, beoefenaar van den of weer speeltuigen,
instrumentbespeler.
I nsu bordi ndtie, weerspannigheid, verzet tegen de verplichte
gehoorzaamheid, inz. verzet tegen de krijgstucht, tegen
de militaire ondergeschiktheid.
in substantie, in hoofdzaak.
insubstantidel, onwezenlijk, niet werkelijk.
Insufficient, Insuffisant, ontoereikend.
insulair, de eilanden betreffend.
Insult, Insultdtie, beleedigende aanranding, boon,
insurgeeren, beleedigen, beschimpen, hoonen.
in summa, in 't geheel, samengenomen.
in summo grade, in den hoogsten graad.
insupportdbel, onverdraaglijk.
insurgeeren, opstaan, oproerig worden tegen de regeering.
Insurgênten, opstandelingen, rebellen.
insurmontdbel, onoverkomelijk.
Insurrectie, opstand.
in suspênso, in twijfel ; onuitgemaakt, hangend.
intabuleeren, boeken, inschrijven ; omranden, op eene lijst
zetten ; inleggen.
(nen.
Intaglio, verdiept beeldhouwwerk, inwaarts gesneden steeintact, onaangeraakt, onverzeerd, rein, ongerept.
integraal, op zichzelf bestaande, een geheel uitmakende.
Integrdlen, soort van Nederlandsche staatsschuldbrieven.
integreeren, volledig maken ; integreerend deel, wezenlijk tot het geheel behoorend, onmisbaar deel.
Integriteit, ongeschonden toestand, volledigheid ; rechtschapenheid, ononikoopbaarheid.
intellectueel, verstandelijk, geestelijk, schrander ; wat op
het kenvermogen betrekking heeft.
intelligent, verstandig, schrander.
Intelligêntie, verstand, doorzicht ; bericht, tijding.
intelligenti pauca, iemand die een goed begrip heeft, behoeft sleeks weinig woorden.
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intelligibel, verstaanbaar, begrijpelijk, klaar.
intempestief, ontijdig, niet passend, verkeerd aangebracht.
in têmpore opportuno, op het juiste oogenblik, juist
van past.
Intendant, eerste opziener, bestuurder ; rentmeester.
intendeeren, op iets letten, beoogen, vanzins of willens
Intènsie, inspanning.
(zjn.
intensief, innerlijk, naar de innerlijke kracht of sterkte.
lntensiteit, innerlijke kracht, sterkte, werkzaamheid.
intenteeren, iets bedoelen of voorbereiden (tegen iemand).
Intentie, oogmerk, bedoeling, aanslag.
intentioneeren, bedoelen, ten oogmerk hebben.
inter, tusschen, onder ; gedurende ; — nos, onder ons.
inter alia, onder anderen.
inter arma silent leges, onder de wapens zwijgen de
wetten, in den oorlog gelden de wetten niet.
Intercalitie, inlassching.
inter canem et lupum, tusschen licht en donker.
intercaleeren, inlasschen.
intercedeeren, in 't midden treden, bemiddelen.
Intercedent, bemiddelaar, voorspraak.
intercepteeren, onderscheppen, opvangen.
Interaptie, onderschepping, opvanging (van de lichtstralen, van 't geluid, van een brief).
Interassie, bemiddeling, voorspraak, tusselienkomst.
intercipieeren, z. intercepteeren.
intercontinentaal, tusschen vastlanden of continenten
plaats hebbende, die verbindende. [mogen).
interdiceeren, verbieden (inz. het beheer van 't eigen verInterdict, rechterlijk verbod ; groote pauselijke kerkban,
waarbij de toediening der sacramenten, het opdragen
der mis enz. wordt verboden.
Interdictie, ontzegging, verbod.
interessant, belangrijk, aanlokkend, onderhoudend (doorgaans verward met geinterresseerd, baatzuchtig).
interesseeren, tot deelnemer maken ; iemands deelneming
opwekken, hem innemen, roeren ; zich voor iemand i.,
aan zijn lot deelnemen, voor hem in de bres springen.
In'terest, deelneming ; gewin ; rente van een kapitaal.
Interferentie, inmenging, tusschenkomst ; wederzijdsche
werking der lichtstralen op elkander bij hun samentreffen.

2 68

interfolieeren—Internuntius

interfolieeren, met wit papier doorschieten (een boek).
in tergo, op de rugzijde.
I nteribu r, het inwendige, binnenste ; binnenlandsche zaken.
In'terim, tusschentijd, tusschenbehandeling ; ad interim,
voorloopig, voorshands, tot nader order, tijdelijk.
interimair, voorloopig, tijdelijk, tot het interim behoorende.
Interjectie, tusschenwerpsel.
interlineair, tusschen de regels geschreven of gedrukt.
Interlinie, ruimte tusschen twee regels.
interlinieeren, met interlinièn zetten; tusschen de regels schrijven.
InterlocUtie of Interlocutoir, tusschenspraak, bijoordeel
wegens eene bijzaak van een proces ; interlocutoir vonnis, beslissing in eene bijzaak van het proces.
Interlocutor, tusschenspreker, gesprekvoerder.
Interloper, indringer, smokkelaar.
Interliidium, tusschenspel.
Intermediair, tussclienkomst, bemiddeling.
Intermedi um, tijd tusschen twee vervaldagen of termijnen.
Intermezzo, tusschenspel ; tusschenvoorstelling.
in terminis, in laatste instantie.
in termino, op den bepaalden dag of termijn.
Intermfssie, uitblijving, het nalaten ; tusschentijd.
intermitteerend, uitblijvend, tusschenpoozend.
intermusculair, tusschen de spieren gelegen.
intern, innerlijk ; (ook :) inwonend.
internationaal, tusschen de natien of volkeren onderling
(bestaande of heerschende).
Internationale, vereeniging of bond van werklieden uit
verschillende landen, met het doel door onderlingen
bijstand elkanders lot te verbeteren en inz. one him
meesters tot loonsverhooging te noodzaken ; Roode Internationale, de socialistische volkspartij, die — zoo
noodig met de gewelddadigste omverwerping der maatschappelijke orde — eene volslagen gelijkstelling van
heer en knecht in de lasten en lusten des levens beoogt ;
Zwarte Internationale, die Ultramontanen, die aangehitst door sommige dweepzieke geestelijken, zich door
middel eener ruwe volksbeweging van het staatsgezag
(wijzen.
zouden willen meester maken.
interneeren, in het binnenste des lands een verblijf aanIntern Ontius, gezant, dien de pans aan buitenlandsche
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kleine hoven of bij republieken houdt ; (ook :) Oostenrijksche gezant bij de Porte.
interpasseeren, doornaaien, stikken.
InterpellAtie, tusschenrede, afbreking ; bestrijding van een
bezit, gerechtelijke opeisching ; de aanvraag of uitnoodiging van een volksvertegenwoordiger aan de regeering
of aan den voorzitter der wetgevende vergadering, on'
aangaande een of ander punt inlichting to geven.
interpelleeren, in de rede vallen, om opheldering of inlichti lig vragen.
inter pOcula, onder een glaasje, bij eene flesch.
Interpoldtie, inlassching van enkele woorden of zinnen
in een handschrift ; schriftvervalsching ; inschuiving van
een of nicer termen in eene getallenreeks.
(bieden.
interpoleeren, inlasschen, tusschenvoegen.
interponeeren, tusschenplaatsen ; zich tot bemiddelaar aanI nterpositie, tusschenkonist, bemiddeling.
Interpretdtie, uitlegging, verklaring.
interpreteeren, uitleggen ; overzetten, vertolken.
Interpünctie, plaatsing der schrijf- en zinteekens.
Interregnum, tusschenregeering.
Interrogdtie, vraag, ondervraging.
interrogatief, vragend, on dervragend, vraagsgewijze.
in terrorem, ter waarschuwing.
interrumpeeren, staken, afbreken ; in de rede vallen;
hinderen, storen.
InterrUptie, afbreking, staking ; stoornis.
Intersdctie, doorsnijding, kruising ; snijpunt, doorsnede.
inter spem et metum, tusschen hoop en vrees. (zig.
intertrOpisch, tusschen de keerkringen liggend of aanweInterval, tusschenruimte ; tusschentijd ; tusschenvoorval ;
gaping ; afstand van den eenen toon tot den anderen.
intervalla lucida, heldere oogenblikken (bij een krankzinnige).
intervenideren, tusschenbeide treden, bemiddelen.
Interventie, tusschenkomst, bemiddeling.
Intervërsie, het onderslaan of verduisteren van gelden.
interverteeren, onderslaan, geld hcimelijk achterhouden.
Interview, samenkonist ; bezoek tot uitvorsching of tot
uithooring, inz. politiek gesprek tusschen een berichtgever van een dagblad en een staatsman.
interviewen, iemand uithooren, inz. een politiek persoon.
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Interviewer, dagbladreporter, die de meening van een
staatsman over staatkundige quaestien traclit te weten
inter vivos, onder levenden. (te komen.
Intestaat, een zonder testament gestorvene ; i. erfgenaam,
zulk een, die geen testament noodig heeft om erfgenaam
te zijn. (te Timken.
intestdbel, onbevoegd of onbekwaam orn een testament
Intestina, ingewanden.
Int(h)ronisatie, troonsbestijging, troonsaanvaarding ; plechtige instelling van ecn bisschop, van een paus.
int(h)roniseeren, ten troon verheffen ; een bisschop plechtstatig in zijn ambt stellen.
intiem, innig vertrouwd, nauw verbonden, innig.
Intimatie, gerechtelijke aanzegging.
Intimidatie, vreesaanjaging.
intimideeren, bevreesd maker, schrik aanjagen.
Intimiteit, innigheid, vertrouwelijkheid.
Intimus, boezemvriend, vertrouwde.
Intithlatie, betiteling ; titel van een boek. (yen.
intituleeren, betitelen ; eenen titel geven of bovenschrijintolerabel, onverdraaglijk, onverstaanbaar.
intolerant, onverdraagzaam tegenover andersdenkenden.
Intolerantie, onverdraagzaamheid, inz. in zake van gods. dienst. (ging.
Intonate, toonaangeving, aanheffing ; toon- of stembuiintoneeren, aanheffen, den toon aangeven.
in totidem verbis, in zoovele woorden.
in totum, in 't geheel, in alles. (waken.
Intoxicatie, vergiftiging ; zinsbedwelming ; het dronkenintra, binnen, inwendig enz.; — muros, binnen de muren.
intractabel, intraitabel, onhandelbaar, ohbuigzaam.
Intrãcie, inleiding, voorspel.
Intraden, staatsinkomsten.
Intransigenten, onverzoenlijken, staatkundigen die van
geen transactie wilier' weten.
intransitief, niet onvergankelijk, onzijdig (werkwoord).
in transitu, in 't voorbijgaan.
intra parietes privatos, in den huiselijken kring ; onder
vier oogen, in vertrouwen.
Intrepiditeit, onversaagdheid, onverschrokkenheid.
intricaat, ingewikkeld, verward, moeilijk.
intrigant, arglistig, vol listen en streken.
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Intrigant, vriend van kuiperijen, arglistig mensch.
Intrige, verwikkeling; knoop ; listige, heimelijke streek,
kuiperij ; intriges, streken, omwegen, draaierijen.
intrigeeren, met slinksche streken omgaan, kuiperijen
waken.
intrinsiek, innerlijke, tot bet wezen van jets beboorende;
i.-e waarde, innerlijke, werkelijke waarde.
in triplo, in drievoudig afschrift.
ingang verschaffen.
introduceeren,
IntrodUctie, inleiding, invoering.
Introduzione, inleiding van een muziekstuk.
IntroItus, inleiding, voorbereiding.
introuvable, onvindbaar.
Introversie, inwaarts-, binnenwaartskeering.
zich in- of
intrudeeren, instooten, inschuiven ; zich
opdringen.
Intrüsie, indringing, insluiping (bv. in een post).
Intuitie, innerlijke aanschouwing, onmiddellijk bewustzijn.
intuitief, innerlijk aanschouwend, onmiddellijk gewaar(wordend.
in una serie, in eene rij, achtcreenvolgens.
Inunddtie, overstrooming.
inundeeren, overstroomen; onder water zetten.
in usu, gebruikelijk ; in usum, ten gebruike.
inutiel, onnut, nutteloos, vergeefs, vruchteloos.
in vacuo, in de ledige ruinite.
Invaleur, onwaarde, waardeloosheid.
invalide, onvermogend, krachteloos, onbruikbaar.
invalideeren, ongeldig verklaren, in rechten krachteloos
waken.
Invaliden, krijgslieden tot verderen dienst onbekwaam.
invariabel, onveranderlijk.
Invdsie, vijandelijke inval, strooptocht.
Invective, beleedigende rode, scheld-, schimpwoord.
invdnit, (verkort inv.), (...) heeft het gevonden.
Inventdris, lijst van voorhanden voorwerpen in een huis,
vaartuig enz., boedelbeschrijving.
Inventarisdtie, boedelbesehrijving; het inventaris-waken;
het op den inventaris brengen.
inventariseeren, boedelbeschrijven.
inventeeren, uitvinden, verzinnen.
Inventie, uitvinding; verdiclitsel; kunstgreep.
in verba magistri, bij 't woord des meesters (zweren).
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Inverg6ntie, neiging, helling.
Inversie, woordenverzetting, omkeering.
inverso ordine, in omgekeerde orde.
Invertebrata, ongewervelde dieren.
inverteeren, omkeeren, verplaatsen.
inverteeren, inkleeden, instellen.
Investigitie, opsporing, navorsching, onderzoek.
investigeeren, opsporen, uitvorschen, doorgronden.
Investituur, plechtige inzetting in eene waardigheid, be-

leeuing.
invetereeren, verouderen, inwortelen ; geinvetereerde
kwaal, ingewortelde kwaal.
in via juris, langs den weg van reehten,
invidious, nijdig, wangnnstig.
invincibel, onverwinnelijk, onbedwingbaar.
in vino v6ritas, in den wijn (lint) de waarheid ; dronken

menschen zeggen de waarheid.
invioldbel, onschendbaar, onverbrekelijk.
Inviolabiliteit, onschendbaarheid.
invisIbel, onzichtbaar.
invita Minerva, tegen den wil van Minerva, d.. i. zon-

der talent (schrij ven).
Invitatie, uitnoodiging.
inviteeren, uitnoodigen, to gait vragen.
Invocdtie, aanroeping, afsmeeking.
in voce, op het woord, op dat woord. (vatten.
involveeren, inwikkelen, verwikkelen ; mule in zich beinvulneribel, onkwetsbaar.
16! hoezee I id vivat! bekend aanvangswoord en daaroui

ook de benaming van een studentenlied.

ipecacuanha, Anierikaansche braakwortel ; Indiaansche

of Braziliaansche purgeerwortel (wortel eener soort van
violierboom).
ipse dixit, hij (de meester) heeft het zelf gezegd.
ipsissima verba, dezelfde woorden.
ipso facto, door de daad zelve, uit kracht der daad.
ipso Ore, door het recht zelf, van zelf, van rechtswege.
'rade, bevelschrift (des sultans van Turkije).
ira furor brevis est, de toorn is een korte razernij.
Irascibiliteit, prikkelbaarheid, geneigdheid tot toorn.
irênisch, vredestichtend, bemiddelend.
Iris, regenboog ; regenboogvlies in het oog.
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iriseeren, de kleuren van den regenboog vertoonen.
Iron, ijzer.
Ironie, spotrede, fijne spot, hedekte scherts, onder
het masker van trouwhartige eenvoudigheid of onwetendheid, gebreken en dwaasheden ten toon stelt en
belachelijk maakt.
fijn sehertsend.
irOnisch. spottend,
irraisonnable, onredelijk, onbillijk.
irrationeel, met de rode strijdig; niet joist berekenbaar.
irrecusdbel, onverwerpelijk.
[(breul.).
irredênta, onverlost.
irreducibel, -ductibel, onherleidhaar; niet in to brengen
irrefutibel, onweerlegbaar, onweersprekelijk.
Irregulariteit, onregelmatigbeid, wanorde.
irregulier, onregelmatig, van den regel afwijkend.
irrelevant, onbeduidend, niet tot de zaak behoorend.
irreligious, ongeloovig, ongodsdienstig.
irremedidbel, onlierstelbaar, niet to verhelpen.
irremonstrdbel, niet wederlegbaar.
irreparabel, onlierstelbaar, onvergoedbaar.
irresistibel, onwederstaanbaar.
irresoluut, besluiteloos, weifelend, aarzelend.
irreverent, oneerbiedig.
irrevocabel, onherroepelijk.
irrideeren, uitlachen, bespotten, hoonen. (land.
Irrigatie, hewatering, bevloeiing, vloeiing (van eon weiirrigeeren, bevvateren ; vloeien, (eon weiland) door kleine
waterstroompj es bevoelitigen.
Irrisie, bespotting, boon.
Irritabiliteit, prikkelbaarbeid,
Irritatie, prikkeling ; verbittering.
irriteeren, verbitteren, boos /oaken, tergen.
Irriiptie, inval, overval.
isabel, isabdIkleurig, bruinachtig geel, liehtgeel.
Isagogiek, inleidende wetensehap, inleidingskunst.
isagOgisch, inleidend.
Isba, Russisehe boerenwoning.
Isis, godin der vruebtbare natnur.
Islam, de Molianimedaansebe godsdienst, het Islamisme.
Island, eiland.
Isobaren, lijnen van gelijke luelitdrukking.
isochronisch, evenlang, gelijkdurend.
ELFDE DRUK.
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27 4Isolatie—Jacobijnen
lsolatie, afzondering.
Isolator, niet-geleider der electriciteit.
isoleeren, afzonderen, op zichzelf plaatsen.
isomdrisch, gelijkdeelig, gelijk verdeeld ; isomerische lichamen, zulke lichamen, die bij gelijke chemische samenstelling toch verschillende eigenschappen hebben.
isometrisch, gelijke maat hebbende,
isomOrphisch, van-dezelfde gedaante.
Isothermen, lijnen van gelijken warmtegraad.
Isthmus, landengte, inz. die van de Corinthe in Griekenland ; de daar gevierde openbare kampspelen werden
deswege Isthmische spelen geheeten.
ita est, zoo is het, zoo staat het.
ita lex est scripta, zoo is de wet geschreven.
Italieken, cursief letters.
item, insgelijks, evenzoo, verder.
Iterdtie, herhaling, hervatting.
iteratief, herhalend, hervattend.
Itinerdrium, reisboek, reisbeschrijving.
Ivoriet, kunstlei.
Ivresse, dPonkenschap ; Ivrogne, dronkaard.
Iwan, Johannis.
Ixion (het rad van), eene altijddurende marteling.

J.
J. C. = Semis Christus.
JCtus = Jurisconsultus (z. ald.)
J. H. S. en J. N. R. J., z. ander I.
J. U. D. = juris utriOsque doctor (z. ald.)
Jabot, borststrook, hemdstrook.
Jacaranda, voortreffelijk schrijnwerkerhout nit Z.-Amerika.
jacent, liggend; look :) onbeheerd (van goederen).
Jack, Jantje ; old Jack, de Britsche vlag ; jack-of-alltrades, jantje van alles, iemand die voor alles to gebruiken is.
Jacobijnen, leden of vrienden van het volksgenootschap
der razende vrijheidsdwepers dat gedurende de Franache revolutie van 1789 ontstond en zijne zittingen
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hield in het voormalige Jacob ij n e n-klooster to Parijs.
Jacobijner-muts, mode muts, die door de aanhangers van
bet Jacobinisme weed gedragen.
Jacobinisme, vrijheidsdweperij, dolzinnige vrijheidsliefde.
Jaconnet, Oost-Indisch, meestal glad mouselien.
Jacquard-machine, Jacquardsche weefstoel, een door
Jacquard van Lyon uitgevonden weefstoel, tot bet snellee en gemakkelijker weven van zijden stoffen.
jacta est al ga, de teerling (of het lot) is geworpen.
JactAntie, grootspraak, snorkerij.
Jactatie, het onrustig woelen des kranken ; snoeverij.
Jalon, afsteekpaal ; richtvaantje ; bakenstok.
jalonneeren, met bakenstokken afsteken, afbakenen.
Jalonneur, onderofficier met het richtvaantje.
Jalousie, ijverzucht ; minnenijd, jaloerschheid, jaloezie.
Jalousie de métier, beroepsnijd, broodnijd.
Jalousieen, venster-zonneschermen.
Jam, vruchtengelei.
Jam !Age, grondmuur.
JambOn, ham. (lettergreep.
iambus, Jambe, versvoet van gene korte en gene Lange
James, Jacob.
Janitsaar, soldaat der in 1826 door sultan Mahmoed opgeheven bevoorrechte klasse van soldaten, die weleer
de kern van het Turksche voetvolk uitmaakten.
Jansenisten, sectenaam, door de R. K. kerk gegeven aan
de Roomschen der Oude of Bisschoppelijke Clerezie.
Januis clausis, met gesloten deuren.
Janus, Romeinsche godheid met twee aangezichten ; Januspolitiek, weifelende, onoprechte staatkunde.
Jaquenatte, soort van Oost-Indisch mouselien.
Jaquerie, boerenopstand.
Jardin, turn ; — de plaisance, pleiziertuin.
Jardinière, tuinierster ; bloemenmand ; mandewagen (zeker rijtuig); soep a la j., groentensoep.
Jargon, onbeschaafde taal, kromtaal, koeterwaalsch.
Jarretiére, kouseband.
jaspeeren, (de snede van een bock) all jaspis beschilderen of besprenkelen.
Jatagan, Yatagan, korte Turksche degen of Babel.
Jaune d'oeuf. eidooier ; geel all een dooier.
Jean potige, hanssop, hansworst.
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Jehovah Joli

Jehovah, de Eeuwige, Onveranderlijke, God.
Je ne sais quoi, een zeker iets, dat men geen naam
weet to geven.
Jenny-machine, Engelsche machine voor 't katoenspinnen,
zoo genoemd naar Jenny, de vrouw des uitvinders Arkwr i ght.
Jeremidde, klaaglied, jammerklacht.
Jet d'eau, waterstraal.
Teton, leg- of rekenpenning, sped-, pachtpenning.
JettatOre, mensch met een boozers blik, iemand die met
zijn oog hetoovert.
Jeu, spel ; scherts : (ook :) eene verbastering van j u s (z. ald.)
Jeu de mots, woordspeling.
Jeu d'esprit, geestigheid ; (ook :) verstandsspel, waarbij
de geest gescherpt wordt.
Jeudi, Donderdag.
Jeunesse done, voorname jongelieden, die alleen voor
hun vermaak levee.
Jezuiet, lid der R. K. monniken-orde, door Loyola in 1521
onder den naam van Gezelschap of Societeit van Jezus
gesticht, door pans Clemens XVI in 1773 opgeheven,
maar in 1814 door paus Pius VII hersteld ; (in oneig.
en verachtelijken zin :) schijnheilig bedrieger, doortrapt
intrigant, vroomschijnend booswicht.
Jezuietisch, naar de leer der Jezukten ; (fig.) schijnheilig, onoprecht, valsch.
JezuTetisme, Loyola's leer, het werken in den geest der
Jezukten ; (fig.) valschheid, onoprechtheid.
Joaillier, juwelier.
Jobber, (in Engeland :) makelaartje ; beunhaas ; (in N.Amerika :) groothandelaar.
Jobsbode, Jobspost, ongeluksbode, treurige tijding ; Jobsgeduld, zeer groot, taai geduld.
Jockey, rijknecht, voorrijder, pikeur ; staljongen ; jockeyclub, gezelschap van paardenliefhebbers.
Jocrisse, zot, onnoozele hats, uilskuiken.
locus, scherts, grap, kortswijl.
John Bull, spotnaam van den grooten hoop des Engelschen y olks ; onheschaafd mensch.
Joint-stock-company, maatschappij op aandeelen.
Jokei, z. Jockey.
Joli, lief, netjes, mooi, hupsch, aardig.

Jonathan—Judicatie
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Jonathan, Broeder Jonathan, schertsende naam voor de
bewoners der Noord-Amerikaansche vrijstaten.
Jongleur, goochelaar ; potseninaker.
Jonk, Chineesch koopvaardij- en oorlogsschip.
Jonquille, hoog geel.
Joseph, soort van dun Fransch papier; filtreerpapier;
vrouwenoverrok; kuisch, eerhaar jongeling, Jozef.
!eta, de Grieksche letter i (de kleinste van het Gr. alphab.,
vandaar :) geen jota, niets, niet het allergeringste.
Jouissance, genot, genieting ; vruchtgebruik.
jouisseeren, genieten. (op- en afvalspel.
Joujou, kinderspeelgoed ; inz. het vroeger in zwang zjnde
Jour, dag ; du jour of de jour zijn, den dagdienst hebben, aan de dienstbeurt zijn ; jours de grace, respijtdagen (z. ald.); gout du jour, de heerschende smaak.
Journaal, dagboek; dagblad, tijdschrift.
journaliseeren, in bet dagboek schrijven.
Journalisme of Journalistiek, het tOschriftwezen, het
schrijven van tijdschriften, de gezamenlijke periodieke
pers van een land.
Journalist, dagbladschrijver, redacteur eener courant.
Journey, dagreis, dagwerk ; rein.
joviaal, blijgeestig, lustig, opgeruimd.
Jovialiteit, blijgeestigheid, blijmoed.igheid.
joyeuse entrée, blijde inkomst ; aanvaarding der regeering ; de privilegien die elk worst bij zijne kroning moest
Jozef, z. Joseph. (bczweren.
Jibe!, gejuich en juichen ; z. jubileeren.
Jubilaeum, Jubile, jubelfeest, jubeljaar.
Jubilaris, jubelvierder, feestvierder.
Jubilate, de Zondag na Paschen.
jubileeren, jubelen, juichen ; zijne 50- of 25jarige echtvereeniging of ambtsbediening vieren ; gouden of zilveren bruiloft houden.
Jucht, z. Juft.
Judesme, j odendom.
Judas, verrader ; Judaskus, verraderlijke kus ; Judashaar,
rood, roodachtig, rossig Mar.
judassen, onder 't masker van vriendschap bedriegen of
verraden, geniepig mishandelen.
Judex, (fr. Juge, eng. Judge), rechter.
Judicitie, beoordeeling, beslissing.
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Judicatuur, het rechterambt.
judiceeren, vonnis vellen, vonnissen, beslissen.
judicieel, gerechtelijk, rechterlijk.
judicious, oordeelkundig, verstandig, wel overlegd.
Judicium, gerecht, rechtspleging ; rechterlijke uitspraak.
Juft (beter dan Jucht), sterk riekend Russisch leder.
jugaalbeen, j ukbeen.
Juge de paix, vrederechter.
ju9eeren, oordeelen ; beoordeelen ; vonnissen.
Jutf errant, de wandelende jood.
Juliaansche kalender, de door Julius Cesar verbeterde
tijdrekening, waaraan het zonnejaar ten gronde ligt in
plaats van het maanjaar, waarvan echter de Gregoriaansche ongeveer 12 dagen afwijkt.
Julienne, groentensoep ; ook potage a la —.
Jumelles, dubbel oogglas, operakijker voor beide oogen.
Jiinctie, vereeniging, verbinding.
Junctuur, verbinding ; toestand, tijdsgewricht.
Junior, de jongere.
Juno, Jupiters zuster en gemalin ; (fig.) fiere, trotsche
vrouw .. (ook :) de naam eener planeet.
JunOnisch, naar Juno gelijkend ; (fig.) trotsch, majestueus.
Junta, vergadering, staatsraad in Spanje en Portugal ;
volkscomitd.
Jupe, onderrok, vrouwenrok.
Jupijn, Jupiter, oppergod, dondergod ; (ook ;) de naam
eener planeet.
Jura, de rechten, de rechtswetenschap.
Jura et facto, rechtens en feitelijk.
Juramënt, eed, eedzwering, vloek ; juramentum purgatOrium, zuiveringseed ; — assertorium, bevestigingseed.
jurare in verbo magistri, 14 het woord des meesters
zweren. (van eed
Juraterium, bezworen belofte ; (ook :) belofte in plaats
Jure, gezworene, lid eener jury.
Jure divino, naar de goddelijke wet.
Jure humani, naar de menschelijke wet. (telijk.
Juridiek, Juridisch, overeenkomstig de rechtsleer, gcrechJUrisconsidtus, rechtsgeleerde.
Jurisdictie, rechtshandeling ; rechtsmacht, rechtsgebied.
Jurisprudentie, rechtsgeleerdheid.
juristisch, de rechtsgeleerdheid betreffend, rechtskundig.

Innis utriusque doctor—Kabbala 279
Jüris utriusque doctor, doctor der beide rechten (het
burgerlijke en kerkelijke), afgekort door J. U. D.
Jury, rechtbank van gezworenen, waarbij een crimineel
beschuldigde alleen door beeedigde medeburgers schuldig kan verklaard worden.
Jury-man (pl. Jury-men), gezworene, lid eener jury.
Jus, recht ; jus belli et pacis, het recht van oorlog en
vrede ; jus gentium, het volkenrecht ; jus privatum,
burgerlijk recht ; jus publicum, publiek recht, staatsiecht ; jus talionis, recht van wedervergelding, van
weerwraak.
Jus, krachtig vleeschnat ; (vaak zj eu genoemd).
Jus et norma loquendi, de wet en regel der taal.
just, justemënt, juist, nauwkeurig, precies, net zoo, billijk, rechtvaardig.
justeeren, juist maken, vereffenen ; ijken, echt maken.
Juste-milieu, juiste midden ; spotnaam voor de gematigde
politieke partij, die voorgeeft het juiste midden te houden, doch gewoonlijk beginselloos is.
juste tempore, ter rechter tijd.
Justice of peace, vrederechter.
JustificAtie, rechtvaardiging ; verantwoording.
justificeeren, rechtvaardigen ; verantwoorden.
justitiabel, aan zekere rechtbank of rechter onderworpen.
Justitie, gerechtigheid ; rechtspleging ; gerecht ; rechtbank;
Jute, Oost Indische hennep of vlas. (vierschaar.
Juvantia, versterkingsmiddelen.
juxta, nabij, dichtbij, daarneven, daarnaast.
Jtixta-positie, naast-elkander-plaatsing ; toeneming (eens
lichaams) door uitwendige aanzetting.

K. *)
K. M. --= Keizerlijke of Koninklijke Majesteit.
Kaaba, Mohammed's bedehuis te Mekka.
Kabbala, z. Cabbala.

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

Kabilen, Kaby'len, talrijkste volksstam in N.-Afrika na de
Arabieren.

Kabinót, vertrekje, arbeidsvertrek ; vorstenkanier, geheitne

kanier ; de gezamenlijke ministers ; de vorst met zijn
staatsraad ; de regeering in hare betrekking tot het
buitenland ; verzameling van natuur- of kunstvoortbrengselen ; hooge, breede ladekast.
(uitgaat.
K nóts-order, verordening, die onmicldellijk van den vorst
Kabinetsquaestie, vraagstuk van welks beslissing het
aanblijven van het ministerie afhangt.
Kabinetstuk, voorwerp uit een kabinet van kunst of nat.
historic ; iets zeldzaams in zijne snort.
Kadót, Kadetje, wittebroodje (doorgaans van 21 cent).
echter, reehtsgeleerde bij de Mohammedanen.
Käffar, belasting, die de Christen-kooplieden in Turkije
nioeten betalen, wanneer zij waren van Aleppo naar
Kaffers, negerstain in Zaid-Afrika.
(Syrie zenden.
Kaftan, lange en wijde overrok, Turksch eerekleecl.
Kajapoet-olie, kostbare etherische olie uit de bladeren
van den kajapoetboom in Oost-Indic
Kakatoe, kakketoe, Oost Inclische bosch- of grot-papegaai.
Kakodemon, eon booze geest.
Kakophonie, (beter can-) wanklank, wangeluid.
Kalamijn, Kalamijnsteen, z. Gaimei.
Kalander, mangel ; (ook :) korenworm.
kalandreeren, mangelen, gladmaken, glanzen.
Kales, 'Mite, open wagen.
Kali, zoutkruid ; plantenloogzout, potasch.
Kaliber, bepaaldc maat ; maatstaf der doorsnede, inz. van
kanonskogels ; innerlijke wijdte van een stuk geschnt;
(ook :) gesteldheid, dengdelijkheid eener waar, gehalte.
Kalief, Khalief, de sultan als stadhouder van Moliamniecl.
Kalifaat, waardigheid van Kalief; het rk van Mohammed's opvolgers.
Kalium = Potassium (z. ald.)
Kalpak, lIongaarsche huzarenniuts Turksche pelsmuts.
Kamaschen, slobkousen.
Kameleon, kleine hagedis, waarvan men weleer geloofde
dat zij de kleur knit aannenien van de voorwerpen, op
welke zij zich plaatste ; (vandaar een mensch, die vaak
van partij, van meening verandert, naarmate zijn belang
het vordert.

kameleontisch—kantonnaal
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kameleentisch, wuft, veranderlijk, met alle winden waaiend.
Kamelot, stof van kemelen- of geitenhaar.
Kameraad, makker, metgezel, medewerkman, dienst- of
wapenhroeder enz.
Kamizool, kort onderkleed ter bedekking van 't bovenlij f,

liemdrok, vest.

Kamp, legerplaats ; veldlegering. (trekken.
kampeeren, gelegerd zijn, to veld liggen, het kamp beKampemênt, legerplaats ; veldlegering ; oefeningskamp.
Kampinje, bovenste achterdeel van een sehtp ; z. ook
Kampioen, kampveehter, strijder, held.
(Campagne.
Kampong, omheind erf op Java, gehucht, buurt, wijk.
Kanaal, gegraven waterleiding ; (ook zeeengte ; uit een
good kanaal lets weten, beteekent, dat men het nieuws
uit een geloofwaardigen mond, uit eene goede boon heeft.
Kanalisatie, aanlegging van kanalen ; bevaarbaarmaking
van een rivier.
kanaliseeren, van kanalen voorzien, kanalen aanleggen ;
eene rivier bevaarbaar maken.
Kandster, korf of wand van gespleten riet ter tabakverzending ; (vandaar .) kerftabak, de beste soort rooktabak ; (ook :) zakvormig voorwerp nit dierenhuiden, ter
warenverzending in Indio; tinnen kist, waarin de thee
uit China wordt verzonden.
Kandeel, kraamvrouwendrank uit kaneel, suiker enz.
Kanefas, voeringlinnen.
KanOn, eels stuk goof gesehut (z. ook Canon).
Kanonade, besehieting met kanonnen, kanonvuur.
Kanonneerboot, gesehutboot.
kanonneeren. met kanon vuren of besehieten.
Kanonnier, gesehutsoldaat.
KAnsbiljet, soort van Nederlandsehe staatspapieren.
Kansel, sprcekgestoelte, preekstoel.
Kanselarij, gerechtskamer, waar de gerechtelijke stukken
uitgevaardigd wooden, waar openbare papieren, oorkonden enz. van algemeen belang bewaard worden.
Kanselier, opperste eener kanselarij, uitvaardiger der openlijke gesehriften ; (vandaar :) Rijkskanselier, StaatskanKantaloep, knobbel- of wratmeloen. (seller.
Kantianisme, wijsbegeerte van Kant.
Kanton, afdeeling van een arrondissement of distrikt.
kantonnaal, tot het kanton behoorend; kantonsgewijze.
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kantonneeren, de troepen in bijeengelegen dorpen en steden verdeelen en inlegeren ; de kantons-kwartieren doen
betrekken.
Kantonnement, inlegering, kwartier. (oogmerken.
Kanta, pi,jpje of buisje der heelmeesters tot verschillende
Kaolin, porseleinaarde.
Kapel, bijkerkje, bedehuis ; vereeniging van toonkunstenaars ; gesloten volstemmig gezelschap van muzikanten
(ter, hulpgeestelijke.
bij een vorst.
Kapelaan, geestelijke, die eene kapel bedient ; hulppriesKapelmeester, opperste eener muzikanten-vereeniging.
Kapitaal, hoofdgeld, grond- of hoofdvermogen, geldsom.
kapitaal, hoofdzakelijk ; voortreffelijk, bijzonder sehoon ;
kapitale letters, hoofdletters, groote beginletters ; kapitale misdaad, zulk eene, waarop de doodstraf staat.
Kapitaliseering, berekening van het kapitaal naar de rente.
Kapitalist, wie veel kapitalen bezit, geldsommen op rente
zet, rentenier, vermogend man.
Kapiteel, bovenst gedeelte van eene zuil.
Kapitein, hoofdman, aanvoerder van eene compagnie; gezagvoerder van een vaartuig.
Kapitool, z. Capitolium.
Kapittel, hoofdstuk ; onderwerp van een gesprek.
kapittelen, iemand de wet lezen, scherp doorhalen.
Kapoen, gesneden haan.
kapoeres, kapOres, dood ; weg, verloren ; k. gaan, verderven, to gronde gaan.
kapot, gebroken, aan stukken ; verslagen, ontsteld ; dood;
k. maken, (in 't kaartspel :) alle slagen halen.
Kapot, regenmantel met eene kap ; soldaten-overjas ; mijn(perstruik.
werkerskap.
Kapper of kaper, de gesloten bloesemknop van den kapKarabijn, sehietgeweer der ruiterij. (flesch.
Kardf (bij samentrekking Kral), tafelflesch, kristallen
Karakter, schriftteeken, teeken, letter, lettersoort; het
eigenaardige, kenmerkende eener zaak ; gemoedsgesteldheid, geaardheid, denkwijze ; eerestand, waardigheid;
goede naam.
karakteriseeren, al de teekens eener zaak bepalen, kenmerken ; (ook :) betitelen.
karakteristiek, eigenaardig, kenmerkend; het karakteristieke, het eigenaardige, kenschetsende.

Karavaan—Katholicisme
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..........

Karavaan, handelstocht, reistrein in het Oosten.
Karavaanthee, fijne theesoort nit China, die ons over
Rusland wordt aangevoerd.
Karavillas, Turksche fregatten. (treinen.
KaravAnserai(1), herberg, verblijf voor Oostersche reisKarbats, z. Karwats.

Karbonkel, hoogroode robijnsteen.
Karbouw, Javaansche buffel.
Kardem6m, paradijskorrels, het zaad van een aan de gember verwant gewas.
kardinaai, hoofdzakelijk, eerst, voornaamst ; het kardinale punt, het hoofdpunt, het gewichtigste bij eene
zaak ; kardinale deugden, hoofddeugden.
Karkds, dierengeraamte ; romp ; met zi,jde omwonden koperdraad ; langwerpige bom vol handgranaten ; (fig.)
zeer mager mensch.
Karmijn, kostbare hoogroode verf, z. Kermes.
Karmozijn, hoogrood.
Kardnje, z. CarOgne.
Kar6s, koets, prachtrijtuig, staatsiewagen.
Karpet, los vloerkleed ; grof gestreept pakdoek.
Karpoloog, vruchtenkenner.
Kart61, vergelijk tot uitlevering; schriftelijke uitdaging
tot een tweegevecht. (voor kanonnen.
Kartetsen, kleine kogels ; eene daarmede gevulde patroon
Karthuizer, monnik der door St. Bruto gestichte orde.
Kart6n, bordpapier ; bordpapieren band one een boek ;
bordpapieren doos (voor neutsen, linten enz.)
kartonneeren, in bordpapier binden, een lichte band om
(een boek maken.
Kartouw, groot, kort en dik kanon.
Karveel (Caravelle), snelzeilend schip in Spanje en Portugal ; Fransch haringscheepj e ; Turksch oorlogsscheepj e.
Karwats, zweep van gevlochten lederen riemen.
Kasjoe, z. Cachou.
Kastoorhoed, kastoren hoed, hoed van beverhaar.
Kastrdl, komvormige koperen stoo p- of braadpan zonder
voet met een steel.
(of samengenaaid.
Kat6rne, eenige bladen (eig. vier) papier ineengeschoven
Kathdten, de beide zijden one den rechten hock vau een
reclithoekigen driehoek.
Katholicisme (beter Catholicisme), het Katholiek geloof,
de geest en strekking, waardoor de Kath. kerk zich in
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hare leer, verrichtingen en cereruonien van andere
Christelijke kerken onderscheidt. (toegedaan.
katholiek, algemeen, algemeen geloovig, der Roomsche kerk
Katholieken, algemeen geloovigen, aanbangers der Kath.
kerk, sedert het Vaticaansche Concilie (in 1870) scherp
verdeeld in Ultramontanen (zie verder dat woord),
die zich streng aan 's pausen bevelen in geloofs- en
staatsleer houden ; en in lib e r a l e K a t li oliek en
of oud -Katholieken (ook wel NeocathOlici, nieuwKatholieken genaamd), die zich op het gebied van Kerk
en Staat nicer vrijheid in denken en streven voorbehouden, en alzoo naar de Bissclioppelijke Clerezie (bijgenaamd Jansenisten), of wel tot het Protestantisme
overhellen ; z. Rongeanisme.
Katsjoe, z. Cachou.
Kauris of Couris, schelpmunt, porseleinschelpjes, die door
vele Indische volksstammen en Negers als count gebruikt
kauscher, z. koscher. (worden.
Kavdlje, oud paard ; elk oud, rompslompig ding.
Kaveling, deel, partij, verkoopafdeeling.
Kaviaar, ingezouten steurkuit. (schrijftaal.
Kawi-taal, de oude dichtertaal op Java, thans alleen
Kazemdt, bomvrij gewelf of kluis onder de vestingwallen,
walgewelf, kanonkelder.
Kazerne, gemeenschappelijke soldatenwoning.
kazerneeren, in kazernen huisvesten.
Kazemier, z. Casimir.
Keepsake, geschenk tot aandenken, souvenir.
Kellner, bediende in logementen en herbergen, Jan.
Kelp, aschzout uit verbrande zeeplanten.
Kepi, soort muts of pet van Fr. troepen in Afrika.
Kermes, Kermesbezien, scharlakenbezien, purperkorrels,
scharlakenluize (in Z.-Europa), welker besvormige maskers ingezameld en tot verschillende roode kleuren, inz.
tot karmijnrood en couleur de puce gebruikt worden.
Khalif, z. Kalief.
Khan, Tartarenvorst; herberg in 't Oosten.
Khedive, titel van den onderkoning van Egypte.
Kibitke, Russisch rijtuig met 4 wielen.
Kilogram of bij verkorting Kilo, 1000 grammes of wichtjes, Nederlandsch pond. (den.
Kiloliter, 1000 liters, kannen of koppen, 10 eaten of mud-

Kilometer— Koelies
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Kilometer, 1000 meters of Ned. ellen, 1 mijl.
Kilostere, 1000 kubieke ellen.
Kina, koortsbast (van den kinaboom in Z.-Amerika).
Kings-bench, hooger gerechtshof in Londen ; (ook:) eene
gevangenis voor schuldenaars.
Kiosk, (hij de Mooren :) soort van koffiehuis met fraai
uitzicht ; (bij ons :) in Oostersche smaak gebouwd huisje.
Kirschwasser, kersenwater, geesti* vocht uit pitten van
wilde krieken.
Kitchen, keuken.
Klafter, vadem, vaam (6 voet).
Kiapperolie, kokosolie.
Klarinet, schelfluit (hekend blaasinstrument).
Klarinettist, klarinetblazer.
Klasse, orde, afdeeling, indeeling van personen of zaken,
yak ; schoolafdeeling; school.
klasseeren, in klasstn verdeelen; schikken ; schiften.
Klephten, roovers in Griekenland.
Klerk, schrijver, kantoorschrijver.
Klewang, kort, breed zwaard in Ned. Indio.
Kliek, z. Clique.
Klimaat, Klimax = Clima, Climax.
Kliniek, z. Cliniek.
Klinket, klink, poortdeurtje.
Klisteer, darminspuiting, lavement.
Kndster, z. Kanaster.
Knees, hoogadellijke Pool of Rus.
Knickerbocker, afstammeling der oude Hollanders in New-

York ; in het alg.: New-Yorker.
Knife, mes.
Knight, ridder in Engeland.
Knoet, de Russische straf met eene uit harde juftriemen

hestaande zweep ; die zweep zelve ; (ook :) bovenlander,
Knot, knoop. (mof ; lomperd.
Knowledge is power, kennis is macht.
Knownothings, nietsweters, een politieke partij in Anie-

rika, die vijandig gezind is jegens de landverhuizers.

Malt, vrij zwaar, moeilijk smeltbaar metaal; k.-blauw,

schoone hemelsblauwe verfstof.

Mold, card- of bergmannetje, berggeestA
koejonneeren, beter cojonneeren (z. ald.)
Koelies, Hindoes nit eene der laagste hasten, die tegen-
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woordig bij menigte als landbouwers naar de Nederlandsche en Britsche kolonien trekken.
Koemiss, bedwelmende drank uit paardenmelk.
Koerier, renbode, staatsbode to paard.
Koers, loop, inz. geldsomloop ; gangbaarheid eener muntsoort ; loopende prijs (bv. van wissels, geld enz.); loop,
richting van een schip ; (fig.) den k. kwijt ziln, in zijne
redeneering verward raken.
Koeterwaalsch, gebroken Neder- of Hoogduitsch.
Kohier, aanslagregister der belasting.
Kohinoor, berg des lichts (een eng. kroonjuweel).
Kolbak, z. Kalpak.
Koliek, Kolijk, darm- of buikkramp, buikpijn.
Kol6m, zuil, pilaar ; kolommen van Hercules = Hercules-pilaren (z. aid.)
Kolonel, hoofdoffij.er, die een regiment onder zich heeft ;
(ook :) druklettersoort tusschen brevier en nonpareil.
koloniaal, de kolonien betreffend ; koloniale waren, waren uit de kolonien, inz. nit Oost-Indie. (lonien.
Koloniaal, soldaat behoorende tot de troepen in de koKolOnie, nederzetting, volkplanting, overzeesche bezitting.
Kolonisitie, aanlegging, vestiging eener kolonie ; nederzetting in een ander oord.
koloniseeren, eene kolonie of volkplanting aanleggen.
Kolonist, planter, aanbouwer, burger eener kolonie.
Koloriet,kleurmenging, kleurschakeering, kleurenharmonie.
Kolorist, bekwaam kleurschakeerder, meester in 't koloriet. (vaarte.
KolOs (lat. Colossus), reuzenbeeld ; reuzenzuil ; reuzengekolossaal, reusachtig, ontzettend groot.
Kombuis, scheepskeuken.
Komediant, tooneelspeler.
Komedie, blijspel ; (ook wel voor :) schonwburg, tooneel.
Komeet, staartster.
komiek, kOmisch, grappig, verlustigend, lachwekkend.
Komiek, tooneelspeler voor grappige rollen.
komisch, z. komiek.
Kommies, ondergeschikt ambtenaar bij de belastingen, die
tegen 't smokkelen of het belasting-ontduiken moet waken (vgl. Commies).
Kommiesbrood, soldatenbrood.
Kompaan, verbastering van Compagnon (z. ald.)
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(hoop, bende.
KomplOt, samenspanning, verbintenis tot een slecht doel ;
komplotteeren, samenrotten, een komplot maken.
konterfeiten, afbeelden, uitschilderen.
Konterfeitsel, afbeeldsel, portret.
Konvooi, begeleiding, bedekking door gewapende macht.
Konvooibriefje, geleibriefje, (Amsterdam.
Konvooiloopers, afgevers der nit- en invoerbiljetten te
Koomenij, winkel, waar allerlei soort van waren in 't
klein te bekomen zijn, kruidenierswinkeltje.
Koor, rondedans, reidans ; veelstemmig, vol gezang ; of
gezonderde plaats in kerken voor de zangers.
Kopdke, Russische kopermunt, honderdste roebel = 2 cent.
Kopij, handschrift waarnaar de zetter werkt (vgl. Copie).
Kopijrecht, uitsluitend recht om een boekwerk of geschrift
in 't licht te geven.
Koraal, zangwijze, naar welke de godsdienst-gezangen bij
den openbaren eeredienst door de geheele gemeente of
enkel door bet koor gezongen worden, koorzang.
Koralist, Korist, koorzanger ; koorleerling.
Koran, z. Alkoran.
Korbeel, uitstekende steen, waarop een balk rust.
Korist, z. Koralist.
Kornac, z. Cornac.
Kornêt, vlaggejonker, vaandrig (bij de ruiterij); (ook :)
neepi esmuts (kornetmuts); (ook :) kromme horen, kromme
(fluit.
Kornettist, kornethlazer, kornetspeler.
Kornis, kroonlijst, lijstwerk, lijstkrans. (terie.
Korporaal, rotaanvoerder van 10 a 15 man bij de infanKompas, windroos, magneetkastje.

Korset, z. Corset.
Kortdge = Courtage (z. ald.)
Kortegaard (verbastering van Corps de garde), wachthuis; stadsgevangenis, inz. te Amsterdam. (fregat.
Korvet, landsoorlogsvaartuig, dat in rang volgt op een

kOscher, kauscher, (volgens Joodsche godsdienstwetten :)
geoorloofd, rein, zuiver, bruikbaar, passend, geschikt.
Kraal, dorp of gehucht der Hottentotten ; open plaats
met staketsel afgezet.
Krambimboeli, met suiker gebrande rum of brandewijn.
Kranjang, grof gevlochten mand, meestal uit bamhoe ;
matwerk of gevlochten riet ter verzending van suiker.
Kraton, paleis van den sultan of vorst (Ned. Ind*.
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Krediet—kwarteeren

Krediet, geloof, vertrouwen, aanzien, goede naata als stipt
betaler ; gegeven tijd van betaling.
Kredietbrief, brief van borgtoeht, van aanbeveling.
krediteeren, op vertrouwen geven, borgen ; (14 kooplieden :) z. crediteeren.
krek, platte samentrekking van correct (z. ald.)
Kremetert, verbastering van Cremor tartari (z. ald.)
Kremlin, vesting; keizerlijk paleis te Moskou.
Kreosoot, z. Creosot.
Kreutzer, Duitsche munt, 60ste gl. (3 kreutzer
5 ct.)
Kris, getande, vaak vergiftigde dolk (in Indie).
Kristel, regelmatig gevormd en doorschnend lichaam uit
het mineraalr (ook critiek.
kritiek, hachelijk, beclenkelijk, zorgelijk, gevaarlijk ; vgl.
Kroep, vliezige keel-, luchtpijpontsteking.
Kroniek, tijclboek, tijdgeschiedenis, opsomming der voornaainste gebeurtenissen naar volgorde van tijd.
teerling- of dobbelsteenvormig; kubiek-el,
kubiek,
eene maat, die eene el lang, hoog en breed is ; kubiekde
derde-machtswortel
uit een getal.
wortel,
Kobus, teerling.
Kiihreihen, KÜhreigen, volksgezang der Alpenherders (in
het Fransch Ranz des vaches).
Kultur—, z. Cultur—.
Kurds, pantser, borstharnas.
Karassier, geharnast of gepantserd miter.
Karkuma, geelwortel, Indische saffraan.
Kurtax, de te betalen belasting of abonnementsgelden
voor het verblijf in eene badplaats, het bezoeken der
uitspanningen, der muziek enz.
Kurzaal, badzaal, vcreenigingsplaats der badgasten.
Kuur, genezing, behandeling eener ziekte ; (vandaar h a dkuur, bronkuur, waterkuur, genezing door 't
gebruiken van baden, door het drinken van bronwater,
door in- of uitwendig gebruik van koud water).
Kwaker, aanhanger der door George Fox gestichte christelijke secte, lid van het gezelschap der Vrien,1 en.
(maanden,
Kwart, vierde gedeelte, vierde maat.
Kwartaal, vierendeeljaars ; ontvangst of uitgaaf van drie
kwarteeren, good en zilver in de verhouding van 1 tot 3
samensmelten, orn het dan te scheiden door de quart
(z. Kwarteering).
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Kwarteering (ook de kwart geheeten), scheiding des gouds
van het zilver door salpeterzuur (sterkwater), wanneer
de verhouding der beide metalen als 1 tot 3 is.
Kwartier, vierde van een geheel ; wapenveld; zool- of
hielleder ; tijd der wacht tot op de aflossing ; stadswijk ;

grondgebied der stad ; inlegering, herberging der solda-

ten, nachtverblijf, overnachting ; sparing van het leven,
genade, lijfsbehoud (bv. om kwartier bidden, om lijfsgenade smeeken).
Kwartiermeester, militair of burgeriijk inlegeraar ; (ook :)
stuurmansmaat, opziener der scheepswachten.
Kwartijn, boekformaat, waarbij het vel 5 bladen of 8 bladzijden heeft ; een in quarto (4o).
Kwartje, verkleinwoord van kwart (z. aid.); inz. Nederl,
zilvermunt ter waarde van -I gulden of 25 centers.
Kwarts, zuiver kiezel, gedegen oxyde van silicium, bergof rotskristal.
(Rusland.
Kwas, Kwass, gegiste drank voor den gemeenen man in
Kwassie, Kwassiehout, bitterhout, bitterwortel of bitterbast (van den kwassieboom in Suriname enz.)
Kyrie eldison, Heer, erbarm U (onzer), driemaal herhaalde aanroep van den priester onder de mis en ale
koorzang bij den aanvang der mis.

L.
L, als Romeinsch getal = 50.
(haalde plaats.
I. a. = loco allegato of I. c. = loco citato, ter aangeL. S. = 16co sigilli, in plaats van zegel ; (ook
lectari
salidem, den lezer zij Neil!
L. st. = Livre sterling, pond sterling.
Labdanum, z. Ladanum.
Labeur, zwaar werk ; paarden van labeur, werkpaarden.
labiate letters, !ablates, lipletters (b, p, m, f, v, w).
Labor improbus omnia vincit, onvermoeide arbeid konit
alien to boven.
Laborant, arbeider, inz. scheikundige ; bereider van artsei4 waren en cliemische producten.
Laborare est orare, werken is bidden.

ELFDE DRUK.
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Laboratorium—Laitage

Laboratdrium, chemische werkplaats ; stookhuis.
laboreeren, arbeiden ; sukkelen ; aan eene ziekte laboreeren, daarmede behept zijn, daaraan lijden.
laborious, arbeidzaam, bedrijvig; moeilijk.
Labour, arbeid, week; labourer, arbeider.
Labyrinth, doolhof; (fig.) verwarde, duistcre zaak.
Lac, meer.
Lace, kant, boordsel.
laceeren, snoeren, rijgen.
lacereeren, verscheuren, openrijten.
Lacet, rijgsnoer, rijgveter.
!ache, traag, slap ; laf.
lacheeren, los maken, vieren; (fig.) toegeven.
Lachetd, traagheid ; lafheid.
Lacis, het aderweefsel.
Lack of Lak, gefingeerde rekenmunt in 0.-Indio = 100,000
ropijen of 120,000 gld.
lacdnisch, kort en bondig, kernspreukig, pittig.
Laconisme, zinrijke kortheid en bondigheid.
la critique est aisee et Part est difficile, critiek is gemakkelijk, maar de kunst is moeilijk.
Lacrimee Christi, Christus-tranen, fijne wijn, die aan den
voet van den Vesuvius wast.
Lactatie, voeding met melk ; zooging.
Lean, gaping, open vak ; uitlating.
Ladanum, geneeskraclitige, welriekende gomhars.
Lady, voorname Engelsche vrouw, dame.
lwdeeren, beschadigen, benadeelen.
Lmtare, naam van den 4den Zondag in de vasten.
Lffltitia, vroolijkheid ; verlustiging.
Ldgo, meer, landzee.
Ldgthing, wetgevend lichaam der Noorweegsche rijksvergadering of st o r th in g.
lagrimOso, weenend, schreiend, jammerend.
Lagfinen, ondiepe strandmeren en moerassen, inz. Tangs
de Adriatische zee.
Laird, Schotsch edelman, landeigenaar.
Laisser-alter, natuurlijke ongedwongenheid van gedrag,
van schrijfwijze ; zekere achteloosheid, die sommigen per(laten.
sonen nict kwalijk staat.
laisser faire, de dingen aan haar natuurlijken loop overLaitage, melkspijs ; laiterie, melkhuis, melkwinkel.
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Lak, z. Lack.
Lake, het meer ; lake-school, (eig. de meerschool) eng.
natuurdichters van de sentimenteele school.
Lakei, looper, lijfknecht, voetknecht.
la la, zoozoo, middelmatig ; (ook :) traag.
Lama, Tibetaansch priester, opperpriester.
Lama of Llama, Peruaansch schaap.
Lamb, lam.
Lambrequins, lintenbos, helmversiering.
Lambris, Lambriseering, beschot als muurbekleeding, paneelwerk ; pleisterzoldering.
lamentdbel, erbarmelijk, beklagenswaard,
Lamentatie, weeklacht, klaaglied.
lamenteeren, weeklagen, jammeren, kermen,
lamentoso, klagend, in klaagtoon.
Ldmpas, Oost-Indische of Chineesche zijden stof.
Lampet, kan of waterkruik, waschvat.
Lampien, lampje, illumineer-lampje of -glaasje.
lanceeren, werpen ; slingeren ; afschieten.
Lancet, laatvlijm, tweesnijdend wondheelersmesje.
Lancier, z. Lansier.
Landes, heigronden, heiden, steppen.
Landholder, grondbezitter ; landtax, grondbelasting ; landlord, landheer, grondeigenaar ; herbergier.
Langage, taal ; spraak, wijze van spreken ; — des halles,
vischwijventaal. (verlangen.
Langueur, matheid, ontspannenheid, kwijning ; smachtend
languissant, mat, kwijnend, smachtend.
Lansier, speerruiter, lansdrager.
Lansquenet, zeker oud kansspel.
Lantur16, zeker kaartspel, het lanterluien.
Laodiceer, lauw, onverschillig mensch.
Lapidair-schrift, in steen geschreven letters ; l.-stijl, de
stijl der grafschriften, gedenkteekenen enz. (die kort
en kernachtig moet zijn).
Lapidatie, steeniging.
lapideeren. steenigen.
Lapis infernalis, helsche steen.
Lappalien, vodderijen, prullen, nesten.
Lapsus, val ; font ; I. caldmi, schrijffout ; I. linguae,
spreekfout, het verspreken ; I. memorise, gebeugenfout,
misslag door vergeten.
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Larboard--Latus

Larboard, bakboord, linkerzijde van 't schip.
Lard, spek.
(ken.
lardeeren, bespekken, met spekreepjes opvullen of besteLaren, lares et penates, huiselijke beschermgoden.
larghetto, een tempo tusschen largo en lento.
largo, langzaam ;
assai, — di molto, zeer langzaam ;
— ma non troppo, niet al te langzaam.
Ldrifari, gewauwel, onbeduidende teal.
larmoyant, weenend en jammerend, in tranen wegsmeltend.
Wye, het insect v6or zijde ontwikkeling, pop ; (ook :)
masker, mom.
Larynx, het strottenhoofd.
Lasceren, Indische matrozen of kanonniers, in dienst van
de Eng. compag,nie ; soldaten des keizers van Ceylon.
lasciate ogni speranza, laat alle hoop achter.
lascief, ontuchtig, hoogst wellustig, geil.
Lassitude, matheid, loomheid.
Lasso, werpstrik waarmede men wilde paarden vangt.
latent, verborgen, heimelijk ; (ook :) gebonden ; laterite
warmte, warmte, die nog niet door verbranden vrij geworden, maar nog aan de stof gebonden is, gebonden
warmte. (wanten.
lateraal, ter zijde, zijdelings ; laterale verwanten, zijverLateraan, het paleis van den paus te Rome naast de Johanniskerk, de zetel van de regeering der R. K. kerk.
latereeren, bij rijen samentellen.
Laterna magica, tooverlantaren.
latet anguis in herba, er schuilt een adder onder 't gran.
Latijnzeil, driehoekig zeil, emmerzeil.
Latinisme, eigenaardige Latijnsche uitdrukking.
Latinist, kenner der Latijnsche taal.
Latiniteit, de Latijnsche taal of taalkunde.
Latitude, geographische breedte.
Latitudinairen, zedenleeraars, die als 't ware een ruim
geweten hebben, en het alzoo met recht, zedelijkheid
en godsdienst zoo nauw niet nemen.
Latoen, geel koper, messing.
Latomie, steengroeve ; vrijmetselarij.
Litomus, steenhouwer ; vrijmetselaar.
Latrinen, sekreet, bestekamer.
Latro, straatroover ; latrocinium, straatroof.
Letus, zijde, bladzijde, bladzijden-bedrag.
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laudabel, loffelijk, prijzenswaard.
Laudanum, slaapwekkend, pijnstillend middel ; iemand I.
geven, hem bovenmate prijzen.
laudari a vino laudato, geprezen worden door iemand
die zelf geprezen is.
Lauddtor temporis acti, lofredenaar van den ouden tijd.
laudeeren, prijzen, loven.
Laudes, lofzangen in de R. K. kerk. (belofte.
Laudum, uitspraak van een scheidsrechter ; (ook :) gelofte,
Laureaat, gelauwerde, bekroond dichter.
Laus Deo, God lof ; (ook :) schuldrekening, maanbrief.
laute, heerlijk, prachtig.
Lava, stollen, die in vurig vloeienden staat uit de vulkanen worden geworpen en bij afkoeling tot steen verharLavatOrium, waschbekken. (den.
laveeren, wasschen (eene teekening); bij tegenwind zigzagsgewijze opzeilen ; (ook :) dralen, behoedzaam voortgaan ; uitvluchten zoeken, geven en nemen, schipperen.
Lavement, darmbespuiting, klisteer.
Lavendel, welriekend tuingewas, uit welks bloemen men
lavendelwater, lavendelolie en lavendell'avenir, de toekomst. (g e e s t bereidt.
Lavine, Lawine, sneeuwval, sneeuwstorting (van een berg).
Lavis, gewasschen teekening.
Lavoir, waschbekken.
Lawine, z. Lavine.
Lawn, grasvlakte, perk ; lawn-tennis, zeker eng. balspel
(gebonden.
in de open lucht.
lax, wijd ; los, slap ; niet streng in de zedenleer ; onLaxans, laxatief, buikzuiverend middel. (lasten.
laxeeren, afvoeren, de ontlasting bevorderen. afgaan, ontLaxisme, de zucht om de minst gestrenge zedenleer toe
to passers.
Laxist, voorstander van de minst gestrenge zedenleer
Laxiteit, slapheid, loslieid, nalatigheid.
Lizaret, kranken- of ziekenhuis, pesthuis.
Lazareni, straatgepeupel, bedelaars in Napels en op Sicilie.
Idzarus, melaatsch, besmet met lazarij of lazarus-zeer;
arm als Lazarus, straatarm.
lazuur, hernelsblauw, hoogblauw.
Lazuur, Lazuursteen, blauwsteen, kopererts van een
schoone, hoogblauwe kleur.
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Lazzo—Legislator

Lazzo, pl. lazzi, vernuftige zet, gevat antwoord, kwinkslag.
Leader, leider, hoofd ; inz. van eene politieke partij.
leading article, vooropgaand, eerste of voornaamste artikel of opstel in een dagblad, hoofdartikel ; leading articles, gangbare waren.
Leaf, blad ; pl. leaves.
Leaseholders, packers.
Lecon, les, oefeningsstuk.
Ldctie, voorlezing ; leeruur, leertaak.
Lector, voorlezer ; bijleeraar op hoogescholen en gymnaBien ; lector bendvole, lectdri benevolo, welwillende
lezer, aan den welwillenden lezer.
Lectoraat, post van lector.
Lectuur, het lezen ; de belezenheid ; geschrift, boek.
Lega. verbond, verbintenis, bv. lega pOlska, Polenverbond.
legaal, wettig, rechtmatig, overeenkonistig de bestaande
wetten.
Legaat, titel der gevolmachtigden van de Roomsche curie;
pauselijk gezant of boodschapper ; bestuurder eener legatie ; erfmaking, schenking bij uitersten wil.
legaliseeren, wettigen ; gerechtelijk bekrachtigen, geldig
in rechten waken.
Legaliteit, wettigheid.
Legataris, een bij testament begiftigde, bijerfgenaam.
Legitie, pauselijk gezantschap ; provincie van den voorm.
Kerkelijken Staat, onder een legaat staande.
Legator, schenker bij uitersten wil.
legeeren, aandeelen in eene nalatenschap toewijzen, vermaken ; twee of nicer metalen door smelting met elkander vermengen.
Legeering, metaalmengiiig, allieersel, allooi.
Legende, levensbeschrjving van een heilige ; wondervertelsel, verdichting, sage ; het omschrift eener munt of
lezer, 16gêrement, licht, vluchtig, lichtzinnig. (medaille.
Lêgêrete, lichtheid, vluchtigheid, lichtzinnigheid.
[Ages, wetten (z. lex); bepaalde vergoeding of betaling
voor zekere werkzaamheden.
[Ai°, Legioen, groote schaar, onbepaalde menigte.
Legion d'honneur, legioeu van eer (Fransche orde).
Legislatie, wetgeving, wetgevende macht.
legislatief, wetgevend.
Legislator, wetgever.
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Legislatuur, wetgevende macht, wetgevend lichaam.
Legist, wetkundige, inz. leeraar van 't wereldlijke recht.
legitiem, wettelijk, wettig ; echt, in echt geboren ; legitieme portie, wettelijk erfdeel.
Legitimitie, echtverklaring; volmachtserkenning.
legitimeeren, wettigen, voor edit verklaren.
Legitimisten, aanhangers der grondstelling, dat de vorstelijke waardigheid, evenals de andere private reelten, een erfelijk recht is, onafhankelijk van den wit des
yolks; (in Frankrijk:) aanhangers van de Bourbons of
van wijlen den graaf van Chamborcl (Hendrik V).
Legitimiteit, wettigheid ; eerlijke geboorte. (dewijk XIV.
le grand monarque, le grand roi, de groote koning, LoLegua, Spaansche mijl.
Lemma, voorloopige stelling, leer- of hulpstelling.
len itief, verzachtend.
lenticulair, lens- of linsvormig.
lento, langzaam ; — di mono, zeer langzaam.
Leo, de Leeuw (sterrenbeeld des dierenriems).
Lepidopterologie, vlinderkunde.
Lepra, melaatschheid, leproosdij.
leproos, melaatsch, ruidig.
Leprezenhuis, huis ter verzorging van melaatschen.
leptogrephisch, fijn en klein geschreven.
les affaires font les hommes, de zaken maken den man.
lesbische Iiefde, onnatuurlijke ontucht der vrouwen onder elkander.
Leschis, lichtgewapende ruiters (bij de Turken).
lese-majeste, gekwetste majesteit.
lesto, hupsch, vroolijk.
letaal, doodeNk ; letaliteit, doodelijkheid.
l'Etat c'est moi, de staat ben ik (gezegde van Lodew. XIV).
Lethargie, slaapzucht ; ongevoeligheid ; zorgeloosheid.
lethArgisch, slaapzuchtig; zorgeloos ; gevoelloos.
Lethe, (rivier der) vergetelheid.
Letten, hoofdstam der bevolking van Lijfland.
Lettre, eng. letter, brief; letter; — d'avis, bericht- of
ad.viesbrief ; — d'affaires, brief over zaken, koopinansbrief ; — de change, wissel, wisselbrief ; —s de cachet, de beruchte heimelijke bevelen tot inhechtenisneming, krachtens welke een ieder naar willekeur door
de voormalige Bourbons van Frankrijk ingekerkerd of
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Leucopathie—Iiberaal

naar de een of andere plaats verbannen kon worden.
Leucopathie, bleekzucht. (Turk.
Levant, het Oosten, Morgenland ; Klein-Azie of Aziatisch
Levantine, Oostersche effen zijden stof.
Levdntisch, Levantsch, Oostersch ; levantsche koffie,
Arabische koffie.
Levdnts, Levents, soldaten van de Turksche galeien.
Levee, heffing ; lichting ; trek of slag in 't kaartspel ; I.
en masse, volksopstand, algemeene oproeping to wapen.
leveeren (een protest), over een wissel gerechtelijk een
protest laten opmaken.
Lever, morgenopwachting bij grooten en vorsten.
Leverancie, levering, aflevering.
Leverancier, leveraar, inz. wie het hof, het leger enz.
van waren voorziet.
Leviathan, monsterachtig waterdier.
Leviet, lid van den stam Levi ; priester ; priesterbelper ;
iemand de levieten lezen, hem scherp doorhalen.
leviter, held, vluchtig.
Leviticus, 3de boek van Mozes (bevattende de voorschriften voor de levieten).
Levrier, hazewindhond.
Lex, wet; pl. leges, wetten, verordeningen.
Iexicaal, op de wijze van een woordenboek.
Lexicograaf, woordenboekschrij ver.
Lexicon, woordenboek.
Lex non scripta, ongeschreven wet, gewoonterecht.
Lex scripta, de geschreven wet.
Lex talidnis, de wet der wedervergelding.
L'hombre, zeker fr. kaartspel, omber.
Li, Chineesche afstandsmaat ; Chineesche kopermunt.
Liaison, verbintenis, inz. van minnenden.
Lidnen, slingerplanten der keerkringslanden.
Liard, penning, oordje.
Lids, brievensnoer, bundel aaneengeregen papieren.
liasseeren, papieren aan een snoer of veter rijgen.
Libdtie, drank- of plengoffer der Ouden.
Libel, klaagschrift, smeekschrift ; schotschrift, smaadschrift,
schimpschrift. (maker.
Libellist of Libelschrijver, schotschrijver, schimpschriftliberaal, onbevooroordeeld, edel van denk en liandelwijs ;
ingenomen met de volksvrijheid en een vrijen staatsvorm.
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Liberaal, vrijheidsvriend, voorstander der volksvrijheid.
Liberalisme, vrijheidsmin, liefde voor vrije staatsvormen,
voor onbevan gen denkbeelden in wetenschap, godsdienst
en staatkunde.
liberatistisch, minachtend gebruikt voor liberaal.
Li beraliteit, onbevooroordeelde denk- en handelwijs ; mildLiberAbe, bevrijding, verlossing. (dadigheid.
libereeren, ontheffen, ontlasten, bevrijden.
Liberteit (fr. Liberte), vrijheid ; liberte et ëgalite, vrijheid en gelijkheid.
Libertfn, lichtmis; wildzang; vrijgeest.
libertineeren, doordraaien, uitspatten, liederlijk leven.
liberum arbitrium, fr. libre arbitre, de vrije wil.
Libitum, (ad, naar) believen, welgevallen, goedvinden.
Libra, de Weegschaal (sterrenbeeld des dierenriems).
Li brai re, boekverkooper.
Librairie, boekwinkel.
Li brAtie, de waggeling, de slingerende beweging der maan.
libre, vrij ; I. arbitre, vrije wil.
Libretto, boekje, inz. operatekst.
Libry, boekverzameling, stadsboekerij.
Licentia (z. Licentie); L poetica, I. poetarum, dichterlijke vrijheid.
Licentiaat, een toegelatene, bevoegde, iemand, die de bevoegdheid heeft verworven om doctor te worden en
zijne wetenschap nit te oefenen en te onderwijzen.
Licentie, verlof, volmacht, vrijheid ; bewijs van vergunning, patent ; (ook :) ongebondenheid, onbeschaamdheid,
uitspatting.
licentieeren, de vergunning of bevoegdheid geven ; ont•
slaan, afdankeu, nit den dienst zenden.
Licitant, de meesthiedende.
LicitAtie, opbod, verkoop aan den meestbiedende.
liciteeren, veilen, bij opbod verkoopen of verhuren.
LIcitum, veroorloofde zaak.
Lictor, bijlbundeldrager (in 't oude Rome).
lieeren, verbinden, vereenigen.
Lieu d'aisance, bestekamer.
Lieue, Fransche mijl, circa 41 kilometer.
Lieutenant, luitenant, plaatsbekleeder, officier, die in rang
op den kapitein volgt.
Lifeboat, reddingboot.
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Life-preserver, stok met looden knop.
Liga, z. Ligue.
Ligament, band, verband, zwachtel, windsel ; (bij lettergieter :) koppelletter (ff, fi, fi, ffi, fit).
Ligatuur, verbinding of rekking der noten van de eene
maat in de andere ; verband, laatverband ; het verbinden of verbandleggen ; onderbinding van eene ader of
een uitwas ; de daartoe dienende draad ; band van een
boek ; koppelletter (z. Ligament).
ligeeren, verbinden, vermengen, vereenigen.
Ligniet, bruinkool, aardharsig vergaan bout, naar steenkool gelijkende brandstof.
Ligoridnen, Ligoristen (of Redemptorfsten), eene naar
die der Jezuieten gelijkende orde, door Alfonso -de Ligorio in 1732 in Italie . gesticht en in alle landen verspreid (uit Pruisen verdreven).
Ligue, verbond ; eedgenootschap, samenspanning.
Liguisten, Ligisten, verbondenen, eedgenooten.
LigUster, een gewas, dat vaak tot heggen wordt gebruikt,
mondhout, keelkruid.
Likeur, fijne brandewijn, gekruide brandewijn, gebrand
water, geestrijke drank.
Iflas, lila, lichtblauwe, roodachtige kleur.
Liliput, fabelachtig land, welks bewoners (de Liliputters)
zoo groot als een vinger zijn.
Limatie, het vijlen, de vijling.
Limatuur, vijlsel, vijlstof.
Limbus, zoom, strook ; afgezonderde plaats bij de hel voor
ongedoopt gestorven kinderen naar de nieening van
enkele R. K. godgel.)
Limiet, grens, seheipaal ; hoogste bod, waartoe men gemachtigd is; grens van krediet.
Limitdtie, beperking, begrenzing.
limitatief, beperkend.
Limited, beperkt ; gew. verk. voor limited liability, met
beperkte verantwoordelftheid der aandeelhouders.
limiteeren, begrenzen, nauwkeurig bepalen, voorschqven.
Limondde, citroenwater met suiker ; limonade a la glace,
ijs-limonade.
Linea, lijn ; lineaal, werktuig om lijnen to trekken.
lineair, lijnvormig.
Lineamenten, gelaatstrekken, handlijnen.
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Lingerie, linnengoed ; linnenhandel.
Linguales, tongletters.
Linguist, taalkenner, taalgeleerde.
Linie, streep, lijn ; evennachtslijn ; in slagorde staande
troepen ; staand leger; geslachtreeks.
linieeren, lijnen trekken.
Linieschip. grootste soort van oorlogsschip.
Linietroepen, geregelde staande troepen.
Liniment, vloeibare zalf of smeertniddel.
Li6n, leeuw, overdreven modeheertje, gemaakt toongever.
Lionne, gevierde vrouw uit de groote wereld.
Liplappen, afstammelingen van Europeanen en inboorlingen op de eilanden Java en Sumatra.
LiquAtie, vloeibaarmaking, smelting.
liquet, het blijkt, hat is duidelijk of klaar.
Liqueur, z. Likeur.
Liquidatie, vereffening, afrekening.
liqulde, vloeibaar, helder; bewezen, uitgemaakt.
liquideeren, klaar maken, bewijzen ; in orde brengen ;
afbetalen, vereffenen.
Liquiditeit, vloeibaarheid ; klaarheid.
Lira, lire, Italiaansche munt van 100 centesimi = 1 franc.
Lis, strijd, twist, proces; betwiste zaak.
lisereeren, met snoeren bezetteu.
Lisiêre, last; zelfkant, leiband; zoom, rand.
Litanie, smeekgebed of -gezang in de R. K. kerk ; (fig.)
langwijlige klacht.
lite pendante, hangende het geschil.
Liter, kan of kop (10 maatjes).
Litera enz., z. Littera enz.
Lithochromie, z. Chromolithographie.
Lithoglief, gravure op steen ; graveur op steen.
Lithoglyphiek, kunst om op steen to graveeren.
Lithograaf, steenschrijver, steenteekenaar; steendrukker.
Li thographie, steenschrijfkunst, steenteekenkunst ; steen-

drukkunst.

(drukken.

lithographeeren, op steen schrijven of teekenen; steenlithogrAphisch, de steenschrijfkunst of de steendrukkunst
betreffend, door steendrukkunst voortgebracht.
Lithotomfe, de steensnijding, operatie van den steen.
Lithotomist, steensnOer, steenoperateur.
Lithotritie, fijnwrijven van den steen in de blaas.
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litigieus--loco

litigious, betwistbaar, pleitziek. (gelid is.
Litispendëntie, tijd, gedurende welken een proces hanLitoraal, Litorale, Littoraal, kustland, inz. het aan Oostenrijk behoorend kustland langs de Adriatische zee,
het gebied van Triest.

Iitteraal, letterlijk.
litterair, letterkundig, wetenschappelijk.
Littera scripta manet, de geschreven letter blijft.
Litterãtor (fr. Litterateur), letterkundige.
Litteratuu r, gezamenlijke schriftelijke voortbrengselen van
den geest; letterkunde.

Litteromanfe, overdreven schrijfzucht.
UN rg, kerkdienaar.
Liturgie, kerkgebruik, kerkenorde; kerkformulier.
litargisch, naar kerkgebruik, volgens het kerkvoorschrift.
livide, loodkleurig, blauwachtig; wangunstig.
Livraisön, levering, aflevering.
Lfvre, als Fransche rekenmunt = de franc ; als Engelsae (livre sterling, L. st.) = 12 gl.

Livrei, dienstkleeding, kennelijke bediendendracht.
Livret, boekje, aanteekenboekje, zakboekje.
Llama, z. Lama (2de art.)
Llanos, de ver uitgestrekte Zuid-Amerikaansche vlakten,
die meest zonder boomen en heuvelen zijn.

Lloyd, Lloyd's, zeevaartmaatschappij ; vergaderplaats van
de scheeps- en assurantie-makelaars der Londensche
beurs ; koffiehuis van Lloyd; ook in Oostenrijk is zulk
eene instelling, en wel to Triest; Lloyd's lijst, nieuwsblad voor handel en scheepvaart to Londen.
locaal, plaatselijk, tot eene plaats behoorend ; locale
kleur, eigenaardige en natuurlijke kleur van een voorwerp in eene schilderij.
Locaal, ruimte, begrensde ruimte, zaal, kamer, gebouw
plaatsgesteldheid.
Localisatie, plaatsaanwijzing; beperking.
(heperken.
localiseeren, plaatselijk maken, binnen hepaalde grenzcn
Localiteit, plaatsgesteldheid ; plaatsruimte, plaats.
Locataire, huurder, pachter.
Lock-out, werkstaking door de werkgevers, het gezamenlijke staken van 't werk in fabrieken enz. door de ondernemers.
loco allegato of 1. citãto, ter aangehaalde plaats.
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locomobiel, plaatsveranderend, vrijbeweeglijk ; —, verplaatsbare, draagbare stoommachine.
LocomOtie, plaatsverandering, voortbeweging.
Locomotief, stooniwagen, stoomtrekker.
16co sigilla (L. S.), in plaats van zegel.
Locus commilnis (pl. Loci communes), gemeenplaats,
dikwijls gebruikte uitdrukking, alledaagsch gezegde.
Locidie, uitdrukking, spreekrnanier.
Loderein, verbastering vau I'eau de la reine ( z. Eau).
Loep, z. Loup.
Loeris, onnoozele, of wie zich als zoodanig houdt, ploert.
Logarithmen, verhoudingsgetallen, kunstgetallen ter verkorting van de vermenigvuldigingen, deelingen, machtverheffingen en worteltrekkingen.
Loge, eel, kijkvertrekje, schouwburgcel ; vergaderzaal der
vrijmetselaars ; (ook 0 de gezamenlijke leden van zulk
eene loge.
Loge, Logde, hij of zij, die ten huize van een ander als
gast verblijf houdt.
logeabel, bewoonbaar, wel ter bewoning ingericht.
logeeren, huisvesten, wonen ; als gast zijn verblijf Ironden ; herbergen.
Logement, mooning; herberg, nachtverblijf voor reizigers.
Loggia, overdekte gang rondom de bovenverdieping, galerij.
Legica, denkleer, denkkunst, redeneerkunst. (pen.
Logies, huizing, nachtverblijf, matrozenverblijf op schelOgisch, redeneerkunstig, op redeneerkunde gegrond.
Logogrief, woordraadsel, letterraadsel.
Logos, wooed, rede ; overlevering ; denkvermogen.
Loisir, vrije, ledige tijd ; a loisir, op zijn gemak, zonder
(haast.
Loket, afdeeling van een kastje, vakje, hokje.
Loketkas, kas met vakken.
Lombard, LOmmerd, bank van leening, pandhuis.
longaniem, lankmoedig.
Longanimiteit, lankmoedigheid.
Longboat, de groote scheepsboot.
Longe, leireep, lange lijn voor de paardendressuur.
Longitude, length, geographische lengte.
IongitudInaal, de lengte betreffend ; in de lengterichting.
Loquaciteit, praatzucht, snapachtigheid.
Lord, titel des hoogen adels in 'Engeland, zitting- en stemhebbende in het Hoogerhuis.
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Lord lieutenant, titel des stadhouders of onderkonings
van Ierland.
Lord-mayor, eerste burgemeester van Londen.
Lordship, titel van een lord of hoog staatsbeambte.
Iorgneeren, begluren ; door oogglazen bekijken.
Lorgnët, tuurglas, zakkijkertje, tooneelkijker.
Losdnge, ruit, scheefhoekig vierkant ; en I., ruitvormig
Lotto, Lottospel, nommer- of getallenloterij.
Louinge, lof, lofspraak, loftuiting.
Louis d'or, Fransche goudmunt, de nieuwe = 9 gld. 62
et.; de dubbele (na 1786) = 22 gld. 80 ct.
Loup, Loupe, handvergrootglas.
Louvre, het oude koninklijk palcis to Parijs.
Love, liefde ; lovelace, door zijn beminnelijkheid voor het
vrouwelijk geslacht zeer gevaarlijk man.
Lowland, laagland.
Loxodroom, lijn van den schuinschen koers van een schip.
loyaal, rechtmatig, echt, getrouw, rond en eerlijk.
Loyaliteit, Loyauteit, getrouwheid, verknochtheid ; rechtschapenheid; plichtmatigheid, gehoorzaamheid aan de wet.
Lubriciteit, grove zinnelijkheid.
lubriek, geil, zeer wellustig, ontuchtig.
lucidus ordo, eene orde zoo klaar als de dag.
Limiter, lichtaanbrenger, morgenster, vorst der duisternis ; (ook •) wrVzwavelstokje, wrijfvuurhoutje.
lucratief, winstbelovend, winstaanbrengend.
LOcrum, winst; lucri causa, uit winstbejag.
Luctor et emárgo, ik worstel en kom boven, ik ontworstel mij aan de baren (wapenomschrift op de vroegere
Zeeuwsche duiten, op sommige, die nog als rariteit gezocht worden, uit schimp verandert in Luctor et ementor, ik worstel en bezwijk).
Lucubrfitie, nachtwerk, nachtstudie. (ken.
lucubreeren, des nachts werken of studeeren, nachtbralucullisch, weelderig, overdadig (als Lucnllus).
Luddieten, vernielers der machines (zoo geheeten naar
hun aanvoerder Ludd in Engeland).
Ludificatie, bespotting, fopperij.
ludificeeren, bespotten, beet hebben, foppen.
Ludimagister, schoolmeester.
Luggage, bagage.
luguber, treurig, somber, jammerlijk, naar.

Luitenant—Lyssa

303

Luitenant, z. Lieutenant. (verstand.
Lumen miindi, halt der wereld, wereldverlichter, groot
Lumieres, kennis, kundigheden.
lumineus, lichtend, helder, klaar, duidelijk.
Luna, de maan, Diana als godin der maan.
Iunair, lundrisch, de maan betreffende.
Lunambulist, maanzieke, nachtwandelaar.
lunatiek, maanziek ; eigenzinnig, grillig.
Lunch, Luncheon, tweede (warme) ontqt tegen den middag, voormiddagmaal.
Lune de miel, wittebroodsweken.
Lunette, oogglas, bail ; ooglap der paarden; brilschans.
(uniform, halvemaanvormig.
('Union fait la force, eendracht maakt macht.
Lupus in tabula, als men van den duivel spreekt, is hij
niet ver meer of (ziet men zijn staart, zijne horens,
rammelen zijne pooten).
Luster, z. Lustrum. (zige fraaie stof.
Lustre, glans, pracht ; kroonkandelaar; (ook :) zekere glanUistrum, tijdruimte van 5 jaren.
Lusus naturae, een speling der natuur.
luteeren, niet kleefdeeg bestrijken en luchtdicht maker'.
LUtum, kleefdeeg.
Luxdtie, verrekking, verstuiking.
Lime, weelde, overdaad, prachtliefde; overvloed.
luxeeren, verrekken.
luxurieus, weelderig, overvloedig; ontuchtig.
Lyceum, geleerde school, hooger gymnasium.
LycopOdium, wolfsklauw (eene mossoort); semen lycopodii, poeder van wolfsklauw, heksenmeel.
Lympha, waterachtige stof in het bloed.
Lynch-law, Lynchwet, volkswraak zonder worm van proces, eigenmachtig optreden van het y olk in N. Amerika om zonder rechterlijk onderzoek of vonnis misdadigers to straffen.
(scherpziende oogen.
Lynx, los (scherpziend verscheurend dier); lynx-oogen,
Iyrisch, tot de Tier behoorende ; Iyrisch dichter, lierdichter, gevoeldichter ; lyrische poezie, dichtsoort, welker
inhoud de gewaarwordingen en hartstochtelijke gcmoedstoestanden des dichters uitdrukt (hymne, dithyrambe, ode, cantate enz.)
Lyssa, dolheid, hondsdolheid.
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M—Maceratie

M.
M. als Romeinsch getal 1000.
M' (voor Schotsche namen) = mac, zoon van...
M. A. L. = Magister artium liberalium (z. ald.)
m. C. = mio canto (z. ald.)
M. D. = Medicinw Doctor (z. ald.)
Mlle = Mademoiselle, Mejuffrouw.
m. m. = mutatis mutãndis (z. ald.)
Mme = Madame, Mevrouw.
M. P. = member of parliament, lid van het Eng. parlement.
Mr. = Monsieur, Master, Mijnheer ; Meester ; als academische graad, b y. Mr. in de rechten, rechtsgeleerde,
advocaat.
Mrs. = Messieurs, Mijnheeren, Mijne Heeren; (ook :)
Mistress, Mevrouw.
MS. = manuscript ; MSS. = manuscripten.
Maarschalk, eig. paardenkneeht, stalknecht ; oppertoeziener over den hof- en krijgsstaat; stafdrager, opzieuer
bij openbare plechtigheden, inzonderheid een vorstelijke
hofmeester ; veldmaarschalk, opperyeldheer.
Mac, zoon (vdor Schotsche namen), afgekort M.
macadamiseeren, (een weg) met klein gestooten granietkiezel of kalksteen bedekken (naar de handelwijze van
den Amerikaan Mac Adam).
Macaroni (it. Maccheroni, pl.), meelreepen, deegdraden
(geliefde volksspijs in Italie).
macaronische verzen, koddige verssoort, waarbij men de
woorden der eene taal naar de regels der andere (inz.
de Latijnsche) verbuigt (bv. het bekende: non onmes
aunt kokki, kingos qui drtigere messos, 't zijn al geen
koks, die Lange messen dragen).
Macchiavellisme, staatsleer van Macchiavel; sluwe, arglistige staatkunde.
Macedoine, uit velerlei groenten of vruchten samengestelde spijs ; (fig.) letterkundig allerlei.
Maceratie, weeking, inbijting ; (ook .) uitmergeling, afmatting, lichaamskwelling.
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macereeren, laten weeken ; (ook ;) aftuatten, kwellen.
mache, gekauwd, geweekt.
machinaal, werktuiglijk ; onnadenkend, volgens sleur.
Machinatie, kuiperij, weefsel van sluw berekende plannen.
Machine, kunstwerktuig ; (fig.) kunstgreep, list.
machineeren, jets kwaads bedenken, sinwe plannen op
het getouw zetten, kuiperijen maken.
Machinerie, vervaardiging van machines ; inrichting van
machines, werking, ineenvalling hares deelen ; (ook :)
(chine.
= machinatie.
Machinist, kunstwerktuigmaker ; bestuurder van de maMacis, foelie, muskaathloesem.

Mackariboe, de beste soort van k a n a s t e r.
Mackintosh, waterdichte overjas of mantel.
Macon, metselaar ; vrijmetselaar.
Maconnerfe, vrijmetselarij.
maconniek, de vrijinetselarij betreffend. (heiilsleer.
Macrobiotiek, kunst orn het Leven to verlengen, gezondMacrologie, wijdloopig gesnap, woordenkraam.
matte animo! houd (goeden) moed !
Macuba, fijne soort van snuiftabak.
Maculatuur, misdruk.
Madame, Mevrouw. Mademoiselle, Mejuffrouw.
Madonna, (eig, mijne vrouw) de heilige Maagd, OnzeLieve-Vrouw.
Madras, stof nit zijde en katoen, dock van Madras.
Madrigal, klein zinrijk lyrisch gedicht.
Maeander, kromming, hocht.
mfflandrisch, kronkelend, slingerend (als de vermaarde
strooni Mander).
Maecenas, vriend en besehermer van kunst en wetensehap.
MmOnides, bijnaam van Homerus (naar Mmonie, landschap in Lydiè, dat men mede voor zijn vaderland houdt).
maösteso, plechtig verheven, met waardigheid.
Maestro, meester, leermeester, muziekineester.
ma foi! op mijne eer ! waaraelitig ! voorwaar !
Magazijn, pakhuis, voorraaclhuis ; groote winkel ; tijdschrift voor een bepaald vak.
(dige
:la res.
Magdalena, berouwhebbende
vrouw, boetvaarMaggiordomo, opperhofineester, hofmaarschalk.
maggiore, grooter, sterker.
Magie, too cerkunst, tooverij.
ELFDE DRUK.
20
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Magi6r—mainteneeren

Mdgier, Oostersch geleerde, inz. sterrenkundige.
magisch, tooverkrachtig, betooverend.
Magister, meester, leermeester, inz. magister artium liberAlium (M. A. L.), meester der vrije kunsten.
Magister dixit, de meester heeft het gezegd.
magistraal, meesterlijk ; hoofdzakelijk.
Magistraat, overheidsambt ; stadsregeering.
Magistratuur, overheidsambt, waardigheid van regeeringslid ; het openbaar gezag.
Magnaat, rijksgroote ; oud-adellijke in Hongarije en Polen.
Magna charta, z. Charta magna.
magnaniem, grootmoedig, verheven.
Magnanimiteit, grootmoedigheid, zielsgrootheid.
Magneet, ijzersteen, zeilsteen (die ijzerhoudende lichamen
aan-, tot zich trekt).
Magneetnaald, met den magneet bestreken naald, die vrij
draaiend, zich naar de noordpool richt.
Magnesia, bitteraarde.
magnetisch, aantrekkend, met magneetkracht begaafd.
Magnetiseur, hij, die door het (dierlijk) magnetisme genezing zoekt te bewerken.
Magnetisme, magnetische kracht en de toepassing daarvan.
Magnificat, naam van Maria's lofzang in de It. K. Berk.
Magnifiantie, pracht, heerlijkheid.
Magnifiek, prachtig, luisterrijk, kostbaar.
Magniloquentie, grootspraak, hoogdravendlieid.
MagyAren, oorspronkelijke naam der Hongaren.
Mahag6nie- of MahOniehout, fijn, bruinrood, zeer hard
bout van den mahagonieboom op de West-Indische
eilanden en in Zuid-Amerika. Mihdi, de door de muzelmannen verwachte profeet.
MahrAtten, Indisch yolk op het schiereiland aan deze
zijde van den Ganges.
Maidan, renbaan, inz. die te Constantinopel. (lid.
Maidenspeech, eerste rede, debut, b y . van een parlementsMail, valies ; rijdende post, brievenpost, inz. de post, die
de brieven naar en uit Indie overvoert, de la n dma i 1,
overlandmail.
Main, hand ; main morte, eig. doode hand ; onvervreemdbare grondeigendom.
mainteneeren, handhaven, in stand houden ; kameren,
eene bijzit houden ; je maintiendrai, ik zal handhaven.
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Maire, gemeentehoofd, burgenieester.
Mairie, ambt, waardigheid van maire ; gemeentehuis.
Mais, Turksche tarwe, Turksch koren.
Maison, huffs ; — de campagne, buitenplaats, landhuis ;
— de commerce, handelshuis ; — de plaisance, lusthof ; - de sante, ziekenhuis, inz. krankzinnigenge.
sticht ; - de vine, stadhuis, raadhuis.
Maitre, meester, heer, gebieder ; baits ; maitre d'armes,
schermineester ; — d'hotel, hofmeester.
Maitresse, meesteres, vrouw des huizes ; matres, bijzit.
maitriseeren, den meester spelen, beheerschen.
Maizena, bereid fijn maismeel.
Mdjesteit, waardigheid, hoogheid, heerlijkheid, titel der
gekroonde hoofden en hunne gemalinnen.
majestueus, heerlijk, koninklijk, prachtig, verheven.
Majoor, opperwachtmeester, bataljons-hoofd, officier in
rang tusschen kapitein en kolonel.
major, grootere ; oudste van twee broeders (senior).
majoraat, voorrecht des oudsten eener familie ; (ook :)
bezitting die aan den oudste eener familie toekomt.
Major domus, opperhofmeester, hofmaarschalk.
Majorenniteit, meerderjarigheid, mondigheid.
Majoriteit, meerderheid (der stemmen).
Maldde, ziek ; maladie, ziekte ; — du pays, heirawee.
Maladresse, onhandigheid, lompheid.
mala fide, arglistig, to kwader trouw.
Malaise, on g emak, onbehaaglijke toestand.
mal-i-propd's, ten ontijde, ongelegen.
Malaria, de door moeraslucht in Italic, vooral in Rome's
omstreken, verwekte koorts.
malaxeeren, week, lenig maken (by . harde stoffen in olie).
Malbroek, z. Marlborough.
malcontent, ontevreden ; —en, misnoegden.
Maledictie, vloek, verwensching ; (ook :) achterklap.
MalentendO, misverstand, misyattino..
Malfacon, misstand, wat leelijk staat.
malgre, ongaarne, onvrijwillig, ondanks, in weer wil van.
Malheur, oiigeluk, rampspoed.
malhonnet, onbeleefd, onbetamelijk ; slecht.
Malice, boosheid, arglistigheid ; schalke streek.
malicious, boosaardig, verraderlijk ; moedwillig.
malis avibus, onder slechte voorteekenen.
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Malle—Manducatie

Mails, valies ; post, brievenpost.
malleabel, hamerbaar, smeedbaar.
Mal' occhio, de booze blik, de gewaande gave van sommige menschen (jettatore) om door hun kwaad oog anderen ongeluk aan to brengen.
malprOpre, onzindelijk, morsig. (ridder.
Maltdser, inwoner van het eiland Malta ; ook = MaltezerMalthusianisme, de leer dat de aanwas der bevolking van
staatswege moet beperkt worden.
maltraiteeren, mishandelen,
malum malo proximum, een ongeluk komt zelden alleen.
Malveillance, kwaadwilligheid, kwalijk gezindheid.
malveillant, kwalijkgezind.
Malversatie, ontronwe waarneming van een post.
malverseeren, zijn post niet eerlijk waarnemen, gelden
onderslaan of verdonkeremanen.
Malzextract, moutextract, soort gezondheidsbier.
Mama, moeder ; (iron)) deftige lijvige vrouw.
Mamelak, Mammeliik, een uit christen-ouders geboren,
in den Mohammedaanschen godsdienst opgebrachte slaafen lijfwachter van den Egyptischen sultan ; afvallige,
geloofsverzaker, r en e g a a t.
(Mejuffrouw.
Mammezel of Mamzel, samentrekking van Mademoiselle,
Mammon, geldgod, aardsche goederen en rijkdommen.
Mammouth, ontzaglijk landdier uit de voorwereld.
Manuel, z. Mammezel.
Manager, bestuurder, inz. tooneelopziener, regisseur.
[chester).
mancando, allengs afnemende.
Manchester, katoentluweel (naar de Engelsche stad ManManchesterschool of -partij, de vrijhandelspartkj.
Manchdtten, handlubben ; manchetten-koorts, kruitkoorts,
soldatenlafheid ; manchetten hebben, bang zi,jn.
Mancipatie, overgaaf eener zaak als eigendorn.
Wilco, gebrek, tekort bij koopwaren.
Mandaat. bevel, last, volmaclit, lastbrief.
Mandarijn, ieder staatsbeambte in China.
Mandataris, lasthebber, gevolmachtigde, zaakvoerder.
Mandator, Mandant, last-, volmachtgever.
Mandement, meet vermanende dan gebiedende bepaling
of beschikking, herderlijke brief.
Mandoline, kleine luit met vier snaren.
Manducatie, het kauwen of eten.

Manege—Manuaal
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Manêge, rijschool, rijkunst ; listige handelwijze. (nen.
Manes, zielen der afgestorvenen, schimmen der overledeManeuvre, maneuvreeren, z. Manoeuvre, manoeuvreeren.
Mangaan, bruinsteen-metaal (zeer Bros en moeillik te snielten metaal).
maniAbel, handelbaar, lenig; (fig.) gezeglijk.

Manichwer, ketter in de eerste christenkerk ; (ook wel
iron. voor :) een onstuimig limner.
Manie, zucht, overdreven neiging ; verstandsverbijstering.
Manier, handelwijs, levenswijs ; kunstgreep ; gemaaktheid.
Manifest, openlijke bekendmaking, verklaring van een
vorst of een staat over eene staatsaangelegenheid, een
staatsschrijven ; (ook :) verdedigingsgeschriften.
Manifestãtie, bekendmaking ; opening of blootlegging van
een voornemen, openbare vertooning one opzien te ba
ren, indruk te maken.
manifesteeren, openbaren, bekend maken, kond doers.
Manilla, tabak van 't Philippijnsche eiland Manilla.
Manille, tweede troef in het omberspel, quadrillespel en
soortgelijke kaartspelen.
ManiOk, broodwortel, cassave.
Manipulatie, kunstmatige behandeling of aanwending der
noodige handgrepen ; betasting.
manipuleeren, behandelen, betasten, bestrijken.
Mannequin, ledepop ; onzelfstandig mensch.
Mannequinage, beeldhouwwerk aan gebouwen.
Manoeuvre, handeling, handgreep ; kunstmatige besturing
van een schip, van krijgsvolk ; krijgsoefening ; slinksche wegen, listen en lagen.
manceuvreeren, oefeningen houden (bij vloten, legers) ;
rnaatregelen nemen.
Man of war, krijgsman ; oorlogsschip.
Manometer, manoscoop, werktuig one de dichtheid der
lucht te meten.
Manor, manoir, riddergoed, landgoed.
Manquemênt, gebrek, nalatigheid, fout, verzien.
manqueeren, feller', te kort komen, in gebreke blijven,
nalaten ; zijne betalingen staken, failliet zjn.
Mansarde, gebroken dak ; dakkamertje. (te Londen.
Mansion-house, arnbtelijke woning van den lord-mayor
Mantille, vrouwenmanteltje.
Manuaal, handboek, dagboek ; toetsenrij.
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manu armate—Marinade

manu armata, gewapenderhand.
ManudOctie, handleiding, aanwijzing.
ManufactOren, hand-, kunstvoortbrengsels, inz. van zijde,
katoen, linnen, wol ; manufacturier, wie zulke voorwerpen maakt, verkoopt.

Man ufactu u r, werkplaats, waar hand- of kunstvoortbrengselen in menigte vervaardigd worden.

Manumissie, vrijlating van een slaaf of lijfeigene.
manu prepria, met eigen hand (geschreven),
Manuscript (M. S.), handschrift, geschreven boek.
Mappe, omslag ; teeken- of brieventasch.
(borsten.
mappeeren, landkaarten teekenen.
Mappemonde, wereldkaart ; (iron.) groote, voile vrouwenmohammedaansch
vroom
kluizenaar.
Maraboet,
Maraboe-vederen, schoone, donsachtige veeren tot sieraad
op dameshoeden.

Marasquin, Maraskino, fiine brandewijn, getrokken op
fijngestooten pitten van zure kersen.

Maraudeur, z. Marodeur.
marcando, marcato, met nadruk.
Marchand, koopman ; handelaar ; — de modes, mannfacturier, modehandelaar ; — tailleur, kleermaker die
tevens stollen verkoopt.

marchandeeren, handel driven ; dingen ; ook dralen.
marcheeren, te voet gaan, op soldatenwtis oprukken.
Marche funebre, doodenmarsch.
Marchese, in Italie markgraaf of = het Fransche Marquis.
Marcipein (gewoonlijk Marsepein), suikerbroodje ; gebak
nit amandelen en suiker.

Mardi gras, vastenavondclinsdag.
Marechal, maarschalk.
Marechausse, veiligheidswacht te paard, rijdende veldwachter, politie-ruiter.

Maremmen, ongezonde en moerassige oorden in Italie.
Marge, rand (van een boek, oorkonde enz.)
marginale aanmerkingen, randaanmerkingen.
margineeren, met ecn Witten rand voorzien, omranden ;
op den rand aanteekenen.

Manage, huwelijk ; heer en vrouw (in 't kaartspel); —
de convenance, huwelft nit berekening van voordeel.
Marinade, gekruide pekelsaus tot inmaking van spijzen;
de daarin gelegde spijs zelve.

Marine—Marschroute
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Marine, zeewezen ; zeemacht.
marineeren, in marinade inleggen of inmaken.
Marinier, zeesoldaat.
Marionêtten, draad- of ledepoppen ; poppenspel.
maritaal, mannelijk, wat den man toekomt.
maritiem, tot de zee behoorende.

Mark, merkteeken; grens ; gewichtseenheid voor goud,
zilver en edelgesteenten; Duitsche rijksmunt = 60 cts.
markeeren, z. marqueeren.
Market, markt.
Marketenter, Marketenster, zoetelaar, zoetelaarster (die
aan de soldaten ververschingen verkoopt, veld- of legerkraamster).
Markeur (Marqueur), teller bij 't biljart ; oppasser.
Markies (Marquis), Markiezin (Marquise), in Frankrijk
en Engel-and de titel van den tweeden adellijken rang.
Marlborough, beroemd Fransch volkslied op den grooten
Engelschen veldheer van dien naam ; de marschwijs
van dat lied (doorgaans samengetrokken tot M a 1broek).
Marti, licht gaasaehtig weefsel, halfzijden stof.
Marmelade, gesuikerd verdikt vruchtensap, ooftmoes.
Martode, plundering, strooppartij.
marodeeren, heimelijk plunderend rondzwerven.
Marodeur, achterblijver, landlooper, plunderaar.
Marokijn, gekleurd bokken- of geitenleder.
MarOt, narrenkap ; stokpaardje.
marquant, in 't oog vallend, uitstekend.
Mirque, merk, herinneringsteeken ; speelmerk.
marqueeren, merken, stempelen ; op- of aanschqven.
Marqueterie, ingelegd werk van gekleurd bout.
Marquis, z. Markies, Marquise, z. Markies ; (ook :) linnen zonnescherm ; linnen overdekking eener officiers.
tent ; dames-parasol, die naar welgevallen rechtop of
schuins kan opgezet worden ; soort van groote, smakeMarronen, groote, edele kastanjes.
(lake peer.
Matrons, groote, ronde haarkrullen als vrouwentooi.
Mars, de krijgsgod; eene der planeten ; (fig.) de oorlog ;
(het ijzer.
marsch! voorwaarts! voort ! weg!
Marsch, krijgs- of legeroptocht ; dagreis to voet.
laag
gelegen
moerassig
en
vet
land.
Marschland,
Marschroute, reisweg, richting van den tocht,
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Marseillaise—Match

Marseillaise, Fransch patriotisch krijgslied van 1792.
Marsepein, z. Marcipein.
martiaal, krijgshaftig, strijdbaar.
Maryland, bekende tabakssoort uit de gelijknamige landstreek der Vereenigde Staten.
MascarOn, groteske kop aan fonteinen, deuren enz.
masculinum, mannelijk ; Masculinum, mannelijk geslacht
der naamwoorden ; masculini gdneris, van het mannelijk geslacht.
Maskerade, gemaskerd bal, mommendans.
Masker (fr. Masque), mom, momaangezicht ; vermonid
persoon ; voorwendsel, uitvlucht.
maskeeren, bedekken, verbergen, het uitzicbt benemen ;
(fig.) bewimpelen, bemantelen, verbloemen.
maskeren, eene masker voordoen, vermommen, verkleeden.
Mason, nietselaar.
Massa, hoop, menigte ; stofklomp ; het geheel, alles bijeengenomen ; (ook :) gezamenlijke boedel van inland,
die failliet of bankroet is (Massa concurrens); (in de
negertaal :) meester.
Massacre, gruwelmoord, nedersabeling, bloedbad.
massacreeren, nederhouwen, afmaken, een bloed.bad aanrichten.
maskeeren, het lichaam na het bad op Oostersche wijze
wrij y en, drukken, kneden enz.; wie dit verricht heet
Masseur.
Massief, (van gebouwen :) sterk, vast, uit muurwerk bestaande ; (van metalen :) dicht, vol, niet hol ; (van menschen :) grof, ruw, onbehouwen, plomp.
Master, beer, mijnheer ; meester, Baas ; bestuurder, hoofd,
opzichter ; eigenaar, kapitein van een koopvaardijschip ;
leermeester, schoohneester ; (ook, als brleefdheidstitel :)
mijnheer, (afgekort Mr.); jongeheer (z. Messieurs).
Masticatie, het kauwen.
Mastik, zekere gom ; stofverf ; kleefdeeg.
Mastodon, ondergegane diersoort der voorwereld.
Mastupratie, Masturbatie, zelfbevlekking.
Masiirka, Poolsche nationale dans in 8 maat.
Matador, doodslager, stierendooder in Spanje ; uitstekend
man, eerste Baas ; een der hoogste troeven in 't kaartsp el.
MatamOre, pother, snoever.
Match, weddenschap, wedren, wedloop, wedstrijd.

Matelote—Mavors
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Matelote, matrozenkost ; spijs van tot ragout gekookte
visch met tout, peper, uien, wijn enz.
Mater, moeder, moederkerk ; (ook .) moerschroef ; — dolorosa, de moeder der smarte (van den gekruisigde).
Materialen, het muteriaal, materieel, de ruwe stof tot
eenig werk, bouwstoffen ; bestanddeelen ; het materieel,
het geschut.
Materialisme, stelsel, dat alles als stoffelijk beschouwt en
een geestelijk bestaan ontkent.
Materialist, aanhanger van 't materialisme, van de stelling : al wat bestaat is stof ; (in Duitschland ook :) hall•
delaar in kruiderijen, specerijen.
Materialiteit, stoffelijkheid, eigenschap der stof.
Materia medica, geneesmiddelen.
Materie, stof, grondstof ; onderwerp ; (ook :) etter.
materieel, lichamelijk, stoffelijk ; wezenlijk, zakelijk z.
ook onder Materialen).
Materniteit, moederschap.
Matórnum, moederlijk erfdeel.
Mathematicus, wiskunstenaar, meetkundige.
Mathematiek, wiskunde, nauwkeurige wetenschappen.
mathematisch, wiskunstig ; overtuigend, uitgemaakt.
Mathesis = Mathematiek.
Matieres premieres, grondstoffen.
Matinee, morgentO, voormiddag, voormiddag-bijeenkomst;
m. musicale, muziekpartij in den voormiddag.
Matines, (bij de R. K.) vroegmetten.
matineus, vroeg opstaand, gewoon aan vroeg-opstaan.
Matres, kleinkinderschoollioudster; bijzit, liefje (maitresse).
Matrijs, metaalmoeder, koperen vorm, door het inslaan
van den stempel ontstaan.
Matrininium, echt, huwelijk ; huwelijksleven.
MatrOne, Rom. dame, deftige bedaagde vrouw.
matteeren, mat, dof maken, wit koken.
Maturiteit, rijpheid, volwassenheid.
Mausoleum, praalgraf, eeretombe.
maussdde, morsig, slordig ; inz. knorrig, gemelijk.
mauvaise honte, valsche schaamte, overmatige beschroomdmauvais gout, slechte smaak.
(heid.
mauvais plaisant, flauwe of ongepaste grappenmaker.
mauvais sujet, lichtmis, doorbrenger,
Ma yors, de krjgsgod Mars.
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Maxime—medicineeren

Max fme, grondstelling, grondregel ; leerspreuk ; bepaalde
meeni ng.
Maximum, het hoogste, grootste ; de hoogste prijs.
Mayonnaise, koud vleesch of visch met een soort eiersaus.
Mayor, burgemeester (z. Lord-mayor).
Mazagran, koffie met selters- of suikerwater en wat Iikeur of cognac (in een glas voorgediend).
Mazdtte, slecht paard, knol ; slechte speler, kruk.
mijne schuld, door mijn toedoen.
-tufcipa,
Meander, medndrisch, z. Mmander, mmandrisch.
Meat, vleesch.
Mechanica, bewegingsleer ; werktuigkunde.
Mechanicus, werktuigkundige ; handwerksman.
Mechaniek, inrichting, samenstelling der machines.
mechdnisch, werktuigkunstig ; bandwerkmatig ; zonder
nadenken (by . iets verrichten).
Mechanisme, inwendige samenstelling van een werktuig,
drjjfwerk ; bewerktuiging.
mechdnt, boos, slecht.
Mecompte, misrekening, vergissing.
Medaille, gedenkpenning; eerepenning.
MedaillOn, groote gedenkpenning ; lijstje, ring om er
schilderstukj es, portretten, naameijfers euz. in to plaatsen.
mediaan, middelgroot, middelmatig (inz. van papier).
Mediaan, druklettersoort tusschen augustijn en dessendiaan ; dubbele m., lettersoort tusschen dubbele augustijn en dubbele dessendiaan.
medfair, middelst, in 't midden zijnde.
Mediair, bemiddeling, tusschenkomst.
Mediateur, middelpersoon, bemiddelaar, scheidsman.
Mediatie, bemiddeling, tusschenkomst ; voorspraak.
mediatief, bemiddelend.
mediatiseeren, middelbaar maken, een vroeger onmiddelbaren souvereinen vorst in een middelbaren of afhankel ij k en veranderen.
mediatOrisch, bemiddelend, door bemiddeling verzoenend.
Medicament, artsenij, geneesmiddel.
Medicijn, geneesmiddel; Medicijnen, artsenijkunde, geneeskunde. (n(jen behoorende.
medicinaal, geneeskundig ; geneeskrachtig ; tot de artseMedicinffl Doctor, z. Medicus.
medicineeren, artsenij innemen,

Medicus—Melos
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Medicus, Medicinffl Doctor (M. D.), geneesheer.
medio, in medio, in 't midden ; m. Juni, in 't midden van
mediocre, middelmatig. (Juni, half Juni.
Mediocriteit, middelmatigheid, juiste midden, middelweg.
medio tutissima ibis, de middelweg gaat het veiligst.
Medisance, kwaadsprekendheid, achterklap.
medisch, tot de geneeskunde behoorend.
Meditatie, overpeinzing, bespiegeling.
mediteeren, bepeinzen, wikken en wegen ; stille gebeden
of vrome bespiegelingen houden.
mediterraan, middellandsch.
Mehari, Afrikaansche snelloopende dromedaris.
Medium, middel ; middelstof ; hulpmiddel ; persoon (gew.
vrouwspersoon), die beweert (door somnambulisme) als
bemiddelaarster op te treden tusschen Naar medemenschen en de geesten der afgestorvenen, om alzoo eene
gedachtenwisseling te houden, z. Spiritist.
Mediisahoofd, hoofd van Medusa (eene der drie Gorgonen z. ald.); (fig.) afgrijselijk, schrikbarend voorwerp.
Meeting, vergadering, bijeenkomst ; meeting-house, vergaderhuis, bedehuis van een godsdienstig genootschap.
Megera, naam van eene der 3 Furien, helsche furie;
(fig.) boosaardig wijf.
me judice, naar mijne meeting, mij dunkt.
Melancholie, zwaarmoedi2,-heid, droefgeesti7,heid.
melancholiek of melanchOlisch, zwartgallig, zwaarmoedig.
Melange, mengsel ; mengelwerk.
Melässe, suikersap, suikerstroop.
Mêlée, strijdgewoel, handgemeenschap ; (ook :) heftige woordenstrijd. (iets bemoei en.
meleeren, mengen, vermengen ; zich met iets m., zich met
Melioratie, verbetering ; melioreeren, verbeteren.
Melis, saikerbrood ; (melissuiker) halfajne broodsuiker
(minder dan raffinade).
Melisse, bijenkruid, honighloem, citroenkruid.
Melodie, zangwUs, toongang; welluidendheid. (zangcrig.
melodieus, meladisch, welluidencl, zoetkiinkend, liefelijk
Melodrama, tooneelspel, bij intervallen begeleid door muziek, en waarbij dan de woorden enkel gesproken, niet
gezongen warden.
Melomanie, overdreven zucht voor de toonkunst.
Melos, gezang, lied.
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Melotypie—Mensa

Melotypie, notendruk door middel van letters.
Melpomene, de muze van het treurspel.
Membrdnen, teedere huiden, vliezen.
Membrum honorarium, eerelid.
memento! gedenk ! — meri, gedenk te sterven ; Memento,

herinnering, gedachtenisteeken.
Memoire, z. Memorie.
Mdmoires, gedenkschriften.
memordbel, gedenkwaardig.
Memorabilia, gedenkwaardige zaken.
Memorandum, herinneringsboek, gedenkboek.
Memoriaal, herinneringsgeschrift ; verzoekschrift, ingele-

verd stuk ; aanteeken- of herinneringsboek der kooplieden (waaruit de posten van 't journaal worden opgemaakt).
Memorie (fr. mdmoire), nadenken ; geheugen, herinneringsvermogen ; herinnerings- of gedenksehrift ; schriftelijke ontvouwing, openlegging.
memorieeren, memoriseeren, van buiten leeren.
Menage, huishouding ; spaarzaarnheid, huishoudelijkheid ;
gemeenschap van disch en woning ; (ook :) soldatenspjs ; menage-ketels, spijsketels der soldaten.
menageeren, ontzien, met verschooning behandelen ; huishoudelijk met iets te werk gaan ; zich m., zich mati(behandeling.
gen, zich in acht nemen.
Memagemênt, verschooning, gematigdheid, voorzichtige
Menagerie, diergaarde ; (ook ,) beestenspel.
menageus, huishoudelijk, spaarzaam ; met omzichtigheid.
Mendchmen, volmaakt op elkaar gelijkende tweelingbroeders, evenbeelden.
Mende, heimelijke list, sluwe kunstgreep, kwade praktijken.
Menestreel,dienaar en begeleider der vroegere troubadours.
Mende, rood loodoxyde, als verfstof gebruikt, loodvermiljoen, lood cinnaber.
Meniscus, maanglas, mean (glas dat op de eene zijde bol
en op de andere liol geslepen is).
Mennoniet, (pop.) Menist, doopsgezinde ; menistenbruiloft, (iron.) ruimiug van eene sekreetput ; menistenstreek, fijne, vrome list ; menisten-waarheid, halve
waarlieid.
Mensa, tafel ; — Domini, de tafel des Heereu.
Mensa pt taro, van tafel en bed,

Mense—Merinos
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IV

Mense medio, in let inidden der maand.
Mensis, maand; ejiisdem m., van dezelfde maand.
Mens sana in corpore sano, een gezonde ziel in een gezond lichaam.
Menstruitie, maandelijksche zuivering der vrouwen,
maandstonden (menstrua, menses).
menstrueeren, de maandstonden krijgen of hebben.
Mensurabiliteit, meetbaarheid.
Mensuur, maat ; tijdmaat; de afgemeten afstand tusschen
de beide strijdenden (bij een tweegevecht).
mentaal, in den geest, in de gedachte, innerlijk.
mente captus, stompzinnig, krankzinnig.
Mentie, vermelding; gewag.
mentioneeren, vermelden, gedenken, aanvoeren.
Mention honorable, eervolle vermelding.
Mentor, leidsman en raadgever; bejaard en wijs opvoeder van een jong mensch.
Menu, tafellijst, spijslijst, opgave van 't geen er bij een
maaltijd achtereenvolgens op den disch zal komen.
Menuet, langzame, afgemeten, statige dans.
menus plaisirs, zakgeld.
meo periculo, op mijn eigen gevaar.
Mephistopheles, de booze vijand, de duivel, satan.
Mephitis, stiklucht, door koolzuur enz. verontreinigde
lucht.
Mephitisch, stinkend, verstikkend, stiklucht bevattend.
Mepris, verachting.
Meprise, misvatting, dwaling, misverstand, abuis.
mercantiel, mercantieel, den handel betreffend.
mercenair, loon-, baatzuchtig, eigenbatig ; veil.
Mercenair, huurling, loonbediende ; daglooner.
Mercerie, kramerij.
Merchant, koopman.
merci! dank ! heb dank ! dank je!
Mercurille, berisping, verwijt. (senijen met kwik.
Mercurialien, mercuriale middelen, kwikmiddelen, artMerciirius, afgek. Mercuur, de koopgod, tevens god der
dieven en bode der goden ; zekere planeet ; kwik.
Meridiaan, middagcirkel; hoogste graad, top.
meridionaal, zuidelijk.
Merinos, Spaansche schapen met zeer fijne wol ; (ook
gekeperde stof van kamwol.
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Merite—Metamorphose

Marite, verdienste ; de marites eener zaak, het gewicht ,
de waarde daarvan.
mariteeren,verdienen, waard zijn, zich verdienstelijk waken.
merum jus, uitdrukkelijk recht ; mero Pre, naar zuiver
Merveille, wonder, wonderwerk. (recht.
merveilleus, wonderbaarlijk ; on vergelijkelijk.
M 3salliance, ongelijk huwelijk, wanverbintenis.
mesalliéeren (zich), een ongelijk huwelijk aangaan, beneden zijn stand trouwen.
Mesmerisme, dierlijk magnetisme.
M awl nerie, vrekkigheid, bekrompenheid.
Mass, gemeenschappelijke tafel, inz. officierstafel.
massa (di) vote, (fr. mise de voix), het langzaam aanzwellen of afnemen van een toon bij het zingen.
Message, boodschap ; massager, bode, boodscliapper.
Messagerie, bijzondere inrichting tot vervoer van reizigers en goederen, inz. in Frankrijk en Belgie ; bureau
of kantoor van zoodanigen dienst.
Messalina, schaamtelooze, wulpsche vorstin of vrouw.
M 5ssenger, bode.
Messiade, Klopstock's heldendicht op den Messias.
Messias, gezalfde, verwachte Verlosser.
Messidor, oogstmaand, de 10de Fr.-republikeinsche maand
(19 Juni-18 Juli).
Messieurs, (pl. van 't fr. Monsieur, ook bij de Engelschen
in gebruik en dan bij afkorting geschreven Messrs),
Mijnheeren, Mijne Heeren.
M astiezen, afstammelingen van Europeanen en Indiauen
(A.merikanen), kleurlingen.
mesto, mestoso, treurig.
mesuribel, meetbaar.
Mesare, maat ; maatregel, voorzorg.
bietachronisme = Anachronisme.
Metalliek, metaalachtig.
Metallieken, staatsschuldbrieven, die op metaal, op zilver

luiden, die in zilver en niet in papier aftoshaar rijn.

Metallisatie, metaalvorming, het ontstaan der ertsen.
metallisch, metaal of erts bevattende.
Metalloiden, op metaal ..elijkende lichanien.
M atallurgie, wetenschapbder metaalsmelterijen; scheikunst

der ertsen ; (in 't alg.:) mijn- of bergwerkkunde.

MatamorphOse, gedaauteverwisseling.
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metamorphoseeren, van gedaante veranderen,herscheppen,
Metaphoor, gelijkenis, beeld, figuurlijke uitdrukking.
metapherisch, zinnebeeldig, overdrachtelijk, figuurlijk.
Metaphrese, verklarende overzetting, omschrijving.
Metaphysiek, Metaphysica, bovennatuurkunde.
Metapolitiek, wetenschap der zuivere wijsgeerige staatsleer.
Metastdse, verplaatsing eener ziektestof van het eene lichaamsdeel naar het andere.
Metempsychose, zielsverhuizing.
Meteoor, luchtverschijnsel, luchtteeken.
Meteorologie, leer der luchtverschijnselen, weerkunde.
Meteoroloog, weerbeschouwer, waarnemer of kenner der
luchtverschijnselen.
Meteoroscoop, werktuig om de lengten en breedten van
de plaatsen op aarde to bepalen ; (ook :) weerwijzer.
Meter, z. Gazometer.
Meter (fr. Metre), el, grondslag van 't metrieke stelsel
der maten en gewichten (= een tienmillioenste deel
van 't noordelijke meridiaan-quadrant des aardbols), de
(nieuwe) el in Frankrijk, Belgie, Nederland, Saksen,
Griekenland enz. (en thans in alle beschaafde landen).
Methede, wijze of manier, handelwijze ; leerwijze.
Methodiek, voordrachtsleer, ontwikkeling of voorstelling
der leerwijze ; (ook :) methodologie geheeten.
methodisch, planmatig, geregeld, ordelijk.
Methodisten, dwepende christen-secte in Engeland.
Methodologfe, z. Methodiek.
meticuleus, vreesachtig, schroomvallig.
Metier, handwerk, hanteering ; yak ; weefstoel, getouw.
Metre, z. Meter.
Metriek, leer, kennis van den versbouw.
metriek, metrisch, wat tot den meter behoort; (ook :)
in verzen, in .gebonden stijl.
Metronome, zangmaat-meter.
Metropele, Metropolis, eig. mOederstad ; hoofdstad, zetel
van een aartsbisschop ; wereldstad, zeer groote stad,
die ale 't ware eene wereld op zichzelve uitmaakt.
Metropolitaan, Metropoliet, aartsbisschop.
metropolitaansch, aartsbisschoppelijk.
Metroscoop, moederspiegel.
Metrotomie, keizersnede (onnatuurlijke verlossing).
Metrum, maat, versmaat.
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Mettray, landbouw- en strafkolonie voor verwaarlousde
Meubelen, huisraad ; roerende have. (knapen.
meub(i)leeren, met huisraad voorzien.
meum et tuum, het mijn en dijn ; de eigenbaat.
Meute, kopp el jachthonden.
mezza voce, met gedempte stem.
Mezzotint°, halve of lichte schtduwing.
Miasma, smetstof, in de lucht verspreide ziektestof.
Mick)°, titel van den geestelijken keizer van Japan (onder Wiens gezag ook de voormalige taiko en of wereldlijke keizer stond).
Microcosmos, de wereld in 't klein ; (fig.) de mensch.
Micrometer, werktnig om kleine voorwerpen of afstan(den to meten.
Microscoop, vergrootglas.
microscOpisch, alleen door vergrootglazen zichtbaar.
Midas, rijke domkop, dom beoordeelaar ; midas-ooren,
lange ooren, ezelsooren.
Midshipman, kadet of jongste zeeofficier op de Engelsche
vloot (pl. Midshipmen).
Mignon, gunsteling, lieveling.
Mignenne, fr. drukletter van 7 punters.
Migraine, hoofdpijn, hoofdjicht. (king.
Migratie, verhuizing van volken, landverhuizing, uittrekMijter, (lat. mitra), bisschopsmuts; mijterstad, bisschopszetel, inz. Utrecht.
Mikmak, list, streek, kuiperij ; ook feil, gebrek.
Miles gloriesus, pother, praalhans.
Milicien, soldaat der loting of lichting, militie-soldaat.
Milieu, midden.
Militair, soldaat ; krijgsmansstand.
militair, wat tot het krijgswezen betrekking heeft ; militaire academie, school voor de vorming van officieren.
Militairement, op soldatenwijs ; (fig.) stipt, ordelijk.
Militie, krijgswezen ; landniacht, inz. de manschappen der
jaarlijksche lichtingen door 't lot.
Milk, melk.
Mill, molen.
Mille, duizend.
Millefelium, duizendblad, achilleskruid (zeer heilzaam, in
't wild groeiend kruid).
Millennium, duizend jaar ; duizendjarig, IV:.
Milleporen, puntkoralen (voortbrengsel der poliepen).
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Milliade, eene reeks van 1000 jaar.
Milliard, duizend millioen.
MilHasse, duizend milliarden.
Milligram, duizendste van een wichtje.
Milliliter, duizendste van een liter.
Millimeter, streep, duizendste van een meter.
Milord, liever Mylord (z. aid.)
MiIreis of mille refs, Portugeesche rekenmunt = 1000
reis of realen (z. Reaal) = 2 gl. 85 ct.
Mimen, gebarenspelers ; gebaren.
Mimicus, meester in 't gebarenmaken.
Mimiek of mimische kunst, gebarenkunst, gebarenleer ;
gebarenspel.
mimisch, tot de gebarenkunst behoorende.
Mimoloog, navolger, nabootser, naaper, naprater.
Mimdsa, zinkruid ; kruidj e-goer-mij-niet.
Minaret, moskee-toren. (nieren.
Minauderfe, gemaakte behaagzucht, nufferij ; gemaakte maMine, gelaat, uitzicht ; onderaardsche gang, mijn, bergwerk ; kruitmijn, springkuil ; heimelijke aanslag.
Mineraal, delfstof, bergstof, erts, levenloos (onbewerktuigd) natuurvoortbrengsel.
mineraal, ertshoudend ; delfstoffelijk ; minerale wateren,
zulke wateren of bronnen, waarin eene of andere delfstof is opgelost, gezondheidsbronnen.
Mineralogie, bergstofkunde, leer van de onbewerktuigde
natuurlichamen.
Mineraloog, delfstofkundige, erts- of steenkenner.
mineeren, onderrnijnen ; kruitmijnen aanleggen.
Minerva, godin der wijsheid, ook des oorlogs (Pallas).
Minerval, leergeld, schoolgeld; inz. op de Latijnsche scholen, honorarium.
(trekken.
Mines maken, den schijn van iets aannemen ; gezichten
Mineur, n4nwerker, bergwerker, ertsgraver.
Miniatuur, portret of schilderstuk in 't klein ; m.-schilderkunst, klein- of fijn-schilderkunst met gomwaterverven.
Minie-buks, soort van buksen, die met geringe lading
zeer ver dragen (naar den Fransehen generaal Minie).
Minimen (lat. minimi), minste of geringste broeders, een
zeer strenge monniken-orde, in de 15de eeuw door Franciscus van Paula gesticht, daarom ook Pa u 1 i n er of
ELFDE DRUK.

24

322

Minimum—Mis

Paulaner monniken en (in Nape's) Paolott i
geh eeten. (prijs.
Minimum, het kleinste, minste, laagst bedrag, laagste
Minister, dienaar ; hoogste staatsambtenaar, hoofd van
eene der afdeelingen of departementen van het staatsbestuur ; m.-resident, gezant van minder rang, zaakgelastigde van een staat of vorst.
Ministdrie, dienst ; staatsbeheer ; bijzondere afdeeling of
departement van bestuur onder een minister ; gezamenlijke geestelijkheid ; openbaar m. (0. M.), openbare aanklager of eischer bij eene rechtbank.
ministerieel, ambtshalve ; al wat van een minister of van
het ministerie uitgaat ; het ministerie of de ministers
aanhangend.
ministreeren, den kerkdienst verrichten of helpen verrichMinor, jongere ; minderterm eener sluitrede. (ten.
Minoraat, erfopvolgingsrecht der jongeren.
Minorenniteit, minderjarigheid, onmondigheid.
Minorieten, minderbroeders = Franciskanen (z. ald.)
Minoriteit, minderheid ; stemmenminderheid.
Minotaurus, fahelmonster, half mensch half stier.
Minstreel, z. Menestreel.
minus, min ; een minus, een tekort.
minuteeren, ontwerpen, ten papiere brengen, de minuut
eener acte opstellen.
minutieus, kleingeestig, haarfijn, onbeduidend.
Minuut, 60ste deel van een uur, van een graad.
Minuut, Minute, eerste schriftelijk opstel, klad ; het origineel van eene openbare acte, van een contract enz.
mio Onto (m. c.), mijne rekening.
(men.
Mirabellen, kleine roodachtig bruine of geelroode pruimirabile dictu, wonderlijk om te' vertellen.
mirabile visu, een wonder om te zien.
miraculeus, wonderbaar, wonderdadig, verbazingwekkend.
Miradsch, het hemelvaartfeest van Mohammed.
Mirdkel, wonder, wonderwerk, iets wonderbaarlijks.
Mire, vizier (aan geweren); richtteeken (aan verrekijkers).
Mirza, Tataarsche vorst, Perzische prins.
Mis, de R. K. Avondmaalsviering, de wijding der hostie;
(ook :) de jaarmarkt, inz. te Leipzig, te Frankfort Of
en te Brunswijk (vandaar M i s g o e d, M i s w a r e n,
Miscatalogus enz.)
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Misanthroop, menschenhater, ongezellig mensch.
Misanthropie, .menschenhaat, menschenschuwheid.
misanthropisch, menschenschuw, terugstootend.
Miscellanea, gemengde opstellen, mengelingen, allerlei.
Mise, inzet, inleg bij spel, loterij enz.; — en pages, het
opmaken van drukwerk ; — en scene, inrichting voor
het tooneel, toebereidsels voor de opvoering ; wijze van
miserAbel, ellendig, armzalig, jammerlijk. (opvoering.
Misêre, ellende, nood ; het spel, waarbij men opzettelijk
niet een enkelen slag haalt.
Miserere, (d. erbarm u) Lat. aanhef van den Listen
psalm als boetezang in de R. K. kerk ; (ook :) darmjicht, darmkronkel, besloten koliek ; het drekbraken.
Misericarde, goedertierenheid, ontferming, genade.
Miskrediet, kwade naam, gedaald vertrouwen.
Misogame, huwelijk shater.
Misogynie, vrouwenhaat.
Miss, mejuifrouw.
Missaal, misboek ; groote druklettersoort tusschen dubbele canon en groote canon of sabon.
Missa pro defunctis, zielmis.
Missie, zending, bekeeringsgenootschap ; last.
Missighit, inlandsche moskee op Sumatra.
Missionaris, zendeling, heidenbekeerder.
Missive, zendbrief, brief, boodschap.
Mistral, noordwestenwind in Z.-Frankqk.
Mistress (Mrs.), mevrouw, meesteres, gehiedster.
Mitaines, wanton, handsehoenen zonder vingers.
Mitigätie, verzachting, verlichting.
mitigeeren, verzachten, matigen, bevredigen.
Mitra, de bisschopsmuts of hoed ; met de m. bekleeden,
tot bisschop verheffen.
Mitraille, kleine ijzerwaren; gekapt ijzer of lood, schroot.
mitrailleeren, met schroot schieten ; doodschieten.
Mitrailleuse, revolverkanon, bestaande uit achtkante Buis
met 25 loopen voor kartetskogels.
mitteeren, zenden, afzenden ; wegzenden, afscheid geven.
Mixpickles, met azijn, peper enz. ingemaakte groene vruchten en plantspijzen.
Mixtum compOsitum, mengsel, mengelmoes.
Mixtuur, mengsel, artsenijmengsel; (ook .) een orgelregister van veel kleine pijpen op een cla"is of toots.
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Mnemoniek, Mndmotechniek, herinnerings- of geheugenkunst.
Mnem6syne, godin der herinnering, moeder der 9 muzen.
Mob, bet grauw, gemeen.
mobiel, beweeglijk ; marsch- of tochtvaardig.
Mobilair, beweeglijke have, gezamenlijk roerend goed,
meubelen. (stellen.
mobiliseeren, mobiel maken, in marschvaardigen staat
Mobiliteit, beweeglijkheid, vluchtigheid, onbestendigheid.
Mockturtlesoup, onechte schildpadsoep.
Mode, wijze, tijdsgebruik, veranderlijk gebruik, dat van
den smaak en de grilligheid afhangt.
Model, voorbeeld, monster, voorschrift.
modelleeren. boetseeren, navormen, in 't klein voorstellen ; een model maken.
moderaat, gematigd ; billijk.
Moderädos, gematigden, eene politieke partij in Spanje.
Moderamen, besturing, leiding ; het bestuur.
Moderantfsme, matigingsstelsel, gematigd regeeringsstelsel, grondstellingen en gezindheden van matiging en
zachtzinnigheid in staatszaken.
Moderatie, gematigdheid, bezadigdheid.
Moderateur, Moderator, leider, bestuurder, matiger der
beweging (aan machines), z. ook Regulateur.
Moderateur-lamp, lamp, die zelve den aanvoer der olie
bij de pit regelt.
moderato, gematigd, matig.
modereeren, matigen, verzachten ; beperken.
modern, hedendaagsch, nieuwerwetsch.
moderniseeren, naar den nieuwen smaak of stijl inrichten.
modest, zedig, eerbaar, bescheiden.
Modestfe, zedigheid, eerbaarheid, schaamte.
modiek, gering ; (ook :) matig in prijs, goedkoop.
Modificatie, wijziging, verandering, beperking.
modificeeren, vorm of gedaante geven ; wijzigen, beperken, verzachten.
mddisch, naar de mode, naar 't gebruik van den dag.
Modist, modemaker, modebandelaar ; —e, modemaakster,
modehandelaarster, modekoopvrouw.
MOdul, Modulus, maat, maatstaf ; gietvorm ; muntmaat.
Modulatie, stembuiging, toonleiding.
Modus, wijze, mauler ; veranderlijke vorm van het werk
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woord ; — acquirendi, de wijze waarop men jets krijgt,
verkrijgingsmiddelen ; — procedendi, handelwijze ; —
vivêndi, voorloopige schikking zonder verband voor het
vervolg, maar die het mogelijk maakt, dat beide partijen elkander verdragen.
MOgol of Mogul, titel der voormalige Mongoolsche beheerscher van Hindostan.
Mohammedaansche godsdienst, z. Islam.
Moire, Moor, soort van gewaterde of gevlamde zijdestof.
moire, gewaterd, met gevlamd voorkomen.
Moitie, helft ; wederhelft, gade, echtgenoot ; (ook :) tafelbuur ; mededanser ; dischgenoot ; m. maken, winst en
verlies met iemand deelen.
Moka, Mokha- of Mokka-koffie, Arabische koffie.
moleculaire kracht, de aan moleculen eigen kracht om
elkaar aan te trekkers en of te stooten.
MolecOlen, zeer kleine deeltjes of bolletjes der stof (die
men zich echter niet als ondeelbaar denkt, vgl. a tome n);
bloedbolletjes ; (ook :) zaadvochtdiertjes, bolletjes, kogeltj es.
molest, lastig ; molestatie, overlast, ongelegenheid.
molesteeren, bezwaren, overlast aandoen, kwellen.
Melia, (in Turkije .) de opperrechter van eene stad of
van een geheel district, wetverklaarder.
Molliisken, weekdieren.
Moto, dam, havendam, hoofd.
M61och, een afgod der Moabieten en Ammonieten, wien
zij menschen, inz. kinderen, offerden.
Mol, Melton, zachte, dikke wollen stof.
motto, veel, sterk, zeer.
Moment, oogenblik, tOpunt ; beweeggrond ; hoofdomstandigheid, hoofdpunt.
momentaneel, oogenblikkelijk, ras voorbijgaand.
M6mus, god der satire ; spotter, hekelaar.
Monachisme, monnikendom, monnikerij.
MOnachus, monnik.
Mondden, eenheden, ondeelbare stofbestanddeelen ; (ook :)
puntdiertj es (infusiediertj es).
Monandria, planters met den meeldraad.
Monarch, alleenheerscher, zelfheersclier.
monarchaal, alleenheerschend ; der monarchic toegedaan.
Monarchie, alleenheerschapA, zulk een regeeringsvorm,
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waarbij de opperste macht in den staat aan een enkelen
persoon is toevertrouwd. Zij is onb e paal d, als de
hoogste staatsmacht, namelijk de wetgevende, rechterlijke en uitvoerende macht, in de handen van den monarch vereenigd is ; of bepaald (c on stituti o nee 1),
als de monarch de oppermacht met de vertegenwoordigers van het yolk deelt.
Monasterium, klooster, kloosterkerk.
mon bijou, mijn juweel.
Mondaniteit, wereldschgezindheid, ijdelheid.
Monde, wereld, menschen.
mon Dieu, mijn God ! goede hemel!
moneeren, herinneren, vermanen, waarschuwen.
Monetisatie, het inomloopbrengen (van papier) als geld.
Money, geld ; money-maker, geldmaker, hij die de kunst
verstaat geld te verdienen.
Moniteur, herinneraar, vermaner ; schoolhelper in Frankrijk en Belgic ; het offickele dagblad in Frankrijk.
Monitie, herinnering, vermaning ; weak, waarschuwing.
M6nitor, herinneraar, vermaner ; leerling, die met het
onderricht van een zeker getal medescholieren belast is.
Monocraat, alleenheerscher.
Monocratie. alleenheerschappij.
Monodrama = Melodrama (z. ald.)
Monogamie, enkelvoudige, niet herhaalde echt.
Monogram, ineeugevlochten aanvangletters van een naam;
elke eenvoudige omtrek bij de Ouden.
Monographie, verhandeling over een enkel of bijzonder
voorwerp. (zulk eene zuil.
Monoliet, een kunstvoorwerp uit den blok of stee p, by.
Monoloog, alleenspraak, zelfgesprek.
Monomaan, hjder aan een id de fix e (z. ald.)
Monomanie, soort van waanzinnigheid, die zich slechts
aan een enkel voorwerp houdt en daaruit voedsel put,
vaststaand denkbeeld als zielsziekte.
MonopOlie, alleenhandel, uitsluitend recht om een bedrijf
of handel in den Staat alleen te drij yen.
monopoliseeren, tot den alleenhandel beperken ; den alleenhandel of een monopolie drijven.
Monosyllabe, denlettergrepig woord.
Monotheisme, het geloof aan den God.
Monotonie, eentonigheid, eenvormigheid.
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monotoon, eentonig, vervelend.
Monroe-leer, het stelsel dat geen Europeesche mogendheid vasten voet in Amerika mag krijgen en dat elke
Europeesche invloed geweerd moet worden.
Monseigneur, doorluchtige heer, hoogedele, titel van hooge
geestelijken (vroeger ook van niet-regeerende vorsten)
in Frankrijk.
Monsieur, Mijnheer.
Monster, z. Monstrum.
Monstrdns, de prachtige zonvormige hostievaas of -kelk.
monstreus, z. monstrueus.
MonstrOsiteit, monstruositeit, misvorming, wanstaltigheid, gedrochtelijkheid.
monstrueus, monstreus, gedrochtelijk, wanschapen.
Monstrum, Monster, gedrocht, wanschepsel, al het onnatuurNke en zeldzame in zijne snort.
Montagnard, bergbewoner.
Montdnen, bergbewoners, berglieden.
Montdnt, bedrag, beloop (bv. eener rekening).
Mont de piOtO, lombard, hank van leening.
monteeren, stijgen ; opwekken, opwinden, bezielen ; kleeden (soldaten); bemannen (een schip); van een getuigd
paard voorzien, goed bereden maken (een ruiter); de
verschillende deelen van een voorwerp, inz. van eene
machine vereenigen, ineenzetten ; zetten, in eene kas
vatten (edelgesteenten); bijzetten (de verfkuip).
Monteering, Montuur, militaire dienstkleeding.
Montgolfidre, luchtballon met verwarmde lucht (naar de
uitvinders de gebroeders Montgolfier).
monthly, maandelijks.
Montisten, renteniers, die hun geld alleen op onroerende goederen uitzetten.
Montuur, z. Monteering ; ook het dier, dat men berijdt,
rijdier ; al wat tot invulling, opmaking, toerusting van
een voorwerp dient.
Monument, gedenkteeken, gedenkzuil.
Moon, maan ; new —, nieuwe maan ; full —, voile maan;
half —, halve maan.
Moonlighter, bedrij ver van agrarische misdaden (in Ierland).
moquant, bespottend, hoonend, schertsend.
Moquerie, spotternij.
Mora, zeker Italiaansch raadspel met de vingers.
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Mora, vertoef, verwijl, vertraging ; in — zijn, nalatig, in
gebreke, achterstallig zijn (z. ook Periculum).
Moraal, zeden-, plichten-, en deugdenleer.
Moraliteit, zedelijkheid, het zedelijk goede.
Moralist, zedenleeraar, schrij ver over de zeden.
mordndo, vertragend, verwijlend.
morbeus, ziekelijk, door ziekte voortgebracht.
morbleu! verduiveld I drommels !
morceleeren, verbrokkelen.
mordant, bijtend, scherp, schamper.
Mordant, een bijtmiddel.
more consudto of mire Onto, naar gewoonte, naar de
gebruikelijke wijze.
mire majOrum, naar oud of voorvaderlijk gebruik.
morituri te salutant, zij die gaan sterven, groeten u !
Mores, zeden, gebruiken ; iemand — leeren, hem te reek
zetten, tot zijn plicht brengen.
more silo, op zijne eigen wijze.
morgandtisch h Li wel ijk,huwelijk met de linkerhand, waarbij
een vorstelijk of hoogadellijk persoon zich met iemand
van lagere geboorte in den echt begeeft en aan deze
eene zoogenaamde morgandtica, morgengave, uitzet,
terwijl de kinderen uit zulk een huwelijk alleen den
naam en het vermogen der moeder erven.
Morgue, (in Parijs :) de plaats van tentoonstelling der
drenkelingen ; (ook :) hoogmoedig, verwaand gezicht, trotsche ernst.
Morlaix, dicht, sterk huislinnen (van de stad M o rlai x
in N. Frankrijk). (Amerika.
Morm6nen, door Joel Smith gestichte godsdienstsecte in
Morning, morgen, ochtend.
MorocOmium, Morod6mium, krankzinnigengesticht.
Morositeit, gemelijkheid, kwade luim.
Morpheus, god des slaaps, de slaap.
Morphine, Morphium, opiumzuur (sterk vergif).
Morphographie, vormbeschrijving, beschrijving der natuurlichamen volgens hunne gedaanten.
Mors, de dood ; morsdood, ontwijfelbaar dood.
Mort, een doode ; (in 't omberspel :) de vierde, voor 't
oogenblik stilzittende speler, de strooman.
Mortadellen, kleine metworsten (deels varkens-, deels
Mortaliteit, sterfelijkheid ; sterfte.
[rundvleesch).
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Mortier, groote vijzel ; bommenwerper, bomketel.
mortifient, krenkend, beschamend, vernederend.
Mortificatie, dooding ; tuchtiging ; beschaming.
mortificeeren, dooden ; kastijden, het lichaam kwellen ;
krenken, leed doen (b y . door eene weigering, berisping,
enz.); murw, malsch maken (het vleeseh).
nuSrtuils, dood. Mertuils, eene doode.
Moscovade, ruwe, ongeraffineerde suiker.
Moskee, Mohammedaansehe tempel, bedehuis.
Moskieten, bijtvliegen, steekmuggen in Indic enz.
Moskoviet, inwoner van Moskou, Rus.
Mdslem (pl. Moslemin), aanhanger van Mohammed, rechtgeloovige, Mohanimedaan.
Metor, de beweger ; inz. de beweegkracht eener machine.
Motette, veelstemmig kerkgezang.
Metie, beweging ; voordracht, voorslag, inz. in de kamers
der volksvertegenwoordigers.
Motief, beweeggrond, prikkel, spoorslag.
motiveeren, met redenen omkleeden, staven.
Men°, zinspreuk, kernspreuk als opschrift.
metu preprio, uit eigen beweging of aandrift.
Moucherd, kondschapper, verklikker, politie-spion.
Mouches, vliegen; schoonheidspleistertjes.
moucheteeren, met zwarte vlekken besprenkelen, spikkelen.
Mount, berg.
Mousse, schuimende wijn.
Mousse, scheepsjongen, kajuitwachter.
mousseeren, schuimen, opbruisen.
Mousselien, neteldoek.
mousseux, schuimend (bv. als champagne-wijn).
Mousson
Passaatwind (z. ald.)
Moustache, knevel, snorrebaard.
Moute rde, mosterd.
Mouvement, beweging, opstand.
moveeren, bewegen, in beweging zetten.
(schilderwerk.
Moyens, middelen, vermogen.
Mozalek, Muzief-werk, ingelegd werk, steen- of glasMozaTsme, de mozaische of joodsche godsdienst.
Mozaist, maker van mozaiek of ingelegd werk.
much ado about nothing, veel drukte om niets.
Muezzin, uitroeper der biduren van de minarets.
MUM, rechtspreker ; Turksch opperpriester en rechter.
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Mulct, menschensoort uit zwarten (negers) en blanken.
Mule-jenny, muildier jenny (z. Jenny), zoo geheeten, 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.
multa, velerlei ; multum, veel.
multa paucis, veel in weinig (woorden).
Multiplicdtie, vermenigvuldiging ; vermeerdering.
multipliceeren, vermenigvuldigen.
Multipliciteit, menigvuldigheid, veelvuldigheid, menigte.
multum in parvo, veel in 't kleine.
Mamie, MUmmie, gebalsemd en gedroogd lijk.
Miindus suit decipi, de wereld wil bedrogen worden.
municipaal, de gemeente- of de stadsregeering betreffend.
M unicipaliteit, gemeenteraad, gemeentebestuur ; raadhuis;
grondgebied onder 't gezag van een gemeenteraad.
Municipium, Romeinsche vrijstad.
Munificentie, milddadigheid, mildheid.
Munitie, krijgsvoorraad, schietbehoefte.
Munster, stichtkerk, domkerk.
murmureeren, morren, ontevreden zijn en klagen.
(eigen.
Muscadin, saletjonker, modegek, fat.
musculair, de spieren (in uskele n) betreffend, daaraan
musculeus, gespierd, sterk van spieren, vleezig.
Museum, muzentempel, kunstkabinet.
mutineeren, kunsttonen voortbrengen, spelen.
Miisicus, toonkunstenaar.
Musket, vuurroer (voormalig soldatengeweer).
Musketier, geweerdrager, voetsoldaat.
Mustie, dochter van een blanke bij eene mulattin.
mutdbel, veranderlijk, onbestendig.
Mutabiliteit, veranderlijkheid, onbestendigheid.
Mutdtie, verandering.
mutAtis mutdndis (m. m.), met de noodige veranderingen.
mutdto nemine, met veranderden naam.
Mutildtie, verminking; mutileeren, verminken.
mutineeren, can 't muiten slaan, oproerig worden.
Mutisme, stornheid, stilzwijgen.
Muttonchops, gerooste lanisribbetjes.
miltua confidentia, wederzijdsch vertrouwen.
mutueel, wederzijdsch, over en weer.
MCizelman, rechtgeloovige, volgeling van Mohammed.
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M ken, zanggodinnen ; schoone kunsten en wetenschappen.
MCizenzoon, student, academie-burger.
muzief goud, schilderogoud, valsch schelpgoud.
Muzief-werk, z. MozaTek.
muzief zilver, valsch zilver, wit tin met bismuth en kwik.
Muziek, toonkunst ; het op tonen gezette stuk.

muzikaal, toonkunstig ; welklinkend. (ziekcorps.
MuzikAnt, speelman ; lid van een militaire kapel of muMylady, titel der vrouwen van lords en baronets, Mevrouw.
Mylord, eeretitel van den hoogen adel in Engeland.
Myographie, spierbescl;rijving.
Myopic, kortzichtigheid, bijziendheid.
MyriAde, tienduizendtal ; ontelbare menigte.
Myriagrg m, 10,000 grammes of 10 ponden.
Myrialiter, 10,000 liters of 100 eaten of mudden.
Myriameter, 10,000 meters of 10 Ned. mijlen.
Myriastere, 10,000 kubieke ellen of meters.
Mysterie, geheimenis, verborgenheid ; geheimleer.
mysterious, geheimzinnig, raadselachtig.
Mysticisme, geloof in eene verborgen gemeenschap tnsschen God en den mensch ; stelsel van geheinizinnige
schriftuurverklaring ; neiging tot het wondergeloof of
de geheime wetenschap.
mystiek, geheimzinnig, verborgen, duister.
MystificAtie, misleicling der lichtgeloovigen, fopperij.
mystificeeren, op fijn verzonnen wijs beet nemen.
Mythe, volksoverlevering, sage, verdichting.
mythisch, verdicht, fabelachtig.
Mythologie, godenleer, fabelleer.
mytholOgisch, de godenleer betreffende, fabelgeschiedenis.
My'thos of My'thus, hetzelfde als Mythe.

N.
N. = Noord.
No. = Niimero, nommer.
N. B. = nOta bone, let wel ; (lok :) noorderbreedte.
N. N. ..--- nOmen nóscio, ik wcet den imam niet ; (ook .)
notittur nomen, men lette op den naam.
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N. S. = naschrift ; (of welt) nieuwe stijl ; (in 1Fransch
ook :) Notre Seigneur, onze Heer (Jezus).
N. T. = ndvum testamentum, nieuw testament.
Nto, = netto, zuiver.
Nabob, (weleer :) stadhouder, bevelvoerder in 0.-Indi ;
(ook :) een in Indie ri,jk geworden en prachtig levend
nacaraat, helderrood, in 't oranjegeel vallende. (man.
Nacre, paarlemoer ; nacre, paarlemoerachtig.
Nadir, voetpunt, laagste punt aan den hemel (tegenover
het zenith z. ald.)
nalef, natuurlijk, ongekunsteld, trouwhartig, ongedwongen, argeloos, onschuldig.
Naissdnce, geboorte, afkomst.
Naiveteit, natuurlijke openhartigheid, beminnelijke eenvoucligheicl en onschuld, ongedwongen aardigheid.
Najade, water- of riviernimf.
(ten verriehten.
Namaz, het gebed der Turken, dat zij 5maal daags moeNankinet, eene naar nanking gelijkende, maar fijnere stof.
Nanking, Chineesche geelachtige katoenen stof.
Naphtha, bergbalsem, vloeibare witte, brandbare en sterk
riekende aardolie.
Napoleon of Napoleon d'or, Fransche goudmunt = 20
francs. (poleon.
Napoleonfden, nakomelingen of ook zijverwanten van NaNapoleonist, aanhanger van Napoleon.
(j ongeling.
Narcissus, een beeldschoon, met zich zelven ingenomen
narcotisch middel, slaapwekkend, bedwelmend middel.
Narratie, vertelling, verhaal.
nataal, den neus betreffend ; — geluid, neusgeluid ; nasale letter, neusletter.
NascitOrus, het kind in den moederschoot, het nog ongeboren kind.
nataal, de geboorte betreffend of daartoe behoorend.
Natie, yolk, de landsinboorlingen, in zooverre zij oorsprong en taal gemeen hebben.
flatlet aangeboren ; geboortig, afkomstig.
nationaal, wat eener natie eigen is, volksmatig ; rationale industrie, volkskunstvlijt, volksfabriekwezen.
nationaliseeren, in eene natie ale lid opnemen ; tot een
voorwerp der gansche natie of nationaal maken.
Nationaliteit, volkseigenaardigheid, -karakter.
Natives, inboorlingen ; (in Noord-Amerika :) eene politieke
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partij, die voorrechten boven de genaturaliseerde burgers verlangt.
Nativiteit, het geboorte-uur ; het lot, dat, naar het aloude
bijgeloof, den mensch volgens den stand der sterren
bij zijne geboorte reeds te wachten staat en hem voorspeld wordt (z. Horoskoop).
Natalie, Klein-Azië.
Natron, Natrum, vuurbestendig mineraal loogzout.
Natura, natuur.
Natura expellas furca, tamen usque recurret, de natuur

gaat boven de leer. (natuur.

Naturdlien, natuurvoortbrengselen, zeldzaamheden der
naturaliseeren, zoos-eel als nationaliseeren ; ook aan eene

vreemde luchtstreek gewennen (planten); in eene taal
opnemen (vreemde woorden).

Naturalisme, natuurgeloof, natuurlijke godsdienst, die al-

les toeschrijft aan de natuur als eerste beginsel, in tegenstelling met een geopenbaarden godsdienst.
Naturalist, natuurbelijder, verwerper der openbaring ; na-

tuurmensch, niet kunstmatig gevormd mensch.
Naumachie, scheepsstrijd, zeeslag, inz. spiegelgevecht te
Nauscoop, scheepsverrekijker. (water.
nauseeus, walglijk.
Nautiek, scheepswezen ; scheepvaartkunst.
nautisch, tot het scheepswezen behoorend, dat betreffend.
navaal, wat tot het scheepswezen, de scheepvaart behoort.
navigabel, bevaarbaar, zeilbaar.
Navigatie, scheepvaart; (ook 0 stuurmanskunst.
Navigatie-acte, de scheepvaartwet, die in Engeland in

1650 onder Cromwell uitgevaardigd en in 1850 opgeNavigdtie-school, zeevaartschool. (geheven is.
Navigator, zeeman, schipper, varensgezel.
Navy, vloot, zeewezen, zeemacht.
ne, née, geboren.
nebuleus, nevelig, mistig ; (fig.) verward ; gemelijk.
ne cedas malls, wijk niet voor het ongeluk.
necessaire, noodig, noodzakelijk.
Necessaire, reiskistje, reistasch.
Neassitas non Wet legem, nood hreekt wet.
necessiteeren, noodzaken, in de noodzakelijkheid bren-

gen, noodzakelijk waken.
Necessiteit, noodzakelijkheid.

334 nec plus ultra—Neptunisten
nec plus ultra, z. non plus ultra.
Necrologie, doodenbeschrijving, doodenbericht, levensgeschiedenis van een overledene
Necroloog, doodenbeschrijver ; levensbeschrijving eens pas
gestorvenen ; doodenl ijst.
Necromantie, geestenbezwering, geestenbanning.
Nectar, godendrank; uitstekend lekkere drank.
ne fronti crede, verlaat u niet op den schijn.
Negâtie, ontkenning, loochening. (triciteit.
negatief, ontkennend ; negatieve electriciteit, z. Elecnegeeren, ontkennen, loochenen ; afslaan.
Negldctie, ♦erwaarloozing, verzuim.
Neglige, huiskleedij, ochtendkleed.
negligeeren, veronachtzamen, niet achten. (digheid.
Negligdntie, ualatigheid, onachtzaamheid, verzuim, slornegotidbel, verhandelbaar, omzetbaar.
Negotiant, groothandelaar.
Negotidtie, handelsbedrig; verhandeling van een nog niet
vervallen wissel ; (in staatszaken :) onderhandeling, bemiddelaarswerk ; het sluiten eener leening.
NegOtie, handel, koopmanschap, handelsverkeer.
negotieeren, onderhandelen ; handel drijven; tot stand
brengen, bewerken.
Negrophaag, voorstander van den neger-slavenhandel.
Negrophilus, negervriend, hij, die de vrijheid der negerslaven wenscht.
ne Jupiter quidem omnibus placet, zelfs Jupiter maakt
het niet allen naar den zin.
Nemesis, godin der wrekende gerechtigheid ; verdelging.
nemine contradicente, met algemeene toestemming.
nemo mortalium omnibus horis sapit, niemand is ten
alien tijde wijs.
Neologisme, zucht tot nieuwe woordvorming in de taal ;
nieuw woord of in nieuwen zin gebezigd woord.
Neoloog, invoerder, voorstander van nieuwigheden in de
taal of hare beteekenis.
Neophiet, nieuweling, nieuwbekeerde.
Nephralgie, nier- of lendenpijn.
Nepotisme, neefschap, bloedverwantschap ; begunstiging
en verrijking van bloedverwanten door hooggeplaatste
personen, met achterstelling van derden.
Neptunisten, aanhangers van het Neptunisme, d. i. de
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meening, dat de aarde hare tegenwoordige gedaante
door de werking van het water heeft verkregen (vgl.
Vulkanisten).
NeptUnus, de god der zee ; (ook :) eene planeet, de verst
van de zon verwijderde onder de thans bekende planene quid nimis, niets te veel. (ten.
Nero, dwingeland, wreedaard ; tiran (naar den Romeinschen keizer Nero).
nerveus, zenuwachtig; gespierd ; de zenuwen betreffende.
Nervus probdndi, bewijsgrond, hoofdbewijsgrond,
Nervus rdrum, de ziel van alle zaken, het geld.
Nestor, schrander, eerwaardig grijsaard ; oudste en meest
ervarene onder zijns gelijken.
ne sCitor supra (of ultra) crepidam, schoenmaker, houd
u bij uwe leest. (a fgetrokk ene.
nett°, zuiver, zonder verderen aftrek, na aftrek van al het
Neu rese, zenuwziekte.
neuter, onzijdig ; neutrum, onzijdig geslacht (der naamwoorden); neutrius generis, van 't onzijdig geslacht.
neutraal, onzijdig, partijloos.
Neutralisdtie, onzijdigmaking, veronzijdiging.
neutraliseeren, onzijdig maken ; de verbinding van het
eene voorwerp met het andere verhinderen.
Neutraliteit, onzijdigheid, onpartijdigheid.
ne varietur, opdat niets veranderd worde.
Neveu, neef, broeders of zusters zoon.
Newgate, de groote crimineele gevangenis te Louden.
Nexus, samenhang, verband.
nifibei, ontkenbaar, loochenhaar.
Niaiserie, onnoozelheid, donime streek.
Nicotidna, tabak ; de tabaksplant.
Nicotine, uit tabak getrokken eigenaardige vergiftige stof.
Niece, nicht, broeders of zusters dochter.
nielleeren, in metaal graveeren en de groeven met zwartsel vullen.
Night, nacht, avond.
Nigromdntie, zwarte kunst, tooverij ; schatgraverij.
nihil, nil, niets; nihil (fit) sine causa. niets geschiedt
zonder oorzaak.
Nihilisme, socialistische beweging in Rusland, die al het
bestaande wil vernietigen om eene nieuwe maatschappij
te stichten.

33 6

Nihilist—Noli me tangere

Nihilist, een nietsgeloovende ; nieteling, onbruikbaar lid
der maatschappij, Russisch socialist.
Nikkei, grauwachtig zilverwit, sterk blinkend metaal.
Nikker, de duivel ; in N.-Duitschland ook de beul.
nil, z. nihil.
nil admirari, niets bewonderen, zich over niets verwonderen.
nil desperandum, wanhoop nooit.
nil medium est, er is geen middelweg.
nil nOvi sub sole, niets nieuws onder de zon.
Nimbus, straalkroon, lichtkrans om het hoofd der heiligen ; glans, luister, die een groot heer omgeeft.
Nimf, half- of onder-godin (in de mythologie); (ook :) lichtzinnig, veil meisje.
n'importe, het doet er niet toe.
Ninsing, Ninsi-wortel, beroemde geneeskrachtige wortel
(in China en Japan).
Nitrogen' u m, stikstof.
Niveau, waterpas ; waterspiegel ; hoogte waarop een vocht
staat ; nivelleer-werktuig.
nivelleeren, waterpas-maken; het met waterpas afmeten ;
gelijk maken. [tot 19 Jan.)
NivOse, sneeuwmaand in de Fr.-republ kalender (21 Dec.
Nixe, boosaardige watergeest.
Nizam, titel van den vorst in 't zuidelijk gedeelte van
Voor-Indie, in Golconda (de Nizam van Dekan).
Noachiden, afstammelingen van Noach.
nObel, edel, edelmoedig ; voortreffelijk, voornaam, adellijk.
Mill, adellij ken.
Nobiliteit, edelheid, beroemdheid ; adel, ridderschap.
Nobility, de hooge adel in Engeland.
Noblesse, adeldom, adelstand, ridderschap; — de robe,
door hofdiensten of magistraatsambten verkregen adel;
— d'epee, door krijgsmansdiensten verkregen addl.
Noblesse oblige, adel verplicht, d. i. legt verplichtingen op.
Nobody, niemand, onbeduidend persoon. (delen.
Noctambulisme, Noctambulatie, het slaap- of nachtwanNoctambulus, slaapwandelaar.
Nocturno, nachtmuziek, nachtserenade.
Noedels, soort van Dnitsch deeg uit meel en eieren bereid, dat naar vermicelli gelijkt.
nOlens Wens, goed- of kwaadschiks, met of tegen zin.
MU me tingere, kruidje-roer-mij-niet.
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naam ; — de guerre, aangenolnen naam; — de plume,
aangenomen naani van een schrijver.
Nomaden, herders volken, rondzwer vende volken.
nomadisch, rondtrekkend, zonder vast verblijf.
nomadiseeren, zwervend rondtrekken.
Nomenciatuur, naaenlijst, naararegister.
nominaal, den naani betreirend; naar den naani ; in naam;
nominale waarde, waarde van staatspapier of geld, zooals dat bij de uitgifte door een staat is bepaald.
Nominatie, benoeming, benoemingsrecht.
Nominativus, Nominatief, eerste naamval.
Nominator, benoemer ; nomineeren, benoemen..
Nonacceptatie, niet-aanneming, weigering der aanneming
van een wissel.
Nonactiviteit, toestand van een officier, die niet in werkelijken dienst is en verminderde soldij trekt.
non bis in idem, niet tweeniaal voor dezelfde zaak.
Nonchalance, nalatigheid, achteloosheid.
nonchalant, nalatig, achteloos.
Non compos mentis, niet wel bij zinnen.
Nonconformisten, z. Dissenters.
non constat, dat blijkt niet.
non decet, dat is niet gepast.
Nonens, onding, onbestaanbaar lets.
Nonintervantie, de niet-tusschenkornst, het onzijdig-hlijven.
Nonius (of Vernier), graadverdeeler, mathematisch weektuig one de Braden in zeer kleine deelen te verdeelen.
non licet omnibus adire Corinthum, het is niet iedereen
gegeven naar Corinthe te gaan.
non liquet, dat is niet duidelijk, niet klaar.
non multa, sed multum, niet velerlei, maar veel.
non omnis moriar, ik zal niet geheel sterven.
Nonpareille, zonder vergelijking, weergaloos ; een zeer
kleine drukletter van 7 punten.
Non (of nec) plus ultra, eig. niet verder ; het onovertreffelijke ; het toppunt, de kroon, de grens.
non pOssumus, wij kunnen niet : eene onmogelijklieid,
eene weigering, waarop men niet kan terugkomen.
NOnsens, onzin, dom gesnap.
non tropo, niet te zeer; non tanto, niet te veel.
Nenvaleur, onwaarde, onzekere achterstand, oninvorder.
bare schuld, oninbare post.
FMB DRUK.
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Noon, middag.
Ndrimon, Japansche staatsie-draagstoel.
Norm, Norma, regel, voorschrift, richtsnoer.
normaal, voorschriftmatig, naar den regel, tot richtsnoer.
Normaalschool, modelschool.
normaliseeren, geregeld maken, regelen.
Normaiiteit, regelmatige, behoorlijke gesteldheid.
nosce te ipsum, ken u zelven.
NosocOmium, Nosodechium, ziekenhuis, hospitaal.
Nosologie, leer der ziekten.
Nostalgle, Nostomanie, heimwee.
nostalgisch,bet heimwee betreffend of daaruit voortkomend.
NOta, noot, teeken, aanmerking ; kleine rekening.
notAbel, merkwaardig, aanzienlijk, voornaam. (burgers.
Notdbelen of Notabiliteiten, aanzienlijkste, voornaamste
neta belie (N. B.), let wel, geef acht !
Notariaat, het ambt van notaris.
notarieel, het notarisschap betreffend; door een notaris
opgemaakt, z. Notaris.
Notdris, aangesteld en beeedigd persoon, die zekere gerechtelijke handelingen (testamenten, volmachten, protesten enz.) voltrekt en daarvan eene notarieele acte
of geloofwaardige oorkonde opmaakt.
noteeren, opteekenen, boeken ; aanmerken.
NOtie, verstandsbegrip, denkbeeld.
Notificatie, bekendmaking, aankondiging.
notificeeren, kond doen, melden, ter kennis brengen.
Notitie, kennis ; aanteekening, opgaaf, naricht ; notitie
van lets nemen, zich jets aantrekken, het zijner opmerking waardig keuren.
notdrisch, notoir, openbaar, wereldkundig.
Notoriteit, openbaarheid, wereldkundigheid.
Notre-Dame, Onze-Lieve-Yrouw, Maria ; de groote kathedrale kerk te Parijs.
NottÜrno, nachtmuziek, nachtgezang.
NOtulen, aanteekeningen ; schriftelijk verslag van het in
eene vergadering behandelde.
Nougat, suikergebak met amandelen.
Nourrice, min ; nourrisson, zuigeling. (anderd.
nous avons change tout cela, wij hebben dat alles vernous verrons, wij zullen zien.
Nouveautes, nieuwigheden, mode-voorwerpen.
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Nouvelle, Novelle, nieuwigheid ; nieuwe verordening ter
aanvulling en wijziging eener andere ; klein romantisch
verhaal.
Nouvellist, Novellist, schrijver van novellen, nieuwtjeskramer ; dagbladschrijver.
Nova, Noviteiten, nieuwigheden.
novale tienden, tienden van nieuw ontgonnen gronden.
Novateur, vinder, invoerder van nieuwigheden.
Novice, nieuweling, (inz. in kloosters) proefleerling.
Noviciaat, proefjaar, proeftijd ; nieuwelingschap.
Noviteit, nieuwheid, het nieuwe, iets nieuws en vreemds.
n6vus hOmo, een nieuw man, d. iemand die pas naam
maakt.
Nuance, schaduwing, kleurmenging, onmerkbare ineensmelting, schakeering, tint.
nuanceeren, schaduwen, schakeeren.
Nubiliteit, huwbaarheid, manbaarheid.
Nuditeit, naaktheid, ontblootheid.
Nullificatie, vernietiging, opheffing.
nullificeeren, te niet does, opheffen, voor nul en nietig
verklaren ; geringschatten.
nulli secundus, hij doet voor niemand onder.
Nulliteit, nietigheid, ongeldigheid.
nullus dies sine linea, geen dag zonder dat er iets gedaan wordt.
numerair, naar 't getal ; —e waarde, waarde, waarvoor
eene munt overal ontvangen en uitgegeven wordt.
Numerair, het bare, in omloop zijnde geld.
numereeren, met cijfers teekenen, nommeren ; tellen.
NOmeri, naam van Mozes' vierde boek, dat de volkstelling der Israelieten bevat.
numeriek, door getallen uit te drukken ; —e waarde, getalwaarde, waarde volgens getallen.
numeroteeren, benommeren, met ctfers teekenen.
Numeroteur, nummertoestel.
Numismatiek, munt- of penningkunde.
nunc aut nunquam, nu of nooit.
worden.
nunc est bibendum, nu dient er gedronken
Nunciatie, aanzegging, aankondiging ; aanklacht.
N6ncius, N6ntius, gezant van den paus.
nuptiaal, wat den bruiloftsdag, het huwelijk aangaat.
Nut, noot ; nuttree, noteboom.
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NutAtie, neiging, knikking, wankeling.
Nutritie, voeding.
(genot.
nutritief, voedend, voedzaam
Nymphomanie, vrouwelijke ontembare zucht naar 't min-

0.
0. = Oost.

0' (voor lerscbe persoonsnamen zooveel als M a c in Schotland, Fitz in Engeland) zoon van (bv. O'Connel,
O'Meara enz.)
0. M. = openbaar ministerie (z. Ministerie).
= oude stiji.
0. S.
0. T. = Oude Testament.
°A = per cent. ten honderd.
Use, vruchtbare streek to midden der zandwoestijn.
obduceeren, lijken opener en bezichtigen.
Obductie, gerecbtelijke lijkschouwing.
ObdurAtie, verharding, verstoktheid.
obedideren, geboorzamen.
Obedientie, gehoorzaamheid ; dienstplicht, vooral in kloosters ; (ook :) kloosterlijke geleibrief voor reizende ordesObelisk, spitszuil, gedenkzuil. (geestelijken.
Obesiteit, dikte en vetheid des lichaams.
Obilt, (hij of zij) is gestorven, overleden.
°biter dictum, in 't voorbijgaan gezegd.
Ocjdct, voorwerp, zaak of persoon der beschouwing.
objecteeren, objicideren, tegenwerpingen maken.
Objëctie, tegenwerping, bedenking, tegenspraak.
objectief, voorwerpelijk, buiten zich waargenomen, werkelijk bestaand ; o. glas, voorwerpglas, het naar 't voorwerp gerichte glas in een kijker.
Objectiviteit, voorwerpelijkbeid ; uiterlijkheid, gesteldheid
eener buiten ons liggende zaak.
objicitieren, z. objecteeren.
Oblaat, gewijd avondniaalsbrood ; ouwel, gewijde hostie.
01)14), soort van dunne wafel.
obligaat, hoofdstemmig, in eene voistemmige muziek tot
de hoofdstem behoorende en die steeds begeleidentle.
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Obligatie, verplichting, gehoudenheid ; schuldbekentenis,
obligatoir, obligaterisch, verplichtend. (landschuldbrief.
oblige! verplicht ! bedankt ! ik dank u !
obligefint. dienstwillig, verplichtend, beleefd.
obligeeren, verplichten, dienst bewijzen ; noodzaken.
Obligo, verplichting, Welke de eene koopman aan den
anderen heeft door voorschot of wisselgiro.
oblique, schuin, scheef ; indirect.
Obliquiteit, scheefheid, scheeve richting ; arglistigheid.
oblittereeren, uitwisschen, uitdelgen (letters).
Oblong, langwerpig; oblangum, langwerpig vierkant,
rechthoek.
O'bolus, Obool, Oud-Grieksche pasmunt , penning.
obovaal, omgekeerd eivormig.
Obraptie, verwerving door list of misleiding.
obsceen, oneerbaar, wulpsch, ontuchtig.
Obsceniteit,ontudatigheld, wulpsche, onkuische gesprekken.
Obscurant, duisterling, vijand der verlichting, domperridder.
Obscurantisme, de verduisteringszucht, het streven om
door alle mogelijke middelen het zelfdenken en den
voortgang der verlichting te sluiten, het yolk in onwetendheid te houden.
Obscuriteit, duisterheid ; onverstaanbaarheid; vergetelheid.
obscuur, donker ; onbekend, onberoemd, door niemand
opgemerkt.
obsecreeren, bezweren, smeeken, dringend verzoeken.
obsedeeren, met beden bestormen, lastig vallen.
obsequieus, overdreven hoffelijk, overgedienstig.
Obsequium, amicos, veritas Odium parit, toegeeflijkheid
baart vrienden, maar de waarheid wekt haat.
observilbel, opmerkenswaardig, merkwaardig.
Observantie, gebruik, doorgaande regel ; kloosterregel.
Observatie, inachtneming; waarneming, bespieding.
Observat6rium, sterrentoren, sterrenwacht.
observeeren, gadeslaan, bespieden, waarnemen.
Obsessie, kwelling, het plagen, veelvuldig onwelkom bezoek.
Obsignatie, verzegeling,• bezegeling, bekrachtiging.
o!soleet, verouderd, uit het gebruik geraakt ; versleten.
Obstakel, hindernis, tegenstand, belemmering.
wacht u
obsta principiis, weersta de beginselen, d.
voor den eersten lcwaden stap.
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obsteeren, tegenstaan, hinderlijk zijn.
obstêtrisch, verloskundig.
obstinaat, hardnekkig, onverzettelijk ; volhardend.
Obstinatie, hardnekkigheid, koppigheid.
Obstipdtie, hardlijvigheid, verstopping.
ObstrOctie, verhindering ; hardlijvigheid.
Obstructionisme, het streven one door allerlei uitvluchten en kunstgrepen het totstandkomen eener zaak (inz.
eener wet) te verhinderen.
Obstructionist, lid eener vergadering, die moedwillig afdoening van zaken tegenhoudt.
obstrueeren, belemmeren ; verstoppen, hardlijvig makers.
obtineeren, obteneeren, verkrijgen, bekomen ; de overhand behouden, winnen.
obtuus, stomp, bot, zwakhoofdig.
obvieeren, voorkomen, maatregelen (tegen iets) nemen.
Occasie, gelegenheid, geschikte tijd, tijdsgelegenheid.
occasioneel, bij occasie, te gelegener tijd.
Occident, het westen, avondland.
occidentaal, westelijk.
Occiput, achterhoofd.
Occult, verborgen, geheim, heimelijk.
Occupatie, bezitneming, bezetting ; bezigheid.
occupeeren, innemen, bezetten ; bezighouden.
occurreeren, plaats grijpen, voorvallen.
Occurrentie, voorval.
Oceaan, wereldzee ; (fig.) groote menigte.
oceanisch, tot de wereldzee of tot de eilandenwereld der
Zuiderzee behoorend.
Ochlocraat, aanvoerder of beheerscher van 't gepeupel.
Ochlocratie, gepeupel-lieerschappij (eene ontaarding der
democratie).
Octaaf, 8ste toon van den aangenomen grondtoon ; onevang van 8 tonen; achtdaagsche godsdienstige gebruiken ter viering van een hoofdfeest, inc. de achtste dag
daarvan.
Octaeder, regelmatig lichaam, ingesloten door acht gelijkzijdige drieho ek en .
Octant, 8ste cirkel, hoogtemeter (astronomisch werktuig).
Octavo, boekformaat van 8 bladen of 16 bladz. per vel.
Octedecimo, boekformaat van 18 bladen of 36 bladz. per vel.
octogonaal, octogonisch, achthoekig.
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Octogoon, achth oek.
Octrooi, uitsluitend recht tot het drijven van zekeren
handel ; tot het vervaardigen, in- of uitvoeren van zekere waren ; (ook :) stads- of gemeentebelasting op eetwaren.
octrooieeren, een octrooi verieenen ; geoctrooieerde constitutie, staatsregeling of grondwet, the als geschenk
van den monarch uit vorstelijke machtvolkomenheid
verleend wordt.
oculair, het oog betreffend; oog..., oogen...; o. glas, oogglas, het naar 't oog gerichte glas in een kijker ; Oculaire inspectie, oogenschouw, bezichtiging.
oculeeren, griffelen, in 't schild enten of oogen.
Oculist, oogarts, oogmeester.
Oculus, het oog ; de knop (eener plant).
Odalisken, beter Odaliken, slavinnen der vrouwen in den
harem, Circassische of Georgische schoonen.
O'de, hoop:lied, verheven lierdicht.
Odeon, Odeum, tang- en leeszaal ; muziek- en concertzaal
(bij de Ouden); (ook :) lierdichtverzameling.
Odeur, geur, reuk ; odeurs, welriekende zaken.
°diet's, hatelijk, onuitstaanbaar, ergerlijk.
Oditisa, hatelijke Bingen.
Odi profanum vülgus, ik haat het oningewijde gemeen ;
weg met dat domme grauw, het onbeschofte janhagel !
Odium, haat, vijandschap ; — theolOgicum, haat onder
godgeleerden.
Odontalgie, tandpijn, kiespijn. (geurig.
odoraat, het welriekende, geur ; odorant, welriekend,
Economie. CM., Z. Econ—.
oecumenisch, algemeen.
CE'dipus, gelukkig of bedreven oplosser van raadsels,
scherpzinnig, helderziend man.
Oeil de boeuf, rood dakvenster.
OeillAde, lonk, zijwaartsche blik.
CEnologie, leer van den wijn en de druivencultuur.
Enometer, wijnmeter.
cEuvres, werken ; — completes, volledige werken ; —
inedites, onuitgegeven werken ; — posthumes, nagelaten werken.
offendeeren, beleedigen, kwetsen, aantasten,
Offensie, aanval; beleediging.
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offensief, aanvallend ; aantastenderwijze.
Offensive, aan val.
Of'ferande, offer.
Offdrte, aanbod, aanbieding, voorsiag.
Offerterium, offergeld ; offerboek ; gebed v6or de opheffing der gewijde hostie onder de mis ; ook het gezang
bij deze ceremonie.
Office, handels- of expeditie-kantoor, bureau.
OfficiAnt, dienaar, dienstdoende persoon, inz. dienstdoende
priester; officianten, ondergeschikte ambtenaren ; mislezende priesters.
(Inquisitie.
Off icie, ambt, post, dienst, bediening heilig officie =
officieel, van ambtswege ; geloofwaardig, echt ; een officleftl dagblad is zulk een, dat onder de firma of onder
de bescherming der regeering verschijnt en als haar
orgaan beschouwd wordt.
Officier, ieder krijgsman, die den graad van luitenant of
hooger persoon bekleedt.
offlcieus, gedienstig, wilvaardig, wellevend ; niet officieel,
maar toch langs een omweg van de regeering afkomstig.
officinaal, in de apotheek voorhanden ; geneeskraehtig,
heelend ; officindlia, apothekerswaren, artsenijen.
offreeren, aanbieden, opdragen, offerers.
Ogre, wildeman, boeman.
old, oud ; old Jack, de Britsche vlag.
uw ti,jd, uw
oleum perdidisti, gij hebt uw olie (d.
[aristocratie).
moeite) verloren.
Oligarchfe, regeering van weinigen (eene ontaarding der
voorheen, eertijds, voormaals.
Mellen, welriekende olien.
011a podrida, lievelingsspijs der Spanjaarden, bestaande
uit allerlei fijn gesneden en sterk gekruid vleesch ;
(ook :) pot met allerlei welriekende bloemen en kruiden ;
(fig)) mePgelmoes, allerlei, poespas.
OlympiAde, (bij de nude Grieken tijdruimte van 4 jaren.
Olym'pisch, hemelsch ; --e spelen, plechtige openbare
volksspelen en strijdoefeningen in bet nude Griekenland, die elke 4 jaren gehouden werden.
Olympus, berg in Thessalia, de godenzetel,
Ombrdge, schaduw ; (fig.) verdenking, argwaan.
ombrageeren, schaduw geven, belommeren, beschaduwen;
(fig.) overschaduwen, in de schaduw stellen, verdon-
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keren, verkleinen ; (ook •) argwaan geven, achterdocht
wekken. [(I' hombre).
Ombre, lommer ; schim; (ook :) een bekend kaartspel
Omelet, eier-pannekoek, struif.
Omen, voorteeken ; omineus, onheilspellend.
Omissie, uitlating, verzuim ; abuis ; o.-zonden, zonden
uit nalatigheid begaan.
omitteeren, nalaten ; uitlaten, weglaten, overslaan.
Oimne princlpium grave, alle beginselen zijn moeilijk.
Omnia bona bonis, den goeden is alien goed.
Omnia cum Dee, alley met God.
Omnia fausta, alle geluk, alle heil.
Omnia mutdntur, nos et mutamur in illis, alle dingen
veranderen en wij met hen. (alles.
Omnia vincit amor (of labor), liefde (of arbeid) overwint
Omnibus, (eig. voor alien) groot rijtuig, dat sommige
steden of hare naaste omstreken in bepaalde richtingen
doorloopt en waarin iedereen tegen een matigen prijs
plaats kan nemen.
Omnipotentie, alvermogen, almacht.
Omnis homo mendax, elk mensch is leugenachtig.
Oimnium consensu, met ailer toestemming.
Omnivoren, allcsetende dieren.
Onanie, zelfbevlekking ; Onanist, zelfbevlekker.
Oncle, oom, vaders of moeders broeder.
on dit, men zegt ; een los gerucht.
Onduldtie, golving, golfsgemize beweging, schommeling.
O'nera, lasten ; onereus, drukkend, lastig, bezwarend.
Onomasticon, naam- of woordenlijst ; verjaarvers, gedicht
op den naamdag.
Onomatopoeia, klanknabootsing ; Onomatopceeticon, klanknabootsend woord.
Ontologie, leer der wezens, der algemeene eigenschappen
der dingen (een gedeelte der hovennatuurkunde).
ontramponeerd, beschadigd, bedorven, gebroken.
Onyx, nagelsteen (een edelgesteente).
Opaal, melkblauw, bijna doorschijnend edelgesteente.
Opaciteit, ondoorzichtigheid, donkerheid.
0 pera, zangspel, toonkunstig tooneelspel ; opera biiffa,
kluchtig zangspel ; opera seria, ernstige, groote opera.
Operdtie, onderneming, verrichting ; handelwijs ; kunstbewerking der heelmeesters; beweging der krijgstroepen;
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operatie-lijn, richting, waarin de troepenbeweging plaats
heeft.
Operateur, opereerend heelmeester, inz. breuk-, steensnijder ; (oak .) belhamel, roervink.
opereeren, werken, bewerken ; als heelmeester eene kunst
bewerking uitvoeren.
Operette, klein zangspel,
Operment, Orpiment, geel zwavel-arsenik, koningsgeel.
Ophthalmiatrie, oogheelkunde.
Ophthalmie, oogziekte, uitwendige oogontsteking.
O'piat, slaapmiddel, pijnstillend middel.
opineeren, stemmen, zijde meening of zijn gevoelen uiten.
opiniiter, hardnekkig, onbuigzaam, koppig, halsstarrig.
opiniatreeren (zich), zich halsstarrig verzetten, eigenzinnig op iets blij yen staan.
Opinie, meening, gevoelen ; schatting, waan.
O'pium, heulsap, gedroogd slaapbollensap, verhard melksap der nog groene maankoppen in 't oosten.
Opoddldok, vloeibare jichtzalf.
oportet, men moet.
Oppldtie, overvulling, overlading der maag.
opponeeren, tegenspreken, bestrijden, zich verzetten.
Opponent, tegenpartij, tegenspreker, bestrijder.
Opportunitcit, geschikte tijd of gelegenheid.
Oppositie, togenstand, tegenpartij, partij van verzet, antimini stert(Ae partij.
oppositief, tegenovergesteld.
Oppressie, 0 liderdrukking,
oppressief, o alerdrukkend, verdrukkend.
opprimeer!- 7. onderdrukken.
OpprobrAtie. , i' 32himping, hoon ; leelijk verwijt.
optatief, ,......_ :!lend, een wensch bevattend of uitdrukkend.
opteeren, 1:a_en, verkiezen ; wenschen.
()Ole, y r.6 e keus ; kiesrecht. (zien.
Opt!ek, Op'tica, gezichtkunde, leer van het licht en het
Optimaiten, voornaamsten, aanzienlijken.
Optimatie = Aristocratie.
Optimisme. leer, waarbij de bestaande wereld als de best
mogelijke beschouwd wordt ; zucht om alles van de
rooskleurige zijde to zien.
Optimist, belijder van de leer der beste wereld ; iemand
die alles van de schoone zijde besehouwt en verklaart.
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Optisch, gezichtkundig; —e illiisie, gezichtsbedrog.
opulent, zeer rijk en vermogend.
Opulentie, groote rijkdom, aanzienlijk vermogen.
Opus, work.
oraal, mondeling.
Ora et labors, bid en werk.
oraculeus, godspraakachtig, ale een orakel, geheimvol,
raadselachtig, duister.
orageus, onstuimig, stormachtig, woelig.
°rake', godspraak ; (fig.) algemeen raadgever, vraagbaak.
Orangeade, oranjewater.
Orangisten, aanhangers van het huis van Oranje in Nederland ; (ook :) de politieke partij der Iersche Protestanten (Orangemen).
Orang-detang, woud- of boschmensch (zekere groote aap).
Oranjerfe, verzameling van citroen- en oranjeboomen ;
(ook :) broeikas voor uitheemsche planten.
era pro Obis, bid voor one.
Oratie, redevoering. Orator, redenaar.
oratdrisch, op redenaarstrant.
Oratdrium, geestelijk zangstuk ; bidvertrek, bedehuis.
orbiculair, kringvormig, rond, ringvormig.
Orchest, z. Orkest.
Orcus, de onderwereld (der mythologie), het schimmenrijk.
Ordalien, godsoordeelen, vuur- en waterproeven (in de
middeleeuwen gebruikeltjk).
Orde, stand, genootschap ; eereteeken.
ordinair, gewoon, gebruikelijk ; gemeen, gering.
Ordindrius (professor), gewoon bezoldigd hoogleeraar;
(ook:) de bisschop van het diocees.
Ordinatie, wijding tot den priesterstand.
ordineeren, tot priester inwijden.
Ordonnins, dienstknecht, soldaat, die zich voortdurend
bij een bevelvoerenden officier moet bevinden, om diens
bevelen nit to voeren.
Ordonnintie, regeling, schikking, inrichting, aanleg (bv.
van eene schilderij); verordening, voorschrift, dienstwacht 14 hoogere officieren.
ordonneeren, bevelen, verordenen.
Ordre, orde, regelmaat ; bevel, last, gebod, order ; — de
bataille, slagorde.
°redden, bergnimfen.
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oreeren, eene redevoering houden; als redenaar voordragen.
ordmus, laten wij bidden ; 't is daar —, 't is er naar,

jammerlijk enz. gesteld.

Orfêvrey. goudmunt ; orfdvrerie, goudsmidswaren.
Orgaan, zintuig, spraakwerktuig ; stem (b y . van een zan-

ger en tooneelspeler); (fig.) spreker, optreder, woordvoerder, (zoo heet b y. een minister het orgaan van
den vorst, eene courant het orgaan van het ministerie, of van de revolutionnairen, of van de reactionnairen, enz.)
organiek, orgdnisch, met organen of werktuigen voorzien, bewerktuigd, levend, bezield.
Organisatie, bewerktuiging, inwendige levenwekkende inrichting ; organiseeren, met organen voorzien, vormen,
inrichten.
Organisme, organische bouw, samenhang der leden van
een geheel ; het buizen- en vatenstelsel.
Organist, orgelspeler. (amandelmelk.
Orgeide (minder goed Orsade), gerstedrank, koeldrank;
Orgien, drinkgelagen, nachtelijke zwelgpartijen.
Orient, het Oosten, Morgenland.
orientaal, Oostersch, Morgenlandsch.
Orientalist, kenner der Oostersche talen.
orienteeren (zich), zich met de ligging en verhoudingen
eener plaats bekend maken ; zich in den vereischten
toestand plaatsen ; nauwkeurige berichten inwinnen.
Oriflamme, rijksvaan der oude Franken.
Originaliteit, oorspronkelijkheid, eigenaardigheid.
Origine, oorsprong, oorzaak, bron.
origineel, oorspronkelijk, aangeboren, eigenaardig.
Origineel, oorspronkelijk of eerste stuk, geschrift of afdruk ; oorspronkelijke geest ; ook een zonderling, rare
Origo mali, de oorsprong van het kwaad.
(snaak.
Orkaan, hevige storm, snelste storm-wind.
Orkest, speeh en zangplaats der toonkunstenaars in concerten en in den schouwburg ; (ook :) de gezamenlijke
muzikanten en zangers zelven.
Orlando furioso, de razende Roeland.
Or-lean, schoone geelroode verfstof.
Orleanist, aanhanger van het huis van Orleans, inz. van
de nazaten van Louis Philippe.
Orleans, wollig weefsel voor dameskleeding.
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Ormuzd, het licht of het goede beginsel in de leer van ZoOrnaat, arnbtstooi, priesterlijk plechtgewaad. (roaster.
Ornament, Ornament, sieraad, versiersel.
orneeren, versieren, tooien. (vogelen.
Ornithologie, vogelkunde, natuurNke geschiedenis der
Ornitholoog, vogelkenner, vogelbesehrijver.
Orognosie, Orologie, gebergtekunde.
Orographie, gebergtebeschrijving.
Orpheus, beroemd Grieksch zanger en lierspeler ; (fig.)
uitstekend toonkunstenaar.
Orpiment, z. Operment.
Orsdde, beter Orgeade (z. ald.)
Orseille, verfmos (dat ter bereiding van eene schoone
roode verstof en van het lakntoes dient).
Orthobiotiek, de kunst on' wel te levee.
orthodox, rechtzinnig, strenggeloovig, oudgeloovig.
Orthodoxie, rechtzinnigheid, vasthouden aan de kerkleer.
Orthodoxograaf, rechtzinnig, rechtgeloovig schrijver.
Orthoepie, leer van de recite uitspraak.
Orthographie, de kunst on; wel of juist te schrijven.
orthogrdphisch, spelkunstig, naar de spelregelen.
Orthologie, kunst van zich wel uit te drukken.
orthopmdisch-instituut, inrichting, waar scheefgegroeide
ledematen weder verholpen worden.
Ortolaan, de tuinmeerle of korenvink in Z. Europa, die
ais eene uitstekende lekkernij verzonden wo;
Orvietaan, tegengif ; (ook :) kwakzalver, wonderdokter.
Oryclognosie, Oryc itologie, zooveel als mineralogie.
0 sancta simplicitas, o heilige eenvoud !
Oscillatie, slingering, schommeling.
Osirus, zonnegod bij de oude Egyptenaars.
Osmannisch rijk, het Turksche keizerrijk.
ostensibel, ostensief, aanschouwelijk, handtastelijk, pralend, vertoonmakend.
Ostentitie, tentoonstelling, vertoonmaking ; praalzucht.
ostenteeren, ten toon stellen, vertoon maken, prijken.
Osteologie, leer van de beenderen.
Osteria, herberg, logement in Italie.
Ostracisme, schervengericht, waardoor de Atheners hunne
te machtige burgers voor 10 jaar verbauden.
Otalg le, oorpij n.
utalgische middelen of Otalgica, middelen tegen oorpijn.
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o tempora, o mores! o tijden, o zeden !
Othello, een ijverzuchtig echtgenoot.
O'tium cum dignitdte, deftige rust.
Ottomine, Turksch rusthed, lage sofa.
Ottoman(ni)sche Porte, het Turksche keizerlijke hof.
Ounce, het ons.
Outcast, uitgestooten persoon, verworpeling, paria.
Outil, werktuig, handgereedschap.
Outrage, grove, smadelijke beleediging.
outragednt, outrageus, smadelijk, hoonend.
outrageeren, beschimpen, grof of gevoelig beleedigen.
outreeren, overdrijven ; tot het uiterste brengen.
ouvert, open, geopend ; openhartig, vrijmoedig; openlijk,
openbaar.

(stuk.

Ouvertare, opening ; aanvang ; aanvangsmuziek, inleidingsOuvrage de longue haleine, een lang en moeilijk werk.
Ouvrier, handwerksman, werkman, daglooner.
ovaal, eirond, langwerpig cond.
Ovdrium, eierstok.
Ovdtie, kleine zegevierende intocht bij de oude Romeinen.
Overland-mail, de post, die de brieven grootendeels over
land, uit Indic naar Londen, en vice versa, brengt.

Ovipdren, eierleggende dieren.
Oxydatie, verzuring, verkalking, het verbinden met zuurstof.
Oxy'de, zuurstofverbin ding, metaalkalk.
oxydeeren, oxygeneeren, met zuurstof verbinden.
Oxygenium, de zuurstof, het hoofdbestanddcel der levens(lucht.
Oxymeter, een zuurmeter.
Ozon, riekende zu arstof.

P.
P. of pag. = pagina, bladzijde.
p. a. (op adressen = par ami, met vriend.
p. c. (op adressen :) = par couvert, onder omElag ; (ook :)
per cent, ten honderd.
p. f. v. (op visitek aartj es :) = pour faire visite, om bezoek of to leggen.

p. m. = pro mine, per duizend.

p. p.—Pmdagogisch
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p. p. = pra9missis, prEemittdndis (z. premissis).
p. p. C. (op visitekaartjes :) = pour prendre congd, om

afscheid te nemen.
P. S. = post-scriptum. naschrift.
Paaiement, klein geld, pasmunt tot vdlmaking eener geld-

sons; gedeeltelijke afdoening eener geldschuld.

Paal, afstandsmaat in Ned. Indie = ruim 1500 meter of

20 minutes' gaans.
Paap, vader, weleer een eernaam der geestelijken, later
een verachtelijk scheldwoord voor de R. K.
Pacha, a. Pasja.
Pachyddrmen, dikhuiden, dieren met dikke huid (bv. olifanten, zwijnen enz.)
Pacificale, ieder voorwerp ter bewaring van beilige of
gewijde zaken (by . de hostievaas of kelk bij de R. K.)
Pacificdtie, bevrediging ; vredesonderhandeling ; vredePacificator, vredestichter, bemiddelaar. (stichting.
pacificeeren, bevredigen, oneenigheden bijleggen,
Pacific-Railway, de grootste Amerikaansche spoorweg, die
de kusten van den Stillen Oceaan met die der Atlantische zee verbindt.
Paciscenten of pacisceerende partijen, verzoenende partijen, vredesluiters.
Packetboat, postschip, pakketboot.
Packfong, z. Pakfong.
Pacotille, vrijgoed = Portage (z. ald.) (verbond.
Pact, Pdctum (pl. Pacta), verdrag, overeenkomst ; (ook :)
pacteeren, bij verdrag of overeenkomst bepalen ; gepacteerde constitutie, staatsregeling of grondwet, vastge-

steld in overeenstemming met 's lands vertegenwoordiging (vgl. geoctrooieerde constitutie, onder
octrooieeren).
Padan, sons van 1000 millioen ropijen te Surate.
Paddock, omheinde plaats voor paarden.
Paddy, z. Padi ; spotnaam der Ieren in Engel. en N.-Amer.
Padi, rijst in de aar (in Indie).
Padisjdh, heer der koningen, titel, dien de Turksche kei-

zer ontvangt, en dien de Porte aan de keizers van Rualand en Oostenrijk geeft.
(bellied.

Peedn, loflied op den Griekschen god Apollo ; loflied, ju ,
Paedagogiek, opvoedingsleer, opvoedingskunst.
Pmdagegisch, opvoedkundig, tot de opvoeding behoorende.
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Paedagoog, kinderleidsman, kinderopvoeder.
Pmderastie, onnatuurlijke mannenontucht.
Pwonie, pinksterroos, koningsroos.
Pag an isme, heidendom.
Page, edelknaap, hofjonker; (ook :) bladzijde.
Pagina (verkort p. of pag.), bladzijde; bladzijdental.
pagineeren, de bladzijden met volgnommers teekenen.
Pagode, afgodstempel; pop met beweegbaar hoofd, afgodsbeeld; (ook :) eene Indische goudmunt.

Paillasse, stroozak, bultzak ; (ook :) hansworst.
paille-geel of paille, stroogeel, bleekgeel.
Paillettes, loovertjes, schilfertjes.
Pain, brood; — d'epices, kruidkoek, peperkoek.
Pair, 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.
passible, vreedzaam, rustig, vredelievend.
Pajds, Paljds, hansworst (verbasterd van Paillasse).
Pajement, z. Paaiement.
Pakfong, wit koper (Chineesch metaalmengsel).
Pakket, pakje, bundel ; (ook .) pakketboot.
Paladijn, ridder uit het gevolg van Karel den Grooten ;
dapper en hoffelijk held; dolend ridder. (der Ouden.

Palzeographie, kennis van de schrijfkunst en het schrift
Palzeologie, oudheidkennis,
Palzeontologie, kennis der fossiele voorwereld.
Palmstina, Palestina, bet beloofde land, Kanaiin.
Palmstra, worstelschool, kampplaats.
Palankijn, Palanquin, 0.-Indisch draagbed, draagstoel.
Palatijn, Palatin us, paltsgraaf, onderkoning van liongarije.
Palatinaat, paltsgraafschap, de Pals.
Palatine, pelskraag, dames-halsbekleeding.
Palatinus = Palatijn.
Palefrenier, Palfrenier, stalknecht.
paleeren, opschikken, optooien.
Pales, godin der herders, der veeteelt en des landbouws.
Palestina, z. Palmstina.
Palet, kaatsplankje ; (ook :) verfbordje der schilders ; de
mannen van 't palet, de schilders.
Paletdt, soort van mans-overrok.
Palfrenier, z. Palefrenier.

Paii-----Pampelmoes
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Pali, de heilige taal van Aeliter-Indie.
Palificatie, inheiing van palen.
Palikdren, (eig. dappere mannen) yrjjwilligers bij de nieuwe

Grieken, die onder de leiding, van een kapitein strongen rooftoehten tegen den yijand deden.
Palimpsesten, nude liandschriften, op Welker perkament
een tweede ouder handschrift doorsehemert.
Palindroom, raadsel voor een wooed, dat voor- en achteruit kan gelezen worden, b y . neger, regen.
Palingenesie, wedergeboorte, berstelling.
Palinodie, gezangherbaling ; herroeping van lastertaal.
Palintlrus, Palinuur, stuurman ; (fig.) ervaren staatsman
aan 't goer van den Staat.
(insluiten.
palissadeeren, niet sclianspalen voorzien, niet paalwerk of-,
schanspalen;
boomof
paalheg.
Palissaden,
Palissdnder-hout of Palixander-hout (niet Polysander),
purperhout, violethout nit Guyana.
Paljds, z. Pajas.
Palladium, Pallasbeeld, beschermend voorwerp, beschuttend heiligdom ; bescheringod.
Pallas, Grieksche naam van Min e r v a.
Pallas, lang slagzwaard der ruiterij.
Palliatie, bemanteling, bewimpeling, verzacliting.
Palliatief, verzaclitingsmiddel voor een tijd lang ; pulp
voor het oogenblik.
palliEeren, hemantelen, bewimpelen.
Pdllium, mantel, bisschopsmantel bij de wijding.
Palma Christi, kruis- of wonderboom.
Palmdrium, zegeloon, beliaalde prijs.
Palmetten, op palmbladen gelijkende versierselen aan
gebeuwcn enz. (klaar.
palpdbel, tastbaar, handtastelijk ; (fig.) duidelijk, zonnePalpabiliteit, tastbaarbeid ; (fig.) zonneklaarheid.
palpeeren, zacht aanraken, betasten, streelen.
palpebraal, tot de oogleden hehoorend.
Palpitatie, bet kloppen, de hartklopping, polsslag.
Pamfldt, vlugschrift (meest in verachtelijken zin), los blad,
blanwboekje, sebotschrift.
Pamfiettist, vlug-, smaadschriftschritiver.
Pampas, groote grasvlakten in Z.-Anierika.
Pampelmoes, de Oost-Indische oranjeappel, met eel; aardbeziesmaak en zoo groot als een hoofd.
ELFDE DR UK.
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Pan—Panopticum

Pan, de veld- en lierdersgod.
Panacea, Panacee, algemeen genees- of wondermiddel.
Panache, vederbos, helmbos, pluimbos.
panache, met bonte strepen ; (ook :) soort van gemengd ijs.
Pandde, broodsoep, bouillon met geraspt brood.
Panama, Zuid-Amerikaansche stroohoed.
Pancake, pannekoek.
Pancarte, tarief van alle rechten ; omslag, in tweeen gevouwen bordpapier tot berging van papieren.
Panchrestum, altijd- of veelhelpend geneesmiddel.
Pancratesie, alheerschappij, alleenig bezit.
Pancrätium, algemeene wedstrijd ; machine ter opheldering van de leer omtrent kracht en tijdsuitsparing.
Pandecten, alles omvattende boeken ; samenvatting of kort
begrip van 't Romeinsche recht.
pandêmische ziekten, algemeene volksziekte.
Pandemonium, algemeene tempel der demonen of halfgoden.
(spel.
Pandoer, Hongaarsch voetsoldaat ; Pandoeren, zeker kaartschoon
meisje
nit
de
mythologie,
dat
al
de
menPandora,
schelijke rampen, in eene dons besloten, bij zich droeg,
zij opende die dons nit nieuwsgierigheid en terstond
verspreidden zich allerlei rampen over de aarde, terwijl alleen de hoop op den bodem der dons overbleef ;
Pandora's doos, bron van alle kwaad.
Paneel, houten beschot, wandbekleeding ; dunne plank
achter een spiegel of schilderij ; dunne plank waarop
eene schilderij is gemaald.
Panegy'ricus, plechti o.e lofrede, lofdicht.
panem et circenses, 'brood- en schouwspelen. (schers.
Pangermanisme, bet streven naar eenheid van alle DuitPanharmOnicon, muziekinstrument, dat vele blaasinstrumenten vereenigt.
Panhellenion, opperste ataatsraad bij de nieuwe Grieken.
paneeren, met eene korst geraspt brood of beschuit bePaniek, z. panische schrik. (strooien.
Panier, (eig. mand) mandenrijtuig.
panisch, vreeswekkend ; —e schrik, plotselinge, algemeene, maar onnoodige, ongegronde schrik of ontsteltePanne!, lijst der gezworenen (in Engeland). (nis.
PanOpticum, verzameling van allerlei, inz. groote collectie wassen beelden en groepen.

panoptisch—Paperhunt
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panOptisch, alziend
Panorama, albesehouwing, rondtafereel, overzicht van een
geheel oord, een gansche stad, in welker middelpunt
de aanschouwer staat.
Pansfluit, herdersfluit ; zevenmondig riet.
Panslavisme, het streven van alle Slavonische volksstarnmen, om zich door politieke banden nauw te verbinden en 't bewustzijn hunner nationaliteit wakker te
houden.
Pansophie, alwijsheid ; waan van alles te weten.
Pantalon, hansworst ; lange wijde broek.
Pantalonnade, pantalons- of hansworstendans ; (fig.) geveinsde betuigiiig van vreugde of smart, veinzerij.
PantheIsme, stelsel dergenen, die God als vereenzelvigd
met het heelal en de universiteit of algemeenheid der
wezens als de godheid besehouwen.
Pantheist, aanhanger van het pantheism.
Pantheon, een aan alle goden gewijde tempel ; (fig.) eeretempel voor de overledene groote en beroemde mannen.
Pantin, draadpop.
Pantjen, heerendienstplichtige op Java.
Pantocratie, alleenheersehappij.
Pantograaf, werktuig tot nateekenen en verkleinen der
omtrekken, teekenaap.
Pantomime, miemen- en gebarenspel, gebarenspraak.
Pantomimiek, gebarenkunde, kunst der gebarenspraak.
pantomimisch, door gebaren uitgedrukt.
Pantomimist, uitvoerder van 't gebarenspel
Panurge, Panurgus, doortrapt, geslepen mensch, sehelm.
Panurgie, arglistige boosheid, geslepenheid, doortraptheid.
PantIrgisch, slues, doorslepen, doortrapt, arglistig.
Paolotti, z. Minimen.
Papa, vader ; paus.
papaal, pauselijk : papaal systeem, stelsel der pauselijke
opperheerschappij in de kerk.
papdbel, bevoegd om tot pans verkozen te worden.
Papagano•fluit = Pansfluit (z. ald.)
Papaver, maankop, slaapbol.
Paperãssen, beschreven papieren, scheurpapier.
Paperhunt, ruiteroefening, bestaande in eene navolging
der vossenjacht, waarbij eon ruiter den vos voorstell
en zijn spoor door papiersnippers aanwijst.
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Papierioseph—Paradijs

Papier-Joseph, z. Joseph (le bet.); papier-mache, gestampt
papier, papierdeeg voor doozen, kistjes en allerlei kantoorwerk ; papier-mecanique, papier sans fin, machinaal papier, papier zonder einde.
Papillon, vlinder.
Paoli'Often, papierreepen of rolletjes om het Naar ter
krulling op to rollen.
Papiniaansche pot, sluitpot, luchtdieht sluitende ijzeren
pot, door Papin uitgevonden.
Papisme, pausdom ; pausgezindheid.
Papist, pausgezinde, aanhanger van den pans.
Papisterij, blinde gehechtheid aan den pans.
papfstisch, pausgezind ; (ook :) doniroomselt.
Papoeas, Papoes, zwarte bewoners van Nieuw-Guinea.
Papolatrie, overdreven verkleefdheid aan den paus, pausaanbidding.
Paprika, roode Hongaarsehe peper.
Papyrus, oud-Egyptisch papier, bereid nit den papyrusstruik of de papierplant.
Paquet, z. Pakket,
par, (fr.) door, uit, met, bij, tot enz.
par, (lat.) gelijk. Par, paar, koppel. (uitwinning.
paraat, gereed, bereid. vaardig ; parate executie, dadelijke
Paribel, gelijkenis, gelijkenisrede.
parabélisch, bij wijze van gelijkenis; (ook :) de gedaante
eener kegelsnede hebbende.
paraboliseeren, door gelijkenissen spreken.
Paraboel, kegelsnede, die parallel loopt met eene zijde
des kogels.
par accident, bij toeval, toevallig; bij ongeluk.
par accord, door vergelijk, bij overeenkomst.
Parachute, daal-, valscherm aan den luchtbol.
Paracleet, raadgever, trooster, bemiddelaar.
paracletisch, vertroostend, troostrijk, helpend.
Parade, vertooning, pronk-, praalvertoon ; feestelijke wapensehouw ; afwering van een stoot of houw.
Paradebed, staatsie- of pronkbed.
paradeeren, prijken, pronken ; ter monstering staan ; zich
in 't beste pak later zien.
Paradigma, voorbeeld, model, monster.
Paradijs, (volgens den bijbel:) de woonplaats van 't eerste mensebenpaar vdor den val, en ook die der zaligen
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na dit Leven; lusthof ; hoogst genoeglijk verblijf ; (iron.)
bovenste galerij in den sehouwburg.
paradoxaal, strijdig met do heersehende meening,
Paradox, zonderling gevoelen.
Paradoxie, zonderlingheid in gevoelen of d.enkwijs ; zucht
voor 't wonderspreukige.
Paraffine, uit bruinkool verkregen vetstof.
ParagOge, verlenging van een wooed aan het einde.
paragOgisch, aan het eind verlengd.
Paragraaf, afdeeling in een geschrift ( §).
ParalipOmena, bijvoegsels tot een week, inz. de boeken
der Kronieken in den bijbel.
parallel, vergelijking, teg,enover-elkander-plaatsing ; eene
lijn of een vlak, op gelijkblijvenclen afstand van eene
andere lijn of een ander vlak; verbinding tusschen
twee loopgraven.
Parallelopipedum, langwerpige teerliug.
Parallëllogram, vierzijdig vlak met evenwijdige en gelijke tegenoverstaande zijden.
paralogiseeren, verkeerde gevolgtrekkingen maken.
paralyseeren, verlammen ; krachteloos maken.
Paralysis, verlaniming, geraaktheid, beroerte.
paralytisch, lam, verlamd ; aan eene beroerte onderhevig.
Paranimf, bruidgeleider, bruidjonker, speelgenoot ; ceremoniemeester bij bruiloften ; geleider van een candidaat.
Parapet, borstwering van een wal.
Pariphe, naamtrek, pennetrek onder de naamteekening ;
inz. verkorte naamteekening ; (ook :) stenipel, waarmee
de handteekening wordt opgedrukt.
parapheeren, met de handteekening voorzien ; zijn merk
of naamtrek onder lets zetten. (Behr ij ving.
Paraphrase, omsehrijvende overzetting, ophelderende oniparaphraseeren, omsehrijven, verkiaren.
Paraph cast, onisehrij ver.
paraphrdstisch, omsehrijvend, verklarend.
Parapluie, Parap10, draagbaar regenseherm.
Parasiet, pannelikker, schuimlooper ; woekerplant ; woekerdiertje.
parasitisch, tafelschuimend, schuiniloopend; als een woekerplant of woekerdiertje.
Parasol, draagbaar zonnescherm.
Parate-execiitie, dadelijke uitwinning van een sehuldenaar.
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paratonnerre—par hasard

Paratonnerre, blikse aafleider
par avdnce, als of bij wijze van voorschot.
Paravent, win rlscherm of -schut, Spaansche wand.
parbleu ! te drommel ! sakkerloot !
par bricOle, door op den hand (der biljart) te spelen.
Parcelle, deeltje ; klein gedeelte lands, perceel.
parcelleeren, goederen of landerijen verbrokkelen of stuksgewijs verkoopen. (leven.
Parcen, sehikgodinnen, bestuursters van 't mensehelijk
par complaisance, uit wellevendheid.
par couvert (verkort p. C.), onder omslag (op brieven);
par depit, uit spijt.
Pardessas, overjas.
par Dieu! bij God !
Pardon, vergiffenis, genade, strafopheffing; pardon ! pardonnez, vergeef mij ; neen.
pardonndbel, vergeefijk, verschoonbaar. (zien.
pardonneeren, vergeven, kwijtschelden, door de vingers
pareeren, een houw of steek afweren ; tooien, opschikken.
Parementen, versierselen, tooi, opschik.
Parentage, maagschap, verwantschap, familie.
Parenthesis, Parenthesis, tusschenzin, inlassching ; het
teeken der tusschenstelling ( ) of [ 1; in parenthesi,
ingesloten, tusschen haakjes gezet ; in 't voorbijgaan.
Pares, gelijkgezinde of even sterke personen ; zij die van
gelijken stand zijn.
Paresseuse, snort van damesmuts ; oorkussen op eene
sopha ; licht sluitend lijfje, door dames in plaats van
't corset gedragen.
par et impar, even en oneven.
par excellence, bij uitnemendheid.
par example, (verkort p. e.), bij voorbeeld.
par expres, door een opzettelijken bode.
Parfait-amour, volmaakte liefde (zekere fijne brandewijn).
par Wee, gewelddadig, met geweld.
Parforce-jacht, drijf- of klopjacht, jacht met brakken.
Partin, aangename geur of lucht ; reukwerk.
parfumeeren, welriekend Timken.
Parfumerie-waren, welriekende waren, reukwerk.
Part umeur, handelaar in reukwerkeu.
par grace, bij genade, door gunst.
par hasard, toevallig, bij toeval.

par honneur—Parole
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par honneur, eershalve.
par' of al pari, gelijk, van gelijke waarde of gehalte;
zonder opgeld en verlies, z. au pair.
Parl, weddenschap.
Pdria, Pariah, een Hindoe uit de laagste kaste of yolks-

klasse in Indie ; een uitgeworpene.

parieeren, wedden.
pari passu, met gelijken tred.
Pdrisch marmer, wit mariner van 't eiland Paros.
Parisienne, volkslied te Parijs, gedurende de revolutie

van 1830 ; (ook :) parel, zeer kleine drukletter tusschen

nonparel en robijn (ook Sedanoise geheeten).
Pariteit, gelijkheid, rechtsgelijkheid. (wandeltuin.
Park, omtuind woud, diergaarde; wandelbosch, openbare
Park6t, z. Parquet.
Parldge, gepraat, nuttelooze rede.
parlando, parlante, meer sprekend dan zingend.
parleeren, spreken, praten.
Parlemênt, rijksraad, rijksvergadering, vergaderde yolksvertegenwoordigers der beide Kamers in Engeland.

Parlementair, afgevaardigd en onschendbaar onderhan-

delaar in oorlog.

parlementair, tot de vergadering der volksvertegenwoor-

digers of rijksstanden behoorend ; (fig.) hoffelijk.
parlementeeren, onderhandelen, inz. voorstellen doen en
aanhooren on; eene plaats over te geven ; in schikking
Parloir, spreekkamer.
(komen.
Pdrlour, ontvangkamer, zijkamer, salon.
par malheur, bij ongeluk.
parmAnt. tier, prat, deftig.
Parmezaan, eene in Parma gemaakte kaassoort.
Parnds, Parnassus, berg der zanggodinnen of muzen ;
het gebied der dichtkunst.
Parndssin, armverzorger bij de hedendaagsche Joden.
par occasion, bij gelegenheid.
par nObile fratrum, (iron.) een loffelijk broederpaar ; een
paar vreenide snaken of lustige drinkebroers.
Parochidnen, kerspelbewoners, leden der kerkgemeente.
ParOchie, kerspel, kerkgemeente.
(gedicht.
Parodfe, spotachtige nabootsing van een ernstig stuk of
parodieeren, spottend of scliertsend nahootsen.
Parole, woord, belofte, eerewoord ; wachtwoord, paswoord,
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paroniem —particulier

leus, herkenningswoord ; p. d'honneur, woord van eer.
paroniem, staniverwant, van dezelfde afstamming.
Paronomasie, gelijkiuideudheid der woordeu.
par Ordre, op bevel, op last.
Paroxysme, versterkte aanval, koortsaanval ; hoogste graad
van smart, kommer enz.
par pistolet, (op het biljart :) nit de loose hand gestooten, zonder de hand of de keu op het biljart te leggen,
door een prikstoot.
par preference. bij voorkeur.
Parquet, afgezonderde ruinite in gerechtszalen ; afdeeling
met gescheiden zitplaatsen in de schouwburgen ; ingelegde vloer ; ingelegd week (ook :) omstandigheid of
toestand (bv. in het zeggen hij is in een moeilijk parquet).
parqueteeren, inleggen (yen vloer).
par raillerie, uit scherts.
Parrain, peter, doopvader, doopgetuige.
par ratio, evenveel, gelijke verhouding.
par renommee, bij ger ucht, bij naani. (moord.
Parricidium, vader- of moedermoord, bloedverwantenParsimOnie, ParcimOnie, spaarzaantheid, karigheid.
Part, deel, aandeel ; parten, streken, poetsen ; kuren, grillen ; iemand parten spelen, iernand leelijk beet hebben.
partageeren, deelen, elk zijn aandeel geven.
parteeren, deelen, afdeelen, indeelen.
Parterre, verdieping, gelijkvloers ; twin- of bloembed ; bak
(gedeelte der schouwburgzalen gelijkvloers); (iron.) een
— makes, een val doen, den grond kussen.
Partes, deelen ; deelhebbers ; p. genitales, teeldeelen ; p.
posteriores, lichaamsdeel waarop men zit, achterste.
Parthenon, Minerva's tenipel op den burg te Athene.
partiaal, deelswijze • afzonderlijk ; partijdig, eenzijdig.
Partialiteit, partijdigheid.
Participant, deelnenier, deelhebber, deelgenoot.
Participatie, deelnerning, deelachtigheid.
participeeren, aandeel nemen of hebben, medegenieten.
particulariseeren, op zich zelven plaatsen of beschouwen ; omstandig vertellen.
Particularisme, zelfzuclitige meening of handeling (bv.
die der Joden, dat Jeliova alleen hun God is).
Particulariteiten, b(jzondere, nadere omstandigheden.
particulier, bijzouder, afzonderlijk, onistandig.

Particulier—Passaat
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Particulier, ambteloos leveed persoon, privaat persoon,
eenvoudig burger.
Partie, partij ; deel, stuk, onbepaalde hoeveelheid ; gezelschap, uitstapje; een geheel spel, b y . eerie — biljart,
verbintenis of huwelijk ; sebuldpost ; afzonderlijk uitgesehrevcn stein in de rauziek ;- aanhang, zijde ; — blanche, op bet biljart ; eenvoudig spel tusschen 2 personen met 2 ballen; — civile, civiele partij, de eischer
in eigen naam voor burgerlijke belangen in een crimineele zaak ; parties honteuses, sehaanideelen ; Behandelijke dingen.
partieel, deelswijze; gedeeltelijk; enkel.
Partisan, aanhanger, partijganger, vrijbuiter.
Par-tisane, snort lans, spies.
Partitie, deeling, indeeling.
Partituur, alstemmig muziekstuk.
Partner, deelhebber, handelsgenoot ; mededanser of -speler, dans- of speelgenoot.
partout, overal; (ook :) volstrekt.
Partridge, patrijs.
partirriunt Writes, nascetur ridiculus mus, de bergen
zijn in barensnood, en er zal een bespottelijke Innis ter
wereld komen.
Parure, opschik, tooi ; pronkgewaad ; stel of garnituur
met diamanten; stel bijeenbehoorende kraag en manchetten.
(te vergelijken.
perva compenere magnis, oni kleine dingen met groote
Parvenu, gelukskind, p eer van gisteren, ieniand, die niet
door verdienste, maar door de fortuin uit een lagen in
een hoogen stand verplaatst is. (menschen.
parvum perva decent, kleine dingen passen voor kleine
Pas, schrede, trecl ; danstred ; nauwe doortocht (bergpas);
vrijbrief, geleibrief, reisbrief; — de charge, stormpas,
aanval niet de bajonet.
Pasigraphie, algemeen voor ieder verstaanbaar schrift.
Pasja, Pdcha, ook Bassa, Turksch stadhouder.
Paskwi I, schotschrift, lasterschrift (zonder naam des schrijvers); iets bespottelijks, zots.
Paskwillant, schotschriftschrijver, eerroover.
Pespoort, verlofbrief, vrijgeleidebrief, reisbrief. (zenden.
pasporteeren, een paspoort geven, met een paspoort wegPassaat, Passaatwind, naam der bestendige winden, die
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tusschen de keerkringen in bepaalde jaargetijden geregeld waaien.
passdbel, draaglijk, lijdehjk, naiddelmatig.
Passage, doortocht, doorvaart, doorgang, doormarsch, overvaart ; heen- en weergang, het doortrekken van menschen en rijtuigen door eene plaats ; met glas overdekte
straat voor voetgangers, met winkels en koffiehuizen ;
(ook ,) plaats, uitdrukking, volzin uit een geschrift ;
plaats, gedeelte van een muziekstuk, dichtstuk enz.
Passagier, reiziger op een vervoermiddel, doortrekker.
passagierm = pitsjarem (z. aid.)
Passant, doorreizende, voorbijgaande.
Passdto, van of in de verleden of laatstvoorgaande maand.
Passe, (in de schernikunst :) uitval, sprong.
passé, voorbij, boven ; p.-dix, boven 10 (dobbelspel).
passeeren, voorbij- of doorreizen, doorgaan, doorvaren,
enz.; overschrijden, te boven gaan ; voorvallen, gebeui en ; bewilligd of aangenomen worden ; door den beugel
kunnen, aangaan ; doorbrengen, verdrijven (den tijd);
voor lets p., voor iets gehouden worden, gelden.
Passemënten, snoeren, tressen, boordsel.
Passe-partout, hoofdsleutel, looper, keizer ; horlogesleuteltje met verscheiden stiften van verschillende wijdte.
Passe-port, z. Paspoort.
Passe-temps, tijdverdrijf.
passibel, lijdelijk ; gevoelig.
Passibiliteit, lijdzaamheid ; gevoeligheid.
Passie, hartstocht, liefde ; liefhebberij, zucht, drift ; het
Nden, inz. bet laatste laden van Jezus ; (vandaar :) de
passie-week, de lijdensweek (voor Paschen); passiepreek, lijdenspreek,
Passief, het debet, verschuidigde.
passief, lijdend, lijdelijk, onwerkzaam ; passieve handel,
de handel met ingevoerde producten ; passieve schulden, schulden, die men te betalen heeft ; passieve tegenstand, tegenstand zonder dadelijke verdediging.
passim, overal.
passioneeren (zich), in drift of vuur geraken, zich door
iets geheel laten innemen.
Pãssiva = passieve schulden (z. aid.)
Passiviteit, l)jdelijke toestand.
Pastel, verfstift, schilderstift van gedroogd verfdeeg.
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Pastel-schilderen, het schilderen met droge verven.
pasteuriseeren, (Nqn) verwarmen ter dooding van de gistingskiemen.
pasteus, deegachtig, vettig, week, zacht.
Pastiche, namaak van schilderwerk ; muzikaal lapwerk ;
nnsleiding, bedrog.
Pastieljes, Pastilles, balletjes uit meel, vruclitsap en suiker, borstplaatjes ; reukballetjes, reukkaarsjes. (ter.
Pastoor, herder, geestelijke, zielverzorger, gemeente-priespastoraal, herderlijk ; landelijk ; zielverzorgend.
Pastoraat, ambt van een predikant of pastoor.
Pastorale, herdersdicht, landelijke tooneelvertooning.
Pastordlia, predikantszaken, pastorie-aangelegenheden.
Pastorie, Pastorij, de wooing van een geestelijke, van
een pastoor, predikant.
Pastrycook, pasteibakker.
Pat, toestand des konings in 't schaakspel, waarbij hij,
niet in 't schaak staande, gespeeld moet worden, en dit
niet kan, zonder zich zelven in 't schaak to zetten.
Patardffe, onleesbare pennetrek, gekrabbel, onduidelijke
handteekening.
Patent, open brief der overheid ; acte eener aanstelling ;
jaarlijksch vergunningsbewijs ter uitoefening van een
beroep ; vrijbrief, waarbij aan inland zekere voordeelen
of voorrechten worden toegestaan (octrooi).
patent, (pop.) naar behooren, naar eisch, goed, ferm.
patenteeren, een patent uitreiken.
Patent-waren, zulke waren, die onder genot van een of
ander voorrecht vervaardigd worden.
Pater, vader ; kerkvader ; ordesgeesteNke ; — familias,
huisvader; — patrim, de vader des vaderlands.
PAterbier, krachtig bier voor de oppersten in de kloosters ; (vandaar ook ..) het patersvaatje.
paternel, vaderlijk.
Paterniteit, vaderschap, vaderlijke waardigheid.
Paternoster, het Onze-Vader ; rozenkrans der R. K., bidsnoer ; (ook :) handboei ; ketting milder eind.
PaternOsterwerk, zekere putmachine.
Pater peccdvi, vader, ik heb gezondigd ; schuldbelijdenis.
pathetisch, hartstochtelijk, vol gevoel; roerend ; nadrukkelijk, vol kraclit en waardigheid.
Pathogenie, leer van het ontstaan der ziekten.
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Pathognomie, kennis der gemoeclsaandocningen uit de
gelaatstrekken en gebaren.
Pathognomiek, leer van de ziekteteekenen.
Pathologie, ziekteleer, ziektekunde.
pathologisch, tot de ziekteleer behoorend.
Pathos, hartstochtelijke verhevenheid, hartroerende uitdrukking. nadruk ; gezwollenheid.
Patience, z. Patientie.
Patient, lijder, kranke, zieke.
patientia vicit Omnia, geduld over wint alles.
Patientie (fr. Patience), geduld ; ook zeker kaartspel.
Patina, patine, Schaal, schotel ; bruine korst.
Patisserie, pasteigcbak ; banket.
Patois, bettor ven landspraak, boerenspraak, koeterwaalsch.
Pdtres, waders; kerkouders ; eernaam der oud-Romeinsche
raadsheeren ; z. ad.
Pdtria, vaderland ; pro —, voor 't vaderland.
Patriarch, oudvader, stamvader, aartsvader, familiehoofd ;
opperbisschop, inz. in de Grieksche kerk.
patriarchaal, aartsvaderlijk ; hoogst eerwaardig.
Patricidr, adellijk burger in het oude Rome en in de
voormalige Duitsche rijkssteden ; (in 't alg.:) ieder aanzienlijke, groote.
patricisch, adellijk; raadsheerlijk ; voornaam.
Patrijs, oorspronkelijke vorm of stempel (waaruit in de
lettergieterijen de m at r ij s ontstaat.
patrimoniaal, tot het vaderlijk erfgoed behoorend, geerfd, aangestamd.
Patrim6nium, vaderlijk erfgoed, aangeerfd vermogen ; p.
Petri, het erfdeel van Petrus, het gebied van Rome.
Patriomanie, overdreven zucht voor 't vaderland.
Patri6t, vaderlandsvriend, volksvriend.
patri6tisch, vaderlandlievend, staatsburgerlijk.
Patriotisme, vaderlaudsliefde, burgerzin.
Patristiek, kennis der kerkvaders.
Patrocindtie, bescherming, verdediging.
patrocineeren, beschermen, in bescherming nemen.
Patronaat, beschermheerschap, waardigheid van schutsbeer, van schutsvrouw.
Patrones, beschermster ; schutsheilige ; vrouw des patroons of meesters.
Patroon, beschermer, verdediger ; beschermheilige ; beer,
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meester, baas ; koopvaardijkapitein, schipper ; (ook wel
voor :) man, kerel, vent; (als onzijdig woord :) bv. een
vroolijk patroon); worm, monster, model, voorbeeld,
teekening ; (als vrouwelijk woord :) benoodigde hoeveelheid tot een schot, vervat in een houten, papieren of
blikken koker.

Patroontasch, soldatentaseh voor de patronen.
Patrouille, soldaten loopwacht, wachtronde.
patrouilleeren, de loopwacht, de wachtronde doen.
Pattern, patroon.
pauca, sed bona, weinig, maar goed.
Pauken, keteltrommen.
Pauliner of Paulaner monniken, z. Minimen.
pauper, pauvre, arm.
Pauperisme, arrnwezen ; toestand der armoede; leer van
de verarming, hare oorzaken en geneesmiddelen.
Pauperteit, armoede.
Paus, opperhoofd der R. K. kerk.
Pause, rust ; rustpunt ; stilstand ; rustteeken.
pauseeren, ophouden, rusten ; eene pool zwijgen.
Pauvre honteux, huisarme, die zich schaamt to bedelen.
pavaneeren (zich), pronken, als een pauw daarheen stapPave, steep en bestrating, plaveisel.
(pen.
Pavetlèt, postduif, brievenduif.
Paviljoen (fr. Pavilion), tentdek ; toothed; bij- of zijgebOUW, vleugel aan een paleis, hotel enz.; corner-, buiten- of tuinhuisje ; (ook :) elke vaan met de nationale
kleuren, inc. vlag, scheepsvlag.
Pax, vrede ; p. vobiscum! vrede z ij met Ulieden ! p. intrantibus ! vrede zij met de binnentredenden !
Pays, land ; — de cocagne, luilekkerland ; — legal, de
kiezers, het kiezersvolk.
Paysage, landschap ; paysagist, landsc!iapschilder.
Paysan, boor ; —ne, boerin.
Pear, peer.
Peccabiliteit, zondigheid.
Peccadille, kleine zonde, vergeeflijke font.
Peccatum, vergrijp, misslag, zonde.
peccavi, ik lieb gezondigd, — eene font begaan.
pecceeren, feller), zich vergrben, zondigen.
Pêcco, Pecco-thee, fijne Chineesche theeso:)rt.
Pectorale, borststuk ; borstlap der joodsehe priestess.
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Peculaat, kasbesteling, het onderslaan van 's lands gelden, staatsdiefstal.
Peculium, zelfverworven vermogen.
PecOnia, geld ; vermogen. (haar, gereed.
pecuniair, pecunieel, geld betreffend ; in geld bestaande,
Pedaal, voetklavier, voetregister.
Pedaalharp, harp met een voetklavier.
Pedagogiek, pedagogisch, Pedagoog, z. Pffldag—.
Pedant, schoolvos, waanwijze, opgeblazen schijnweter.
pedant, pedantisch, schoolvossig, waanwis ; smakeloos,
kleingeestig, bekrompen.
Pedanterie, schoolvosserij, verwaandheid; belachelijke neiging om alles te verachten, behalve wat men zelf kent
en uitoefent.
[rechtbanken).
Peddl, voetknecht ; dienaar, bode (op hoogescholen, hij
Pede pcena claudo, de straf volgt met hinkenden voet
(d. i. langzaani) op de misdaad.
Pedestal, z. Piedestal.
pedestrisch, te voet.
pedo presto, met vluggen voet.
Peer, iemand van gelijken rang, talent, kunde enz.; Engelsch edelman, groot heer, lord ; tegenwoordig is het
woord heperkt tot de leden van 't Hoogerhuis, en tot
Schotsclie en Iersche edelen, die, na door 't yolk gekozen te zijn, zitting in 't parlement kunnen nemen, lid
van den hoogen adel in Engeland (vgl. Pair).
Pegasus, muzen- of dichteren-ros, fabelachtig gevleugeld
paard ; — bestijgen of berijden, gedichten waken,
dichten.
(avondjapon.
Peignoir, poedermantel ; gemakkelijke dames-ochtend- of
Peine, moeite, onrust, verlegenheid, angst, hood; straf.
Pejeratie, meineed, valsche eed.
Pejoratie, verergering, verslirnmering.
Pelagoscoop, zeediepte-kijker.
pole-mole, door elkander, gemengd, verward, overhoop.
Pelerine, pelgrimskleed ; vrouwenmantel of -kraag ; de
beroemde groote parel der ex-koningin van Spanje.
Pelikaan, kropgans ; snaveltang der wondheelers ; soort
van verouderd geschut ; glazer distilleervat.
Pelisse, pels, pelsrok ; lange, met bout gevoerde vrouwenPelleterie, pels- of bontwerk. (overjas, pelies.
Peloten, rot, afdeeling voetvolk, gewoonlijk van 20-80
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soldaten ; pelotonsvuur, waarbij in zulke kleine afdee
lingen wordt gevuurd.
Pernmikan, Amerikaansch gepulveriseerd vleesch in bussen.
Penaal (fr. penal), de straf betreffend ; lijfstraffelijk ;
Code penal, z. Code.
Penaliteit, strafbepaling, straf, bestraffing.
PenAnt, muurstijl ; tusschenmuur.
Pendten, huis- en beschermgoden der Romeinen ; (ook
zooveel als) eigen huis en haard.
Pence, z. Penny.
Penchant, neiging, zucht, voorliefde tot iets.
Pendant, tegenstuk, tegenbeeld, zijstuk, tegenhanger.
Pendille, slinger ; hangklok, slingeruurwerk ; (ook :) staand
uurwerk.
Penelope, eene om huwelijkstrouw en huiselijke kunstwerkzaamheid beroemde vrouw (naar de gade van Ulyspenetrdbel, doordringbaar ; uitvorschend. [ses).
Penetrabiliteit, doordringbaarheid.
penetrant, doordringend ; scherpzinnig.
Penetratie, doorgronding, inzicht, scherpzinnigheid.
penetreeren, doordringen, indringen ; inzien, doorgronden,
uitvorschen.
penibel, moeilijk, bezwaarlijk ; lastig, pijnlijk.
Penitent, boeteling, berouwhebbende. (teling.
Penitentie, berouw, boetedoening, boete ; straf, pijn, marPennaal, (in de [Duitsche] studententaal :) een nieuw
aangekomene, een groen.
Penny (pl. pence), Engelsche penning = 5 centen.
Penny-a-liner, berichtgever voor couranten, reporter.
Pensee, gedachte, meening, inval ; driekleurig viooltje ;
(ook als adj. :) paars.
pensief, peinzend, nadenkend, zwaarmoedig.
Pension, eerewedde, rustgeld, jaargeld, pensioen ; kosthuis ; kostschool, opvoedingshuis, ook Pensionaat gePensionaire, kostganger ; kostleerling. (heeten.
Pensiondris, (weleer :) raadgevend advocaat bij de stedelijke regeeringen order de republiek der Vereenigde
Nederlanden ; Raadpensionaris, (voorheen :) de opperste
staatsdienaar der Algemeene Staten ; van 1805-1806
titel van het opperhoofd der Bataafsche republiek.
pensioneeren, (iemand) een pensioen, jaarwedde geven
Pensum, talk, de aan een scholier opgelegde task.
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Pentagoon, vijfhoek.
Pentameter, vijfvoetig vers.
Pentarchie, regeering van vijf machthebbers ; opperheerschappij der vijf Europeescbe groote mogendbeden.

Pentateuch(us), de vijf boeken van dozes.
Pente, belling ; verval (van water).
Penuitieme, Penültima, op een na de laatste, voorlaatste : voorlaatste latergreep van een woord.

Penurfe, drukkend gebrek ; groote behoefte. (school.
Pepiniêre, boom- of plantenkweekerij ; kweek- of vormper, door, doorheen, wegens, voor, bij, uit.
per accidens, bij toeval, toevallig.
per accord, bij schikking, bij accoord.
per acquit, voor quitantie, voldaan, betaald.
(making.
PerActie, voleinding.
PermquAtie, gelijkniatige verdeeling, vereffening, gelijkmaperageeren, voleindigen, volbrengen ; be-, afhandelen.
per ambAges, met omwegen, met draaierijen.
per angiista ad augusta, door het lijden tot het verblijden.
per drdua libertas, door moeilijkheden tot de vrijheid.
per Aspera ad Astra, door bobbelige wegen (bereikt men)
de stencil, door lijden tet verblijden.

per cassa, met gereed geld (te betalen), mutant.
Perceel, z. Parcelle.
per cent (afg. pct. of %), ten honderd.
Percepteur, ontvanger der belastingen, accijnsen of tollen.
perceptibel, bemerkbaar, waarneembaar.
Perceptibiliteit, waarneembaarheid.
Perdptie, ontvangst, inzameling, heffing ; waarneming,
voorstelling met bewustzijn.

percipieeren, ontvangen, innen ; vatten, doorgronden.
per contint, tegen baar of gereed geld.
per conto, op of door rekening.
per of par couvert (p. onder omslag (op brieven).
Peraissie, stoot, slag, schok ; botsing van twee lichamen;
p.-geweer, zulk een, dat niet door baan en pan, mar
door een hamer, die op een busje of slaghoedje met
knalpoeder slaat, wordt afgescboten ; p.-slot, slagslot,
hamerslot.
percuteeren, kloppen, stooten ; een geneeskundig onderzoek (bv. van de Borst) door percussie of aanklopping
in 't werk stellen.

perdendo—perimetrisch
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perdendo, zich verliezend, allengs afnemend.
Perditie, eeuwige verdoemenis.
Perdrix, patrijs ; perdreau, jonge patrijs.
verloren.
pereat! hij verga! hij sterve ! weg met hem !
Peregrindtie, omzwerving, oponthoud in een vreemd land.
perigrineeren, in vreemde oorden leven, zwerven ; ter
bedevaart gaan.
Peremptie, (eig. vernietiging, dooding); verjaring, ongeldigwording (in rechten); eindbescheid.
perempterisch, peremterisch, peremptoir, een strijd opheffend, beslissend ; eens voor altijd, zonder verder
uitstel.
perenneerende planten, zulke, die het geheele jaar voortd.uren, overblijvende gewassen.
per expressum, door een afzonderlijken bode.
per fas et nefas, door recht en onrecht, door alle mogelijke middelen.
perfect, volkomen, volmaakt, voltooid ; uitmuntend!
perfectibel, volmaakbaar.
Perfectibiliteit, volmaakbaarbeid.
Perfectie, voleinding, volkomenheid, volmaaktheid.
perfectioneeren, volkomener maken.
Perfectum, (in de taalkunde :) volmaakt verleden tijd.
perfide, trouweloos, verraderlijk.
Perfidie, trouweloosheid, trouwbreuk.
PerforMie, doorboring.
perforeeren, doorboren.
Pergament, Perkament, dun schrijfleder
per govern°, tot naricht, tot richtsnoer.
Pericardium, het hartzakje.
Pericepe, afdeeling uit de evangelien en brieven der
apostelen, bestemd om op zon- en feestdagen voorgelezen en verklaard to worden.
periculeus, gevaarlijk, hachelijk.
Periculum, Perijkel, gevaar ; waagstuk ; periculum in
mera, gevaar hij tahnen of toeven, dringend gevaar.
Perigseum, aardnalnjheid, grootste nabijheid eener planeet
bij de aarde.
Perihelium, grootste nabijheid eener planeet bij de zon.
Perimeter, omvang, ()ultra.
perimetrisch, in omtrek.
ELFDE DMA.
24
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perinde ac cadaver, als een lijk, leuze der jezuleten, oru

de blinde gehoorzaamheid aan to duiden, die de orde
van hare leden vraagt.
per indirectum, door tusschenkomst van een derde.

Perineum, niiddelvleesch, bilnaad.
Peri6de, tijdruirnte, tijdvak ; volzin.
Periodiciteit, terugkeer in zekere tijdruimten.
periodiek, periOdisch, op zekere tijden regelmatig wederkeerend ; afwisselend, voorbijgaan 1; periodieke pers,
periodieke geschriften, tijdschriften (maandschriften,
journalen enz.); periodieke winden, wisselwinden, op

gezette tijden waaiende winden.

Peripateticus, aanhanger der leer van Aristoteles ; (ook .)

liefhebber van wandelen.
Peripherfe, omtrek, cirkelomtrek ; omvang, gebied.
Periphrase, omschrijving.
perissabel, vergankelijk, broos.

peristaltisch, worringewijze (zooals de darmbeweging).
Peristyle, zuilengang, open plaats met zuilen omgeven.
per jocum, uit kortswijl.
perjurieus, meineedig.
Perjarium, meineed, valsche ced.
Perlustratie, nauwkeurige beschouwing.
perlustreeren, doorsnuffelen, nauwkeurig doorzien.
per majera (vOta), door meerderheid van stemmen.
permaneeren, voortcluren, blijven.
permanent, voortdurend, blijvend, onafgebroken.
Permanentie, het voortdurend aanblijven (bv. eeuer wetgevende of uitvoerende vergadering).
permedbel, doordringbaar.
Permeabiliteit, doordringbaarheid.
per mille (verk. p. m.), per of van de duizend.
Permis, verlofbriefje, geleibriefje ; (ook :) verkorting van
s'il est permis, als 't geoorloofd is, zooveel als ik vraag
(bij 't omberspel, quadrillespel enz.)
Permissie, verlof, vergunning.
permitteeren, vergunnen, toestaan, veroorloven.
Permutatie, verwisseling, verplaatsing, omzetting.
permuteeren, verwisselen, onizetten, verplaatsen.
pernicious, schadelijk, verderfelijk.
per occdsie, bij gelegenheid.
Peroratie, slotrede; openbare rede'roering, oefeningsrede.
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peroreeren, eene rede besluiten ; eene redevoering houden.
per Odes, te voet ; per pedes apostolerum, te voet (als
de apestelen).
Perpendiculair, loodlijn, verticale ljn.
perpendiculair, loodrecht, in 't lood, rechtstandig.
Perpetratie, volvoering, bet volbrengen of begaan eener
(naisdaad.
perpetreeren, begaan, volvoeren.
perpetueel, altijddurend, levenslang, aanhoudend.
voortdurend
onderhouden
of
voortzetten,
perpetueeren,
vereeuwigen, altijd doen voortgaan : op de lange baan
Perpetulteit, onafgebroken voortduring. (schuiven.
Perpetuum mane, een voortdurend zichzelf bewegend
perplex, onthutst, verlegen, bedremmeld. (voorwerp.
Perplexiteit, besluiteloosheid, verwardheid, onthutstheid.
per procura of per procurationem, door of bij volmacht,
door een gevolmachtigde, een plaatsbekleeder, zaakwaarnemer enz. bij volmacht.
perquireeren, onderzoeken, uitvorschen.
Perquisitie, onderzoek, nasporing, huiszoeking.
Perron, stoep, optred, bordes ; verhoogde plaats aan een
station om nit en in te stappen.
Perruquier, pruikmaker, haarkapper.
per sAldo, als te goed, als overschot van de vorige rekening, bij slot van rekening.
per sdltum, door een sprong.
perscribeeren, opteekenen ; overschrijven.
per se, op zich zelf, van zelf, uit zijn aard.
persecuteeren, vervolgen, tot stand brengen, uitvoeren;
gerechteljk vervolgen, benauwen.
Persecatie, gerechtelijke vervolging, nazetting.
per sedes, door den stoelgang.
persequeeren = persecuteeren (z. ald.)
Perseverentie, volharding, standvastigheid.
persevereeren, volharden, voihouden.
Persico, op perzikpitten getrokken en verzoete brandewijn.
Persienne, fijn Perzisch sits ; buitenzonnescherm van
schuins in een raam gezette houtstrooken.
Persiflage, hoonende plagerij ; fijne bespotting, bespottende lof, fopperij. (foppen.
persifleeren, fijn belachelijk maken, voor den gek houden,
persisteeren, volharden, op iets blijven staan.
Persistentie, volharding; eigenzinnigheid.
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persolveeren, geheel afbetalen.
Personage, persoon, inz. belangrijk, aanzienlijk persoon;
rol, die iemand op het tooneel to spelen heeft ; (oak .)
zenderling mensch.
(wild persoon.
Persona grata, iemand die men gaarne ziet, bemind, gepersonatiseeren, persoonlijkheden zeggen, op den man aan
spreken, beleedigingen uiten.
Personaliteit, persoonlijkheid, eigenschap van een persoon ; —en, persoonlijkheden, persoonlijke beleedigingen, aanrandingen, zinspelingen.
personeel, persoonlijk, in eigen persoon, zelf ; personeele
crediteur, wie voor z ijne schuldvordering geen widerpand heeft.
Personeel of personeele belasting, zulke, die men niet
voor zijn grondeigendom, maar voor zijn persoon, zijn
ambt of beroep, zijne woning, zijne consumptie doet
betalen, hoofdgeld; personeel, (oak :) aantal personen,
waaruit een college, bureau, werkplaats enz. bestaat.
Personificdtie, voorstelling eener zaak als persoon, persoonsverbeelding.
personificeeren, verpersoonlijken, persoonlijk maken, levenlooze zaken sprekend invoeren en als handelende
personen voorstellen.
Perspectief, verrekijker ; vergezicht ; vergezicht-schilderof teekenkunst ; doorzichtkunde ; uitzicht in de toekomst.
Perspicaciteit, scherpzinnigheid, scherpe, heldere blik.
Perspirdtie, onmerkbare uitwaseming.
per stirpes, naar de stammen (bv. erven).
persuadeeren, overreden, overtuigen ; wijsmaken ; overhalen, bepraten.
Persudsie, overreding, overtuiging.
persuasief, overtuigend, overredend.
per tertium, door een derden persoon.
Pertinaciteit, hardnekkigheid, verstoktheid.
pertineeren, op iets betrekking hebben, daartoe behooren, dat betreffen. (den eisch.
pertinent, tot de zaak behoorend, doelmatig, joist, naar
Pertinentidn, het toebehooren, de bijstukken.
Perturbdtie, storing, ontsteltenis, wanorde.
perturbeeren, storen, verontrusten, verwarren.
Peruviaansche bast, kinahast.
Perversie, verandering ten kwade, verslimmering, verderf.
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Perversiteit, verdorvenheid, slechtheid.
perverteeren, verdraaien, vervalschen, ten kwade veranderen; verleiden.
per viam, langs den weg, door middel van.
per Ma majOra, bij stemmenmeerderheid.
pesant, zwaar, wichtig ; bezwaarlijk.
Peso, gewicht, zwaarte, last.
Pessimisme, de leer, dat de wereld door en door slecht
is ; zucht om van alles slechts de zwarte zijde to zien.
Pessimist, aanhanger of verdediger van het pessimisme,
inland die alles ten kwade uitlegt en van de zwarte
zijde beschouwt.
pestifereeren, verpesten.
Pestilentie, pestziekte, besmettelijke ziekte.
pestilentieel, pestaardig ; verpestend, aanstekend; hoogst
schadelijk of gevaarlijk.
Petarde, springbus, poortbreker ; klapbus, zwermer.
Petent, aanzoeker ; vrijer.
Peterolie, z. Petroleum.
petilleeren, knetteren, knapperen, kraken ; (van wijn :)
parelen, fonkelen, schuimen.
petulant, paarlend, schuimend, opbruisend ; (fig.) vurig,
levendig ; fonkelend.
petit, klein, gering, kort, onbeduidend.
Petitie, verzoek, verzoekschrift, smeekschrift.
Petitionnair, smeekende, degene, die een verzoek bij liooger gezag indient.
petitioneeren, een verzoekschrift indienen, aanzoeken.
Petitio principii, het aanvoeren van iets als bewijsgrond,
dat zelf eerst bewezen moet worden.
Petit-maitre, pronkertje, modegek, windbuil.
Petrofacten, Petreficatien, versteeningen.
Petrificatie, versteening, verandering in steen.
petrificeeren, versteenen, in steen veranderen.
Petroleum, steenolie, berg- of aardolie, peterolie.
Pêtto, horst, boezem, binnenste ; in — hebben of houden, in 't hart hebben, bij zielt behouden, verzwijgcn.
petulant, dartel, moedwillig, baldadig, lichtzinnig.
Petuläntie, moedwil, dartelheid, lichtvaarclighcid.
peu a peu, langzanserhand, allengs, van lieverlede.
peu de gens savent etre vieux, weinig mensehen verstaan de kunst oud tc zijn.
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Peuple—Phebe

Peuple, yolk.
peupleeren, bevolken.
peut-titre, misschien, wellicht.
Pheenomeen, z. Phenomeen. .
Phaeton, zoon des zonnegods, berucht door zijn val ;

hooge, lichte, onbedekte wagen ; open rijtuig met een
zonnedak.
Phalanstere, de algemeene werkinrichting, zooals zij door
den Franschen socialist Fourier werd ingesteld.
Phalanx, gesloten krijgsbende,- dicht opgesloten, met een
carrel to vergelijkeii troep soldaten (van 4, 8 tot 16 duizend man); keurbende.
phantaseeren, met zijne gedachten rondzwerven, zich aan
levendige voorstellingen overgeven, in gedachten dwepen, in ziekte raaskallen, ijlen ; (ook :) voor de vuist
of naar zijn gevoel en zjne invallen een instrument
bespelen.
Phantasie, inbeelding, verbeeldingskracht, verdichtingsvermogen ; hersenschini, droombeeld ; gril, luim, kuur ;
(ook :) kunstvoortbrengsel, waarbij de kunstenaar enkel
zijn scheppende verbeelding, geen model of bepaalde
kunstregels gevolgd heeft.
Phantasmagorie, geestenbezwering, scbijntooverij.
(mal.
Phantast, dweper, grillig mensch.
phantastisch, op inbeelding berustend, dwepend, grillig,
Phantoom, gewrocht der inbeeldingskracht, droomschrikbeeld, spook, geest.
Pharao, Faro, zeker bankspel of hazardspel met kaarten.
Pharisee'', (eig. een afgezonderde) schijnheilige, pilaarbijter.
pharaseisch, huichelachtig, schijnheilig.
Pharmaceut, artsenijbereider, apotheker.
Pharmaceutiek, kunst der artsenijbereiding.
pharmaceutisch, artsenijkundig, de artsenij betreffend.
Pharmacie = Pharmaceutiek (z. ald.)
Pharmacopsea, kunst of leer der artsenijbereiding ; verzameling van voorschriften ter artsenijbereiding, apothekershandboek, -receptenboek.
PharmacopOla, artsenijverkooper.
Phdrus, vuurtoren, vuurbaak, zeevuur, kustlicht.
Phasen, lichtgestalten, schijngestalten, inz. van de maan;
afwisseling van gedaante, van tooneel, van lot.
Phebe, beter Phoebe, de maan.
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beter Phoebus, zonnegod ; (fig.) de zon ; hoogdravende spreek- of schrijftrant.
Phelloplastiek, de kunst om allcrlei figuren uit kurk te
snijden, het beeldsnijden uit kurk.
Phenix, beter Phoenix, fabelachtige vogel, die zich door
zelfverbranding weder verjongt ; (vandaar :) iets zeldzaams, voortreffelijks, onvergankelps
Phenix-gezelschap, naam eener maatschappij van brandwaarborg in Engeland (omdat zij nieuwe gebouwen uit
hare asch doet oprijzen).
Phenomeen, verschijnsel, inz. natuur-, luchtverschijnsel ;
zonderling voorval, vreemde gebeurtenis.
Philadelphie, broeder- of naastenliefde.
Philaleeth, waarheidsvriend.
Philanthroop, mensehenvriend.
Philanthrope, mensehenliefde.
philanihrepisch, menschlievend, minzaam, liefderijk.
philharmOnisch, de toonkunst beminnend.
Philhellenen, Grieken-vrienden.
Philippica, hevige strafrede ; krachtige redevoering, waarin
inland ten toon gesteld, ontniaskerd, doorgehaald wordt
(naar de redevoeringen van Demosthenes tegen Philippus van Macedonia).
Philister, de Duitsche benaming voor ons Philistijn ;
(ook ;) ieder niet-student; mensch van platburgerlijke
clenkwijs, ploert. (schap.
Philologie, taalliefde ; taal- en oudheidkunde, taalwetenPhiloloog, taalvriend, taal- en oudheidkundige.
Philomdle, zangvriendin ; nachtegaal.
(voeding.
Philopeedie, liefde voor kinderen ; zucht voor hunne op.
philopeedisch, kinderlievend ; der opvoeding toegedaan.
Philosoof, wijsgeer, verstands- of wijsheidsleeraar.
PhilosophAster, schijnwijsgeer, waanwijze.
philosopheeren, over de hoogste voorwerpen nadenken ;
wijsgeerig eene stof behandelen ; de oorzaken der din&en opsporen.
Philosophie, wijsbegeerte, wijsheids- of waarheidsleer.
philosophisch, wijsgeerig, verstands-weteaschappelijk.
Philosophist, schijnwijze, waanwijze, valsche philosoof.
Philtrum, liefde- of tooverdrank om liefde op te wekken.
Phiool, buikvormig glazes vat.
Phlebotoom, laatlancet, laatvlijm, snepper.

376

Phiegma—physiek

Phlegma, phiegnAtisch, z. Fleg—.
phlogistisch, brandbaar.
Phoebus, Phoenix enz., z. Phe—.
°honetisme, afbeelding der klanken, ideeenvoorstelling
door klankvoorstelling.
phonetisch, phonisch, den klank betreffend, klinkend ;
phonisch geweif, klankgewelf. (acustiek.
Phoniek, kunst der klankvereeniging, volgens de leer der
Phorometrie, het meten der draagkracht.
Phosphaten, phosphorzure zouten.
Phosphorescentie, het vanzelf licht geven in het duister
(als eigenschap van vele lichamen).
phosphoresceeren, in het duister vanzelf licht geven.
Phosphorus, phosphor, (eig, lichtbrenger) de morgenster;
een kleurlooze, ontvlambare, vergUtige, in het duister
lichtende en in de lucht naar knoflook riekende stof,
die men eerst nit urine, maar nu meest nit beenderen
verkrijgt.
Photograaf, Photographist, lichtbeeldenmaker.
Photographie, kunst om lichtbeelden voort to brengen,
hetzij op metalen platen (d a guer r otypi e), hetzij op
papier (t alb o t y pi e); (ook :) lichtbeeld.
Phototechn iek, verlichtingskunst.
Photometer, —scoop, lichtmeter. (bracht.
Phototype, lichtbeeld, door de daguerrotype voortgePhrase, spreekwijze, uitdrukking.
Phraseologie, verzanieling van spreekwijzen.
Phrenesie, waanzinnigheid, verstandsverbijstering.
phrenetisch, —iek, waanzinnig.
Phrenologie, hersenleer; verstands- of gemoedsleer.
phry'gische muts, roode muts van bijzonderen vorm, als
zinnebeeld der vrijheid.
Phryne, boeleerster.
Phthy'sis, tering, uittering.
Phylactdrion, wachtpost, schutswacht; behoedmiddel of
amulet ; naam van een Protestantsche vereeniging, die
de fnuiking van den R. K. invloed ten doel heeft.
Phy'Iax, wachter, beschutter (inz. als hondennaam).
Physiatrie, geneeskracht der natuur.
Phy'sica, natuurleer, natuurkunJe, natuurweteuschap.
i'hy'sicus, natuurkundige.
physiek, physisch, natuurkundig ; natuurlijk ; lichame-
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lijk, dierlijk ; (ook :) volstrekt, zonneklaar (bv. dat is
physiek onmogelijk).
Physiocratie, kracht der natuur ; kennis der natuurwetten en krachten.
physiocratisch systeem, dat stelsel in de staatshuishoudkunde, volgens hetwelk de hoogste bloei van den landbouw de gewichtigste bron van 's volks rijkdom is.
Physiognomonie, de kunst one iemands karakter en neioingen uit de gelaatsbeschouwing te leeren kennen.
Physiognomie, gelaat, voorkomen ; z. Physiognomonie.
Physiognomist, gelaatkundio.e.
'
gesteldheid en werkPhysiologie, leer van de natuurlijke
zaamheid der bezielde lichamen.
Physioloog, natuur- of lichaamsonderzoeker ; kenner der
en enschel kj k-dierlijke natu ter.
Physionomie, Physionomist, z. Physiogn—.
phy'sisch, z. physiek.
Phytograaf, plantenbeschrijver.
Ph ytog raph ie, plantenbeschrij ving.
Phytologie, plantenkunde.
Phytotomie, plantenontleedkunde.
pia desiddria, pia vota, vrome wenschen (waarvan de
vervulling niet waarschijnlijk is).
Pianino, verticale of opstaande piano.
Pianist, piano-speler.
Piano, Piano-forte, ook Forte-piano, hamerklavier.
piano, zacht (te spelen) pianissimo, zeer zacht.
Piasten, afstammelingen der eerste Poolsche koningsfamilie, die sedert hun stamvader Piast van de 9de eeuw
tot 1386 heerschten.
Piaster, rekenmunt van verscheiden landen : in Italie 2
gl. 25 tot 2 gl. 35 et.; in Spanje ongeveer 2 gl. 60 et.;
in Turkije eerst maim 1 gl. 80 ct., later 751 ct., sedert
1856 niet meer dan 12 ct.
Piazza, plaats, plein, marktplein in Italie.
Picaddr, lansvechter (4 't stierengevecht).
Picanterie, verbastering van Picoterie.
picarische roman, scliehnen- of bedelaarsroman.
Piccolo, kleine dwarsfluit.
Pickles, in azijn ingemaakte, sterk gekruide spijzen.
Pickpocket, zakkenroller.
Pic-nic, z. Piekeniek.
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Picoterie—pileus

Picoterfe, stekelachtige cede, hekeling.
Pictomanfe, overdreven zucht voor schilderijen.
Pictura, schilderkunst ; schilderwerk.
Pie, taart, pastei.
Piece, stuk, geldstuk ; los blad ; kamertje, vertrek ;
onsamenhangend, uit losse tooneelen bestaand
—atiro,
tooneelstuk. Ad komt.
optrek,
klein
verblijf
waar
men
van
tijd
tot
Pied a terre,
Piedestal, Pedestal, voetstuk van eene zuil, van eels
standbeeld enz.
pieno, vol, volstemmig.
Pier, op pijlers rustend havenboofd, steiger, dam.
PierrOt, de onnoozele, altijd gefopte, vaak afgeroste hansworst van 't Fransche tooneel.
Pieteit, vroomheid, kinderlijke liefde, vooral jegens overledenen, of ook jegens voorouderlijke zeden en gewoonten.
Pietisme, z. Pietisterij.
Pietist, fijnvrome, fijnman, pilaarbijter.
Pietisterij, Pietfsme, fijnvroomheid, kwezelarij.
pieus, vroom, godvruchtig.
Piezometer, werktuig ter bepaling Tan de samendrukbaarheid der vloeistoffen.
Pig, varken.
Pigeon, duif.
Pigment, kleurstof, verfstof, verf, kleur, blanketsel.
Pignorätie, verpanding ; pignoreeren, verpanden.
Pik, z. onder Pique.
pikant, stekend, prikkelend, puntig, stekelig, treffend.
Pikanterfe, wangunst, nijd, beroepsjaloezie, broodnijd (z.
ook Picanterie).
Pike, katoenen stof, welker weefsel gestikt schijnt.
pikeeren, steken, prikkelen, beleedigen, kreuken.
Pikeniek, gemeenschappelijke maaltijd, waartoe ieder deelnemer bijdraagt.
Piket, veldwacht, legerwacht ; bekend kaartspel tusschen
2 personen • piketten, het genoemde kaartspel spelen.
Pi keu r, jager to paard ; voorrijder ; paardenafrichter ; (ook :)
meisjes- of vrouwenjager.
Pikol, handelsgewicht op Java, Madras, China enc., doorgaans op 60 kilo gerekend.
Pilaster, vierkante pilaar, kantige zuil.
pileus, hang, behaard.
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Pillow, geschoren stof van half linnen en half katoen.
Piloot, stuurman ; loods, loodsman.
Pilositeit, harigheid, behaardheid.
Piment, Jamaica-peper ; specerij-mengsel.
Pinacotheek, schilderijverzameling, kunstkabinet.
Pin g s, soort van sloep met 6 riemen (een kleine galei,
naar v. Lennep's Zeemans-Woordenboek); lang en smal
postschip ; spiegelschip.
Pince-nez, knijpbril.
Pincette, kleine tang der chirurgen.
Pinchbeck, goud nabootsend nietaalmengsel, geel koper.
Pindus, muzenberg, berg der zanggodinnen.
Pinguin, vetgans.
Pinxit, hij heeft (het) geschilderd. (bord.
Pion. hoer of looper in 't schaakspel; schijf op het damPioneer, eerste kolonisten in het verre westen van N.Amerika, ontginners van den bodem ; baanbreker.
Pionnier, schansgraver (sappeur, mineur of pontonnier).
Pique, heinielijke haat, bedekte nijd; piek, spies ; schoppen (op de speelkaarten); een pique (pik) op iemand
hebben, het op iemand geladen hebben.
Piqué, z. Pike.
Pique-nique, z. Piekeniek.
(schuitj e.
Piraat, zeeroover ; piraterie, zeerooverij.
Pirogue, prauw, uit een hollen boomstam vervaardigd
Pirouette, draaisprong (bij dansen en paardrijden).
pirouetteeren, eene cirkelzwenking maker, zich op den
biel geheel omdraaien.
pis aller, (het) ergste geval ; lets dat men neemt bij gebrek aan beter, het laatste hulpmiddel.
Pisang, paradijs- of Adams-vijgeboom (in Azle, Afrika
en W.-Indie).
Pisces, de Visschen (sterrenbeeld des dierenriems).
Piscicultuur, kunstmatige vischteelt.
Pise, gestampte aarde tot bouwen, stampaarde.
Pissasphdlt, bergteer, bergpik.
Pistache, grocne amandel ; pimpernoot, klappernoot.
(taling.
Piste, spoor (van paarden en wild).
PistOle, bijzondere verpleging in de gevangenis tegen be
Piston, pomp, zuiger; stempel ; het stifje, de koker voor
de slaghoedjes der geweren.
Pistool, goudmunt van verscheiden landen, ter waarde
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van 91 a 10 gulden ; (ook .) bekend vuurwapen, dat
met eene hand wordt afgeschoten.
Pitsjaar (van 't Eng. pitch-yard, uitgestoken steng), witte
seinvlag orn de passagiers of de sloep aan boord te roePitsjaren, voor een dag aan wal gaan. (pen.
pittoresk, schilderachtig, schoon, bekoorlijk.
piu, sneer ; — adagio, wat langzamer ; — forte, wat sterker ; — piano, wat lichter ; — presto of stretto, nog
plum desiderium, vrome wensch. (sneller.
Pivot, spil, duim, har ; draaipunt.
placabel, verzoenlijk, vredelievend.
Placabiliteit, verzoenlijkheid.
placeeren, plaatsen ; uiteenzetten ; beleggen.
Placenta, moederkoek, nageboorte.
Placet, Placetum, koninklijke toestemming, inwilliging der
landsregeering, inz. tot bekendmaking en uitvoering
van pauselijke verordeningen ; (00k .) kort verzoekschrift ;
stoeltje zonder leuning.
placet, het behaagt, wordt toegestaan, — goedgekeurd.
Placiditeit, zachtmoedigheid, gelatenheid. (schilderstuk.
PlafOnd, kamerzoldering, gipszoldering ; dekstuk ; dekplafonneeren, de zoldering eener kamer bekleeden.
Plagiaat, menschenroof ; boekenplundering, onrechtmatige toeeigening van eens anders letterarbeid.
Plagidrius, Plagiãtor, menschenroover ; boekenplunderaar, letterdief.
Plaid, geruite wollen mantel der Bergschotten.
plaideeren, pleiten; een rechtsgeding voeren.
Plaidoyer, pleitrede.
Plain-chant, eenvoudig koraalgezang.
Plainte, klacht.
plaisant, vermakelijk, grappig, zonderling.
plaisanteeren, kortswijlen, schertsen, gekseheren.
Plaisanterie, scherts, kortswijl, boerterij ; — a part,
scherts ter zijde.
Plaisir, pleizier, vermaak, verlustiging.
plait-il ? wat belieft u ? wat zegt gij ? (ook eupliemistiselt
gebezigd voor .) geheirn gernak, sekreet (p 1 a t i e).
Plakkaat, openbaar afgekondigde en aangeplakte tennisgeving van de regeering.
Plan, vlakte ; ontwerp ; platte grond, grondteekening.
Planche, plank ; metalen plaat ; kopergravure.
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Planchet, balein in cell corset of rijghjf.
planconcaai, vlakhol; p.-glas, glas, dat aan de eene zijde
plat en aan de andere hol-gebogen is.
planconvex, vlakbol; p.-glas, glas, dat aan de eene zijde
plat en aan de andere bol-gebogen is.
planeeren, effenen, geli,jk- of gladmakcn ; drukpapier lijmen, het door met aluin gekookt lijnwater (planeerwater) halen.
Planeerhamer, plethamer der goud- en kopersmeden.
Planeet, donkere hemelbol, die base Licht van de zon ontvangt, om welke zij zich in eene meer of minder elliptische baan beweegt; ook dwaalster geheeten, wegens
de schijnbare onregelmatigheid barer beweging.
Planetarium, lijst der planeten ; kunstwerktuig, dat den
loop der planeten om de zon voorstelt.
Planiglebe, z. Planisfeer.
Planimetrie, vlaktemeetkunst.
Planisfeer, afheelding van een halfrond des aard- of hemelbols op een plat vlak, wereldkaart, liemelkaart.
Plantage, beplanting, plantsocn ; streek lands door de
Europeanen in Oost- en West-Indic met tabak, katoen,
rijst, suikerriet enz. bcplant.
planteeren, planten stellen, zetten.
Planteur, planter.
plaqueeren = plateeren.
Plasma, beeldwerk, beeld.
Plastiek, pldstische kunst, boetseerkunst in gips, leem,
was enz.; lichamelijk vormende kunst, ook de beeldhouwkunst en beeldgieterij omvattende.
pldstisch, lichamelijk vormend, gedaantegevend, boetsee(rend ; seheppend.
Plastograaf, schriftvervalscher.
Plastographie, nagebootst schrift ; schriftvervalsching.
borststuk,
borstlap
der
schermmeesters.
Plastron,
Plat du jour, gerecht van den dag (in restaurants enz.),
dat tegen vasten prijs verkrijgbaar is.
Plateau, bergvlakte, verheven vlakke plaats ; tafelplank ;
theeblad ; draaischijf (op spoorwegen); groote schaal (van
een weegbrug of weegtoestel).
Plate-bande, smal tuinbed langs een heining of muur of
om een bloemstuk, rabat.
Plated, Meet, met goud- of zilverplaatjes overtrokken
metaal, gepiateerd metaal.
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Plate-forme—Plenum

Plate-forme, plat huisdak, plat op een huis ; geschutbedding op eene hoogte ; opgehoogde, vlakke plaats met
vrij uitzicht, terras.
plateeren, platteeren, ook plaqueeren, met goud- of zilverblaadjes vergalden of verzilvercn.
platle, z. plait-il.
Platina, wit goud (het zwaarste metaal).
Platitude, gemeene uitdrukking; platheid, gemeenheid.
Platmenage, tafelstel met velerlei klein vaatwerk voor
rout, peper, mosterd, olie, azijn enz.
Platönisch, wet Plato of z(jne leer betreft; bovenzinnelijk ; —e liefde, louter geestelijke, van al het zinnelijke
ontdane liefde ; —e republiek, voorbeeld eener volkomen staatsinrichting, gelijk Plato die ontwierp.
platoniseeren, Plato navolgen, vrij van alle zinnelijkheid
Platonisme, leer en stelsel van Plato. (beminnen.
platteeren, z. plateeren.
plaudite I klapt in de handen! juicht toe!
plausibel, toejuichenswaard; aanuemelijk, geloofwaardig,
waarschijnlijk.
Plausibiliteit, waarschijnlijkheid, aannemelijkheid.
Play, spel.
Plebejer, burger, niet-adellijke in het oude Rome; de
burgerlijke, gemeene man.
plebejisch, onadellijk ; tot het gros des y olks behoorend;
aan het gepeupel eigen, gemeen.
Plebisciet, Plebiscitum, volksbesluit.
Plebocratie, volksregeering Me y er Ochlocratie).
Plebs, de volksklasse, gemeene man.
Pledge of temperance, gelofte van matigheid.
Pleet, z. Plated.
Pleiklen, het zevengesternte ; (fig.) beroemd zevental.
Pleidooi, Pleit, verdedigingsrede van een advocaat.
Plein-pouvoir, Plenipotentie, voile macht, onbepaald gezag; schriftelijke volmacht,
Pleit, z. Pleidooi.
plenair, voltallig.
Plenipotentikis, gevolmachtigd gezant of minister.
Plenipotentie, z. Plein-pouvoir.
pleno jure, met volle recht.
Plenty, volheid, overvloed.
Plenum, gezamen4kheid; volle vergadering.
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plenus venter non studet libenter, met een voile maag
gnat het stucleeren niet goed.
Pleenisme, woordenovervloed, bijeenplaatsing van gelijkbeduidende woorden of uitdrukkingen, hetzelfde met
andere woorden zeggend.
pleonAstisch, overtollig, overladen met gelijkbeteekenende

woorden of uitdrukkingen.
plethOrisch, volbloedig, overrijk aan vochten.
Pleuresie, Pleuris y z. Pleuritis.
Pleureuse, treur- of rouwband, rouwflours, zwarte rouwrand aan papier.
Pleuritis, Pleuresie, borstvliesontsteking ; droge hoest
of kuch met koorts ; zijclesteek, zOewee, pleuri s.

Plexus, vlechtsel, weefsel.
Pii, vorm, plooi.
plica polenica, Poolsche vlecht (haarziekte).
plieeren, vouwen, buigen ; (fig.) deinzen, wijken.
Plisse, geplooid belegsel aan vrouwenkleederen ; vouwdoek.

Plomb, Plombe, lood, plombeerlood, zegellood.
plombeeren, met lood stempelen, verzegelen ; met lood
aanvullen of volgieten (holle tanden). (ken.

plongeeren, indompelen, doen zinken ; duiken, onderduiPlough, ploeg.
ployeeren, buigen, plooien, samenvouwen.
Pluche, wolfluweel, halffluweel.
Plum, pruim ; —pudding, groote rozijnkoek.
Plume, pen, veder, pluim.
Plumeau, vederdek, Licht veeren dekkussen ; veeren stoffer.
meervoud.

Pluraliteit, meerderheid ; de meeste stemmen.
plus, meer ; en, geteld bij, vermeerderd met ( -1-); een —,
een overschot, te-veel, meerder bedrag ; plus-minus,
meer of minder, ongeveer.

Plusmakerij, overdreven vermeerdering der staatsinkomsten tot nadeel der onderdanen ; geldsnoeierij.

Plusquamperfêctum, nicer dan volmaakt verleden tijd.
Pluto, de hellegod, koning der onderwereld.
Plutocratie, geldheerschappij, heerschappij der rijken.
Plutonist, aanhanger van het stelsel, dat de vorming der
aardkorst aan de werking van 't ouderaardsche vuur of
aan de vulkanen toeschrijft.

Pliitus, de geldgod, god des rijkdotns.
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Pluviometer—Point

Pluviometer, werktuig om de hoeveelheid gevallen regen
to bepalen.
PluviOse, regenmaand, de 5de maand van den Fr.-republ.
kalender (20 Jan.-18 Febr.)
Pneumatiek, luchtbewegingsleer ; ook geestenleer.
pneumatisch, tot de leer van de drukking en beweging
der lucht behoorend, luchtaardig ; tot de geestenkunde
betrekking hebbend ; (ook .) het ademen betreffend ; —e
machine, luclitpomp.
Pneumonie, Pneumonitis, longziekte, longontsteking.
PObel, gemeen yolk, gepeupel.
Pocaal, z. Bocaal.
Poche, zak ; pochette, zakje; kleine vrouwenzak.
Pocket-dictionary, zakwoordenboek.
poco, weinig; — allegro, een weinig vroolijk ; — forte,
eenigszins sterk ; — lento, wat langzaam ; piano,
eenigszins zwak.
POculum, beker ; poculeeren, bekeren, lustig drinken.
POdagra, voetenvel, voetjicht; (pop.) pootje.
podagreus, met de voetjicht behept.
Podagrist, voetjichtlijder.
Podding, z. Pudding.
Podesta, Podestaat, machthebber ; landvoogd ; stadsrechter of burgemeester in Italie.
Podex, achterste, aars, stuit.
Podet, dichter.
Poema, dichtstuk, gedicht.
Pce'na, straf, boete.
pcenaal, de straf of boete betreffend (z. penaal).
Pcenitêntie, z. Penitentie.
(maakt den dichter.
Poeta nascitur, non fit, de natuur en niet de studie
pruldichter,
rijmelaar,
verzensmid.
Poetaster,
poetisch, dichterlijk ; in versmaat.
poetiseeren, dichten, verzen maken.
Poezie, Podzij, de dichtkunst, het dichten ; dichterlijk
gevoel; dichtmaat ; gedicht, dichtstuk.
Poil de chêvre, (mg. geitenhaar) stof uit wol en katoen.
point, niets ; deux a —, twee om niets.
Point, punt ; steek, stoot ; oog op dobbelsteenen, op kaarten ; —. d'appui, steunpunt ; — d'honneur, punt van
eer, eergevoel ; — de vue, gezichtspunt, oogpunt;
doel, wit.
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pointeeren, stippelen, besprenkelen ; richten (geschut) ;
bedoelen, op 't oog hebben ; naikken ; toonen, -wijzen ,
(in hazardspelen :) op eene kaart zetten, waxen.
Pointeur, kaartbezetter ; geschutrichter.
pointilleeren, bestippelen ; met puntjes graveeren of teekenen; (ook :) beuzelen, zich met nietigheclen ophou-

den, haarklooven, kibbelen, hakketeeren; stekelige zet(zelingen.
ten geven.
Pointillerie, muggenzifterij, vitlust, kibbelarij over beuPoissarde, vischwijf.
polair, de pool betreffend ; tegenovergesteld.
Polariteit, neiging van vrij zwevende magneten naar de
magnetische polen der aarde.
Polemiek, twistleer, pennestrijd ; verdediging van zijn geloof, mine inzichten, meeningen enz. tegen andersdenkenden.
polemisch, twistend ; polemische geschriften, twistgeschriften, inz. in cake van geloof enz.
polemiseeren, wetenschappelijk twisters.
(der.
Polemist, geleerde redetwistvoerder, wetenschappelijk strijPolemoscoop, krijgsverrekijker ; walkijker ; operakijker.
Pol6nta, ital. meelspijs.
Poleographie, stadbesehrijving,
poll, gladgemaakt, gepolijst ; poli of poliet, beschaafd,
welgeinanierd, sierlijk ; (ook listig.
hansworst, grappenniaker.
Policliniek, stedelijke heelkunde.
Poliep, veelvoet, plautdier of dierplant ; (ook vleeschnitwas in of aan het menschelijk lichaam.
Polls, verzekering- of assurantie bewijs (— van assurantie).
Polisson, guit, deugniet, straatjongen.
Polissonnerie, guiterij, jongensstreek, straatschenderij.
Politesse, lioffelijklieid, welgenianierdheid, toon der groote
wereld.
Politicus, staatkundige, staatsman ; schrander, gevat, geslepen mensch, oolijkerd.
Politie, handhaving der openbare orde en veiligheid der
personen en eigendommen ; gezamenlijke personen, Welke
voor die handhaving waken ; staats- of stadsorde, yolkstucht ; politie-inspecteur, toeziener over de plaatselijke
agenten van politic of dienders ; boven hem ill rang
staat de politie-commissaris, die zelf wetter ondergeELFDE 1111UK.
25
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Politiek—Pommade

schikt is aan 't hoofd der plaatselijke politie, nl. den
burgemeester.
(slepenheid.
Politiek, staatswetenschap, staatkunde ; wereldkennis ; gepolitiek, staatkundig, tot de staatkunde behoorend, staatsburgerlijk ; (ook :) schrander, doorslepen, sluw.
politiseeren, over staatszaken spreken ; den staatsman
uithangen, tinnegieten.
Politoer, Polituur, glanzing ; glans ; glansmiddel, sineersel, waarmee men politoert ; (fig ook :) = politesse.
politoeren, door een wrijfmiddel glanzig maken.
POlka, naam van een bekenden Poolschen dans.
Poll, naamlijst, kiezerslijst, aantal stemmen ; de stemming
voor parlementsleden en andere politieke verkiezingen.
Pollen, stuifmeel.
Pollicitdtie, eenzijdige belofte, gelofte.
Pollfitie, bevlekking, zelfbevlekking.
Polonaise, Poolsche dans . zekere vrouwenmantel.
PoltrOn, bloodaard, lafaard.
Poltronnerfe. lafhartigheid, bangheid.
Polyandrie, veelmannerij.
Polyarchie, Polycratfe, heersehappij van velen.
polychromdtisch, veelkleurig.
Polychromie, veelkleurigheid.
Polygamie, veelvoudige echt, veelmannerij, veelwijverij.
Polyglotte, een in vele talen geschreven boek.
Polygoon, veelhoek.
Polygraaf, veelschrijver.
Polygram, door vele zijden begrensde figuur.
Polyhfstor, veelweter.
Polyhymnia, de muze voor gezang en welsprekendheid.
polymOrphisch, veelvormig, van velerlei gedaante.
Polyphaag, veeleter, veelvraat.
(gen.
Polytechniek, leer der kunsten en industrieele verrichtinpolytechnisch, vele kunsten en wetenschappen omvattend ; polytechnische school, hoogere beroeps- of ambachtsschool.
Polytheisme, veelgodendoni, vereering van vele goden.
Polytheist, aanhanger van het polytheisme.
Pomerdns, oranjeappel ; (ten onzent ook :) elastiek dopje
of stooteinde aan de biljart-keu (in 't Fransch p r ocedé geheeten).
Pommdde, haarzalf ; lippenzalf.
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pommadeeren, met pomade bestrijk en, zalven.
Pomme, appel ; — d'amour, liefdesappel, paraqjsappel ;
— de Chine, sinaasappel.
Pomologie, ooftkunde, leer van de vrucliten.
pomolegisch, ooftkundig, de ooftkunde betreffend.
Pomoloog, ooftkenuer, ooftkundige.
Pom6na, ooft- of tuingodin ; beschrijving der tuinvruchten.
Pompadour, brei- of modezakje der vrouwen.
pompeus, prachtig, pronkend, met praalvertooning (pompe);
hoogdravend.
Pompernikkel, grof, zwart Westphaalsch brood.
Pompier, pompmeester ; brandspuitgast.
Pompeii, wollen kuif op de soldaten-shako ; zijden geponceau, hoogrood. (weer-overtreksel.
Ponceeren, met puimsteen afwrijven of gladmaken ; doorstuiven, doorgeprikte teekeningen, omtrekken, lijnen met
houtskoolstof sponzen.
ponctueel, stipt, nauwkeurig.
ponderabel, weegbaar.
Ponderabilien, weegbare lichamen.
Ponderabiliteit, weegbaarheid.
*dere, non nOmero, bij 't gewicht, niet bij 't getal ;
wegen, niet tellers. (waardig.
pondereus, zwaar, wichtig, ; nadrukkelijk ; de overweging
Ponderositeit, zwaarwichtigheid.
Pond sterling (afg. L. st.), Engelsche gefingeerde munt
ongeveer = 12 gulden.
Pondus, gewicht. (munt = 6 gulden.
Pond Vlaamsch (afg. P. VI.), Nederlandsche gefingeerde
Penjaard, korte Spaansche dolk.
Pony, klein Eng. rijpaard.
Penny, rekenmunt in Bengalen, Calcutta, Surate = 11 ct.
Pons, z. Punch.
Pons asinerum, ezelsbrug, verlichtingsmiddel voor minkundigen, onwetenden, zwakken.
Pont, brug ; (ook :) veerschuit voor paarden en rijtuigen.
Pentifex, priester ; opperpriester, bisschop ; — maximus,
priestervorst, paus.
pentificaal, priesterlik ; hoogepriesterlijk ; bisschoppelijk.
Pontiticaal, Pontificate, bisschoppelijk plichtenboek ; pauselijk of bisschoppelijk plechtgewaad ; (fig. en fam.) het
beste nak.
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Pontificaat—Portage

Pontificaat, opperpriesterschap, pauseltike waardigheid.
P6nto (fr. Ponte), 4de troef in 't omberspel, quadrille-

spel enz. (in 't rood hartenaas of ruitenaas ; 't zwart :
schoppenheer of klaverenheer).
Pont6n, bruggeschuit, vlakke koperen schuitjes voor de
schipbruggen (pontonbruggen).
Pontonnier, schipbrugniaker, soldaat met het slaan der
schipbruggen belast.
Pool, aspunt des aardbols, des hemelbols ; (in de natuurkunde :) punten of plaatsen, die de zetel van tegenovergestelde krachten of eigenschappen zijn (bv. de polen
des magneets, de kolom van Volta enz ); trekpunt des
magneets.
poor, arm ; poor-law, armenwet ; poorrate, armenbelasting.
Pope, priester der Grieksche kerk in Rusland (als eng.
Popery, papisterij. [woord paus.
populair, volksmatig ; algemeen nuttig, verstaanbaar ; bij
het yolk bemind, volksbelievend, gemeenzaam.
populariseeren, algemeen bevattelijk, verstaanbaar of nuttig maken ; zich zich bij het yolk bemind maken.
Populariteit, algemeene verstaanbaarheid, nuttigheid;
, genaakhaarheid, minzaamheid jegens gevolksbelievin,„
ringeren; volksgunst, volksliefde.
Populdtie, bevolking, volksmenigte.
populeus, volkrijk, sterk bevolkt.
poreus, met zeer kleine tusschenruimten of openingen,
sponsachtig. Poreusheid, z. Poreusiteit.
Porfier, purpersteen.
POrien, POren, openingen of kleine tusschenruimten der
lichamen, zweetgaatjes.
Pork, zwijn, varkensvleesch, spek.
Pornocratie, hoerenregeering.
Pornograaf, ontuchtig schrijver. (sponsachtigheid.
der poreuse lichamen,
ei ,enschap
Porositeit, Poreusheid,
'
Port, haven, zeehaven; toevluchtsoord; ook vrachtgeld,
briefgeld ; (ook afg. voor portwijn).
Portaal, hoofdingang van eene kerk of ander groot gebouw ; ruimte voor den gang bij de dour.
portdbel, portatief, draagbaar.
Portage (ook Pacotille), vrijlast, vrijpakkage, die de bemanning van een schip met zich wag voeren ; (ook :)
draaggeld, draagloon.
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portamento di voce, het dragen en allengs wegsmelten
der stem. (schieten.
portent (it bout), van zeer nabij, b y . op een voorwerp
Portdten, lijsten der dagelijks in de zeehavens aankomende
waren en der ontvangers daarvan.
portatief, z. portabel.
Port d'armes, verlof orn wapenen te dragen of te jagen.
Porte-aiguille, naaldhouder.
Porte-assiette, sehotelring.
Porte-bonheur, (eig. gelukaanbrenger) platte armband
(met inscriptie). (toilet.
Porte-bouquet, bloemkorfje of -schaaltje op het damesPorte-brisee, vouwdeur, gebroken deur (wier gene helft
bij 't openen op de andere slaat); vleugeldeur, dubbel
openslaande deur.
Porte-chaise, draagstoel.
Porte-clefs, kerkerknecht ; sleutelring.
Porte-crayon, potlood- of stifthouder, teekenpen.
Portee, dracht, bereik, inhoud, vermogen.
Porte-epee, draagband voor eels zijdgeweer, degenriem.
porteeren (zich voor iemand), voor iemand in de ores
springers, zijne zaak verdedigen.
Porte-faix, lastdrager, kruier. (minister.
Portefeuille, brieventasch ; (ook :) het ambt van staatsPorte-jupe, japonhouder.
Porte-lettres, zakbrieventasch ; omslag of koker voor papieren, die men een chef ter teekening moot voorleggen.
Porte-malheur, onheilsbode, ongeluksvogel.
Porte-manteau, mantelzak, valies.
Porte-monnaie, geldtaschje, beugeltaschje voor zakgeld.
POrter, sterk Engelsch bier.
Porte-respect, dolk, korte stootdegen.
Porteu r, drager, brenger, toonder ; bonder van een wissel.
Porte-voix, spreektrompet, scheepsroeper.
Portie, deel, aandeel ; erfdeel ; mondgedeelte, spijsgift.
Portier, deurwachter, poortbewaarder ; (ook :) rijtuigdeur.
Portiere, portierster ; gordijn voor deuren.
Portique, zuilengang, gewelfde of overdekte gang ter wandelplaats of sarnenkomsten, galerij.
Porto, vracht-, voer- of draagloon ; brievengeld ; porto
franco, franc de port of portvrij, postvrij, franco.
Porto-franco, vrijhaven.
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Po rto-rico—Posterieur

Perto-rico, rijke haven, naam van een W.-Indisch eiland
en van de rooktabak, die van daar komt.
Portrait, Portret, beeltenis (inz. van een mensch), door
penseel-, teeken- of graveerstift of door de photographie
voortgebracht ; (fig.) levendige, juiste voorstelling of beschrijving van een persoon.
portraiteeren, portretteeren, een portret maken.
Portraiteur, Portraitist, schilder van portretten.
Portret enz., z. Portrait enz.
Pose, lichaamsstand, houding.
pose, gezet ; ernstig, bedachtzaam, bedaarcl ; ook = pesito.
Positie, stelling, ligging, stand ; gesteldheid, toestand ;
voetenplaatsing bij het dansen ; positi e-kan on nen, zwaar
geschut.
positief, vastgesteld, aangenomen ; stellig, vast, gewis ;
positief recht, het vastgestelde recht (in tegenstelling
met het natuurrecht); positieve electriciteit, z. Electriciteit.
Positief, eerste trap, stellende trap (in de taalkunde);
het onbetwistbare ; (ook :) kamerorgel, voororgel, klein
orgel vOor een groot ; (pop.) weer tot zijn positief (zijn
positieve) komen, weer tot bewustzijn komen, uit de
bezwijming, bedwelming, ontsteltenis bijkomen.
posito, ondersteld, gesteld of aangenomen. (stalte.
Posituur, stelling, stand of houding des lichaams, gepossedeeren, bezitten, in eigendom hebben.
Possessie, bezit, bezitting, have.
possessief, het bezit betreffend; bezitting aanwijzend.
Possessor, bezitter, eigenaar.
possibel, mogelijk, doenbaar.
Possibiliteit, mogelijkheid, uitvoerbaarheid.
post, na, later dan.
Postage, briefpost.
Postament, Pastement, voetstuk ; onderstel.
postdateeren, later dagteekenen, later den datum invullen.
POstdirecteur, bestuurder van het postkantoor.
posteeren, plaatsen, stellen, op een bepaalden post stellen ; eene plaats aanwijzen ; zich —, post vatten.
poste restinte, op de post te blijven (om afgehaald te wor[den).
posterieur, jonger, nieuwer, later.
Posterieur (fr.), PosteriOra (lat. pl.) = partes posteriores, z. onder Partes.

posteriori—Poterna
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posteriori (a), van achteren, uit de ervaring genomen.
Pesterioriteit, het later zijn, later-komen, jonger-zijn.
Posteriteit, nakomelingschap.
post festum, na het feest, te laat, achteraan.
post hoc, ergo propter hoc, daarna, en derhalve daarom,

of : wat op elkander volgt, volgt ook uit elkander (een
valsche stelrege1).
Pesthumus, Pesthuma, nakomende, na 's vaders dood geboren zoon of dochter ; opera posthuma (lat.), oeuvres
posthiimes (fr.), na des schrijvers dood verschenen

werken, nagelaten werken.

postiche, later bijgekomen ; nagemaakt, valsch.
Postille, predikboek; kantteekening, randverklaring.
Postilion, postknecht, postrijder.

naspel.
post mertem, na den dood.
post liana lux of Phoebus, na de nevelen het Licht ; na

regen komt zonneschijn.

postnumerando, nabetalend.
postnumereeren, nabetalen.
postponeeren, achterstellen, verschuiven.
Postpositie, achterstelling, achteraanplaatsing,
Post-scrfptum, Postscript (P. S.), naschrift.
Postulaat, vereischte, zonder bewijs aan te nemen stel-

ling ; verordening, opgave.
Postulant, aanzoeker om een post, eene bediening enz.
postuleeren, vorderen, als voorwaarde vooropstellen ;

naar lets dingen.
Postuur = Posituur.
Potage, soep, vleeschsoep met allerlei groenten, sneden

brood, rijst enz., middagkost.
Pot-au-feu, vleesch met bouillon en groenten (gelief-

koosde spijs 14 den Franschen burgerstand); het noodige vleesch voor den pot-au-feu.
Potassium, potaschmetaal (de door Davy ontdekte metaalbasis der potasch.
Pot de chambre, kamerpot, nachtpot.
Pot de sin, geschenk boven den bedongen prijs.
potent, vermogend, machtig.
Potentaat, machthebber, gekroond hoofd.
Potentie, macht, vermogen, gezag.
Poterna, sluippoort in eene vesting, nitvalpoort.
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Potestaat—Practicus

Potestaat (lat. potestas), kracht, maclit, vermogen ; titel
van een voormalig regent van Friesland.
Potichomanie, de kunst om glazer vaten door opplakking van teekeningen enz. het voorkomen van Chineesch
of Japansch porselein te geven.
Potpourri, gemengde spijs, hutspot, poespas ; mengelmoes, allegaartje ; (fig.) een uit vele stukken samengePouce, duiin.
(steld muziekstuk.
Poudre, poeder of poeier, fijn meelpoeier, haarpoeier ;
(ook :) kruit, buskruit.
PoudrOtte, mestpoeder, tot stof geworden menschendrek,
die men als meststof gebruikt.
Pouldrde, gesneden en gemest hoen.
Pouffe, biljartspel on; een inzet ; potspel.
Poultry, gevogelte, hoenders.
Pound, pond ; poundage, pondcijns (een Engelsch tolgeld
van alle uitgaande waren).
Poupon, pop, dotje.
pour, om, voor, tot ; — acquit, voor ontvangst, als bewijs van ontvangst, voldaan.
Pourboire, drinkgeld, fooi.
pour faire visite, om een bezoek af te leggen.
pour la bonne bouche, voor lekkerbekken ; als iets welsmakends.
Pourparler, woordenwisseling, gesprek, praatje.
pour passer le temps, tot tijdverdrijf.
pour peu, bet scheelde niet veel, op een haar af.
pour prendre conge (afg. p. p. C,), om afscheid te nemen.
Poursuite, vervolging, najaging, doorzettiug.
poursuiveeren, vervolgen, najagen ; aan- of volhouden.
pousseeren, stooten, voortdrijven ; doorzetten; bevorderen;
voorthelpen ; zich —, door eigen kracht en inspanning
tot fortuin geraken.
Pouvoir, macht, kracht, vermogen ; bewind.
Over, arm, armzalig, jammerlijk.
Powder, poeder ; buskruit.
practicdbel, uitvoerbaar, doenbaar ; aanwendbaar, doelmatig, bruikbaar.
prdctica est multiplex, het overleg is menigvuldig, de
kunstgrepen zijn velerlei.
Prdcticus, inland die ervaren is in de toepassing zijner
wetensehap, ervaren geneesheer, advocaat enz.

Practijk—prealabel
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Practijk, oefening ; uitvoering ; toepassing van de kunst-

regels of de theorie op het dagelijksch gebruik.
practisch, uitoefenend, werkdadig, op de uitoefening ge-

grond ; van dadelijk nut, van toepassing op het dagelijksch leven ; — verstand, het verstand als wetgever voor
den wil.

Prado, wandelweg, lusthof ; groote diergaarde bij Madrid.
prae of (fr.) pre, voor, vooraan, vooruit ; het (een) prae of
pre hebben, den voorrang, de voorkeur hebben.
NB. de met prw samengestelde woorden zijn hier
met pre gedrukt.
pragmatiek, pragmatisch, aanwendbaar ; algemeen nut.
tig, leerzaam, leerrijke oplossing gevend ; pragmatische
geschiedschrijving, leerrijke voorstelling der geschie-

denis, waarbij de gebeurtenissen in haren eigenlijken
samenhang, vooral nit een politiek oogpunt, worden
voorgesteld ; pragmatieke sanctie, algenseen nuttige
landsverordening ; algemeene wet tot openbare welvaart.
Prairial, de weidemaand, de 9de maand in den Fr.republ.
kalender (20 Mei-18 Juni).
Prairie, weide, dreef ; het natuurlijke, met welig gras
bewassen land in 't binnenland van N.-Amerika.
Praktijk, handelwijs ; overleg ; beroepswerkzaamheden,
clienten van een advocaat, procureur, notaris ; patienten van een dokter, chirurgijn enz.; —en, ongeoorloofde
kunstgrepen, listige streken, draaierijen.
Praktisatie, nadenken, overpeinzing, overleg.
praktiseeren, uitoefenen, zaken doen, inz. als geneesheer,
advocaat enz.; (ook :) bedenken, verzinnen ; peinzen.
praktiseerend, uitoefenend, werkelijk;bedenkend, peinzend.
Praktizijn, uitoefenend of praktiseerend geneesheer, advocaat, inz. procureur, zaakwaarnemer.
Pralines, gebrande of in suiker gerooste arnandelen.
Prater, openbare wandeling of lustbosch bij Weenen.
Praxis
Practijk.
Prayerbook, gebedenboek.
Preadamieten, menschen, die ondcrsteld warden v6or

Adam geleefd to hebben.

Preadvies, voorloopig uitgesproken gevoelen of raad.
prealdbel, voorloopig, voorafgaand ; prealabete quaestie,

vraag die eerst moet uitgeniaakt worden, eer omtrent
de hoofdzaak kan worden beslist.
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Preambille, voorrede, inleiding; omweg; omhaal van
woorden.
preambuleeren, eene voorrede of inleiding vooruitzenden,
vooraf omwegen of veel omhaal niaken.
Prebende, prove, kerkeljke verzorging, jaarlijksch inkomen van eene geestelijke stichting, lijfrente.
precair, onzeker, ongewis, twijfelachtig, afhankelijk.
Precautie, voorzorg; voorzichtigheid.
precautioneel, voorzorgen gebruikend ; voorzichtig.
precaveeren, verhoeden, voorzien, zich in acht nemen.
precedeeren, voorgaan, voorafgaan, den voorrang hebben.
Precedentie, voorrang, voortred.
precelleeren, uitblinken, uitsteken, zich onderscheiden.
Precept, z. Preceptum.
Preceptor, Ieeraar, leermeester, onderwijzer.
Preceptoraat, leeraarsambt, leermeesterspiaats.
preceptoreeren, schoolmeesteren, den leermeester spelen.
Preceptum, Precept, voorschrift, regel, richtsnoer, gebod.
precies, nauwkeurig, juist, stipt.
precieus, kostbaar, kostelijk ; gemaakt, gedwongen.
Precieuse, vrouw of meisje vol gemaaktheid en daardoor
belachelijk, nuf, nufje.
precipideren, vooruitnemen ; voorschriften geven.
Precipitaat, nederslag, nederplompsel, bezinksel.
Precipitatie, afstorting; overijling, jacht ; nederploffing.
precipitdto, met overhaasting.
precipiteeren, overijlen, voorwaarts snellen, overhaast
bandelen; (bij chemisten:) nederploffen, bezinken.
Precis, kort begrip, zakelijke inhoud, hoofdinhoud.
preciseeren, bepaald en duidelijk opgeven, uitdrukken ;
zich juister, bepaalder uitdrukken of verklaren.
zich
Precfsie, juistheid, stiptheid; bondige kortheid van nitdrukking. (vallen verklaren.
precludeeren, uitsluiten ; voor altijd afwijzen, voor verpreclusief, uitsluitend, ten voile afwijzend.
Precociteit, vroegrijpheid, ontijdige rijpheid.
PreconisAtie, lofverheffing, overd,v-even lofspraak ; pauselijke bevoegdverklaring voor een hisdom.
preconiseeren, hoog verhelfen, bnitenmate roemen, ophemelen ; voor hevoegd (tot bisschop) verklaren.
Precurseur, voorlooper, voorhode.
Predecessor, voorganger (in een ambt).
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Predeliberatie, voorloopige beraadslaging.
predelibereeren, vooraf overleggen, vooruit overwegen.
PredestinAtie, voorbeschikking, sods genadekeus.
predestineeren, vooraf bepaleu, voorbesehikken.
PredeterminAtie, voorafgaand besluit.
pregetermineeren, vooraf bepalen.
Predicaat, datgene, wat van eene zaak gezegd wordt,
eigenschap van een ondervrerp ; eer- of ambtsnaam, titel (victor den naam).
Predicament, toekenningsbegrip, eigenschap.
prediceeren, voorzeggen, voorspellen ; toekennen.
Predictie, voorspelling,-, waarzegging.
Predildnt, Protestantsch godsdienstleeraar.
Predilectie, voorliefde, vooringenomenheid.
predisponeeren, voorbereiden, vooraf beschikken, inrichten ; vooraf genegen of ontvankelijk =ken.
Predispositie, voorloopige aanstalte ; voorbeschiktheid, aanleg, b y . tot eene ziekte.
Predominatie, overheersching, opperheerschappij.
predomineeren, heerschen, de overhand of het overwicht
hebben, het hoogste gezag hebben.
preeminent, uitstekend ; voortreffelp, uitmuntend.
Preeminentie, voorrang, voortreffelijkheid.
preexisteeren, vooraf of vroeger bestaan.
Preexistentie, vdoraanwezigheid.
PrefAtie (fr. preface), voorrede, inleiding, voorbericht.
Prefect, stadhouder, landvoogd.
Prefectuur, stadhoudersehap, landvoogdij.
preferabel of preferent, verkieslijk, de voorkeur verdienend, den voorrang toekomend,
prefereeren, voortrekken, hooger achten, den voorrang,
de voorkeur geven.
Preferentie (fr. preference), voorkeur, voorrang ; bij preferentie, bij voorkeur, liefst.
Prefix, prefixum, voorvoegsel (in de taalk.)
pre9ndnt, (eig. zwanger) zinrijk, vol denkbeelden.
Prejudicie, voorbestissing; vooroordeel; nadeel, afbreuk.
prejuditieeren, voorloopig oordeelen of beslissen ; benadeelen ; schadeljjk zijn.
Prejuge, vooroordeel.
Prelaat, voornaam geestelijke, pauselijk hofgeestelijke, bissehop of gemijterde abt (niet alleen in de R. K. kerk,
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maar ook in de Protestantsche landen Engeland, Zweden en Denemarken).
preleveeren, vooraf nemen, voor de deeling wegnemen.
preliminair, inleidend, voorloopig, den weg banend.
Preliminairen, inleidingen, voorloopige punten van overeenkonist, inz. bij een te sluiten vrede.
preludeeren, een voorspel waken ; inleiden, voorbereiden.
Prelklium of (fr.) prelude, voorspel; (fig.) voorteeken,
voorloo per.
Prematuriteit, vroegrijpheid ; ontijdigheid.
Premeditdtie, v oorafgaande overlegging, voorbedachte raad.
premediteeren, vooraf bedenken of overleggen.
Premices, eerstelingen.
Premie, prijs, eereloon ; assurantie- of verzekeringsprijs ;
bijwinst, bijprijs, die in loterijen aan zekere nommers
tocvalt.
premier, eerst, voornaamst ; — dessus, eerste sopraanzanger ; Premier, de eerste, voornaamste, het hoofd ;
de eerste minister ; Premiers, Premieres, de 5 eerste
trekken in sommige kaartspelen.
Premisse, voorafgaande of vooropgeplaatste stellingen
eener sluitrede, om daaruit een gevolg te trekken.
premissis premittendis (afg. p. p.), voorop te plaatsen,
wat vooropgeplaatst moet worden.
prendre la lune avec les dents, het onmogelijke willen,
de maan met de tanden willen vatten.
Preneur, newer of verkooper van een wissel.
prenumerando, door vooruitbetaling.
Prenumeratie, vooruitbetaling. [eener courant).
prenumereeren, vooruit betalen (b y. het abonnement
Preoccupdtie, voorinneming, voorafbezetting ; voorbegrip,
vooroordeel, vooringenomenheicl ; afgetrokkenheid.
preoccupeeren, vooraf bezetten of innemen ; vooroordeelen inboezemen, voorinnemen ; afgetrokken waken.
Preordindtie, voorbeschikking.
Preparaat, toebereide zaak, bereide artsenij enz.; inz. kunstmatig toebereid lichaarnsdeel.
Preparandus, wie zich voorbereidt (bv. tot een examen).
Prepardtie, voor- of toebereiding, aanstalte.
prepareeren, voorbereiden, klaarmaken, toerichten.
Preponderdntie, overwicht, meerderheid.
preponeeren, vooraan plaatsen.
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Prepositie, vooropplaatsing ; (in de taalkunde:) voorzetsel.
Prepotêntie, overmacht, hoogere macht.
Prerogatief, voorkeur, voorreeht.
Presbyopie, voorzichtigheid (van oude lieden).
Presbyter, oudste, aanzicnlijk (niet priesterlijk) kerkbeamhte, ouderling ; (ook priester.
Presbyterial-len, Protestanten in Engeland, die geen hisschop erkennen, maar de kerk alleen door presbyters
of oudsten geregeerd willen hebben, rechtzinnigen.
Prescientie, voorweten, voorkennis.
prescribeeren, voorschrijven, verordenen ; (in rechten
voor verjaard of vervallen erkennen, verjaren.
prescriptibel, verjaarbaar.
Prescriptie, voorschrift, verordenin o-; verjaring, verlies
' behoorlijke tijde
van een recht, dewijl men niet ten
daarvan heeft gebruik gemaakt ; de verkrijging van een
recht door zulk een verzuim van een ander.
Presence, z. Presentie.
Prêsens, tegenwoordige tijd (in de spraakknnst).
present, tegenwoordig, aanwezig ; ten geschenke.
Present, geschenk, gift, gave.
preseutäbel, vertoonbaar, wat aangeboden kan warden.

PresentAnt, vertoonder van een wissel; voorsteller tot
een post of ambt.
Presentatie, indiening, vertooning (bv. van een wissel);
recht van voorstelling tot een ambt ; aanbod.
presenteeren, voorhouden, aanbieden; indienen.
Presentie (fr. presence), tegenwoordigheid, bijzijn ; (pop.)
veel — hebben, zwaarlijvig, dikbuikig zijn.
Presentie-lijst, lijst der aanwezigen.
Preservatie, bewaring; voorkoming, voorbehoeding.
Preservatief, behoedmiddel.
preserveeren, hehoeden, bewaren, beschutten.
Preses, z. President.
presideeren, voorzitten. ; het hoofd zijn.
President, Preses, voorzitter.
presidiaal, tot de waardigheid van voorzitter behoorend.
Presidium, voorzitterschap ; oppertoezicht.
PresOmptie, z. Presinntie.
pressant, dringend, haastig, geen uitstel lijdende.
presseeren, drukken, pressen; dringen, noodzaken ; bij

remand aandringen ; haast hebben, geen uitstel lijden.

398 Pressentiment—Prevaricatie
Pressentiment, voorgevoel, vermoeden.
Pressie, drukking ; drang, aandrang, dwang.
Pressuur, druk, bezwaar.
Prestânten, de vooraanstaande dikke tinnen orgelpijpen.
Prestdtie, kwijting, vervulling, afdoening eener verschul-

digde zaak, betaling eener schuld, belasting eaz., eedaflegging.
presteeren, afteggen, vervullen, doen (bv. een eed).
Prestidigitateur, geochelaar, vingervlugge.
Prestige, begoocheling, tooverachtige verblinding; ont-

zag, zedelijke invloed, dien men door vroegere bedrijven
heeft verworven.
presto, gezwind ; prestissfmo, zeer gezwind.
presumabel, vermoedelijk.
presumeeren, onderstellen, vermoeden ; rich vermeten.
PresOmtie, onderstelling; argwaan ; inbeelding, waan.
presumtief, vermoedelijk.
presumtueus, aanmatigend, verwaand, trotsch.
presupponeeren, onderstellen, als waar aannemen.
(rekken.
Presuppositie, onderstelling.
préteeren, leenen, verleenen ; zich schikken, medegeven,
pretendeeren, voorgeven, beweren; verlangen, eischen,
aanspraak op iets maken ; zich aanmatigen.
Pretendent, aanspraakmaker, eischer; kroonvorderaar;
(ask :) minnaar, vrijer.
Pretentie, verlangen, vordering, eisch ; schuldvordering;
aanmatiging, waan; (ook :) voorwendsel.
Preteritum, de verleden tijd (in de taalkunde).
Pretext, voorwendsel, voorgeven, schijngrond.
pretexteeren, voorgeven, tot voorwendsel nemen.
pretieus, hetzelfde als precieus.
Pretor, voornaam staatsbeamlote in 't nude Rome ; aanvoerder, opperhoofd, stadsrechter.
Preuve, bewijs, proef.
preux chevalier, dapper ridder.
prevaleeren, het overwicht of de overhand hebben, weer
zijn of gelden ; (bij kooplieden :) rich zich doen terugbetalen, zijn uitgezet geld terugnemen; zich schadeloosstelien.
prevalent, den voorrang hebbend of verdienend.
Prevalentie, overwicht, overhand.
Prevaricdtie, plichtschending, ambtsontrouw.
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prevenânt, voorkomend, gedienstig.
prevenieeren, voorkomen, beletten ; vooraf berichten, van
iets verwittigen.
Preventie, het voorkomen, verhoeden ; vooroordeel, vooringenomenhcid ; waarschuwende kennisgeving.
preventief, voorkomend, verhinderend ; voorloopig (bv.
preventieve gevangenis).
Previsie, het voorzien van toekomstige gebeurtenissen en
daarop gegronde voorzichtigheid.
Pre y ed, aan 't hoofd geplaatst persoon ; inz. zoov eel als
Proost en Provoost (z. die woorden).
priApisch, Priapus betreffend ; (fig.) ontuchtig, geil,
Priapus, Priaap, twin- en veldgod, god der vruchtbaarheid en geilheid ; (fig.) ontuchtig, geil man ; de mannelijke roede.
Prieel, belommerd zitvertrekje of lusthuisje in tuinen.
Prijscourant, prijzenlijst, opgave van de warenprijzen,
van den koers der effecten enz.
Prima, de eerste, hoogste klasse, stem of soort ; eerste
van twee of drie gelijkluidende en achtereenvolgens afgegeven wissels.
Primaat, Primas, eerste of voornaamste aartsbisschop
van een rijk; hoogste waardigheielsbekleeder. (genes.
Prima donna, Prima pArte, eerste tooneelspcelster of zanprima facie, op het eerste gezicht.
primair, voornaam; voortreffelijk ; oorspronkeliA ; primaire gebergten, oorspronkelijke of grondgebergten;
primaire scholen, lagere scholen.
Primas, z. Primaat.
prima vice, voor de eerste maal ; prima vista, op zicht
(van een wissel); op het eerste gezicht, van het blad
weg (iets spelen).
prima-v61ta, de eerste maal.
Prima-wissel, z. Prima (2de bet.)
Prime, eerste stem, eerste town van elke klankladder;
eerste schermstelling of positie (de houw van boven naar
het hoofel); dc create drukztde, sehoendruk ; bet eerste
biduur in kloosters ; (ook:) premie.
primeeren, zich bayou anderen verheffsn, de eerste zijn.
Primitla, eerstelin o-en, eerste vruchten.
'
a.auvankelijk, allereerst.
primitief, oorspronkelijk,
primo, pro prim°, ten eerste.
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Primogënitus, eerstgeborene.
Primogenituur, eerstgeboorterecht.
prim p mihi, aan of voor mij het eerst.
Primo mobile, eerste beweeggrond, hoofddrijfveer.
primordiaal, oorspronkelijk, allereerst.
Primo uOmo, eerste tenorzanger.
(gelijken.
Primus, de eerste ; — inter pares, de eerste onder zijns
Princeps, eerste, voornaamste, aanvoerder, vorst.
Principaal, hoofdpersoon, heer, meester, hoofd ; lastgever;
hoofdzaak, hoofdpunt.
principaal, voornaam, eerst ; principdle crediteur, eerste
of voornaamste schuldeischer.
Principaliteit, oppermacht, overwegende macht.
Principe, aanvang, oorsprong, grondoorzaak ; grondstof ;
grondslag, grondbegrip ; kennisbron ; grondstelling ; beweeggrond der handelingen.
Principienreiterei, al to groote gehechtheid aan beginselen, het voortdurend schermen met principes.
prior, eerste, voorgaande, vroegere.
Prior, (vrouwelijk Priores, Priorin), eerste, opperste, inz.
in een een klooster, kloostervoogd ; -voogdes. (dingem •
PriOra, voorafgaande feiten en omstandigheden, vroegere
Prioraat, voorzitterschap ; ambt van prior of priores.
Prioriteit, voorrang, eerstheid, ouder-*1 ; prieriteitsrecht, recht des voorrangs, naderrecht ; prioriteitsschulden, zulke, die bij een concours het eerst in aanmerking komen,
Prise, vangst, buit, prijs, inz. een veroverd schip ; (ook :)
snuifj e.
(waterleiding.
Prise d'eau, plaats, waar men het water haalt voor eene

Priseerder, z. Priseur.
priseeren, schatten, de waarde aanslaan ; (ook :) snuiven.
Priseur, Priseerder, schatter, waardeerder der geldswaarde
van een voorwerp.
Prisma, kantzuil, hoekige zuil, driezijdig geslepen glas.
prismatische kleuren, regenboogskleuren.
Prison, gevangenis, kerker ; hechtenis.
Prisonnier, gevangene.
privaat, niet openbaar, bijzonder, huiselijk, geheim ; ambteloos, (vandaar privaat-audientie, privaat-leven, privaat-persoon, privaat-les ear.)
Privaat, sekreet, bestekamer.

Privaat-docent—Proces
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Privaat-docent, huisonderwijzer ; leeraar aan eene hoogeschool, die niet als hoogleeraar is aangesteld.
PrivAtie, berooving, onttrekking ; ontbering ; verlies ; gebrek ; afwezigheid eener eigenschap.
privatief, uitsluitend, afzonderlijk, eigen ; privatieve jacht,
eigen, afzonderlijke jacht.
privitim, in 't bijzonder ; in 't geheim ; als particulier.
privatiseeren, op zich zelven, ambteloos leven.
Privé, geheim gemak, sekreet; privd-leven, ambteloos leven ; uit zijne prive-beurs, uit zijne eigen beurs (niet
uit de kas der compagnie, niet uit de staatskas enz.);
(1k zeg u dit) in mijn privd, voor mij zelven, afgezonderd van mijn betrekking, mijn ambt.
priveeren, berooven, onttrekken. (ningsbrief.
Privilêgie, voorrecht ; vrijheids- of verlofsbrief, vergunprivilegieeren, bevoorrechten, met eene vrijheid voorzien ;
verzekeren, beveiligen.
Prix, prijs, waarde ; — fixe, vaste prijs.
Prize-fight, wedkamp, wedstrijd.
pro, (als gr. voorzetsel in samenstellingen •) voor, tot, ten ;
voorwaarts ; te voren, vroeger ; liever ; (als lat. voorzetsel :) voor, naar, krachtens.
pro axis et fOcis, voor haardsteclen en altaren.
probdbel, waarschijnlijk, vermoedelijk.
Probabiliteit, waarschijnWkheicl, geloofbaarheid.
Probâtie, beproeving, proefneming, proef; hem*.
probatum est, het is heproefd, op de proef goed bevonden.
probeeren, beproeven, de proef nemen ; onderzoeken,
toetsen (metalen).
Probeersteen, proefsteen, toetssteen.
Probiteit, rechtschapenheid, goede trouw.
Probleem, Probldma, op te lossen vraagstuk, voorgelegde
strijdvraag ; twijfelachtige vraag, raadsel.
problematisch, twijfelachtig ; onuitgemaakt, raadselachtig.
pro bOno pUblico, voor het algemeene welzijn.
Procede, handelwijze, werkmanier, methode ; z. ook pomerans.
procedeeren, te werk gaan, handelen ; een rechtsgeding
voeren.
Procedure, handelwijs ; rechtsgeding, rechtspleging.
pro cent (pct. of Oh)), ten honderd, van 't honderd.
Proces, voortgang, wijze van plaatsgrijping (be. een cheELFDE DR UK.
26
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misch proces); bandeling, inz. reclitshandel, reeli tsgeding , pleidooi, pleit.
processeeren, een rechtsgeding hebben of voeren.
Processie, feestelijke optocht of ommegang ; plechtige
bede- of kerkvaart.
Procês-verbaal, van ambtswege gedane schriftelijke nederstelling of uiteenzetting van een voorval.
Proclamatie, openlijke bekendmaking, afkondiging der
overheid ; het aflezen der geboden van twee verloofden.
proclameeren, uitroepen, verkondigen, openlijk bekend
maken.
Proconsul, (bij de oude -Romeinen :) gewezen consul ala
bewindvoerder in een wingewest, stadhouder.
pro content, voor of tegen gereede betaling,
pro continuatione, tot of als voortzetting.
Procrastinitie, vertraging, uitstel, verdaging.
procrastineeren, (eig. tot op morgen verschuiven, uitstellen, vertragen ; talmen, dralen.
Procreatie, voortbrenging, voortteling.
procreeeren, telen, kinderen verwekken.
Procrustus (het bed van), willekeurige worm, waarin men
een voorwerp met ge weld besluit of inkleedt.
procul absit, moge hij verve van hier zijn !
procul a 16ve, procul a thlmine, ver van Jupiter, Ter
van den bliksem : een nederige staat is de veiligste.
ProcuradOres, (in Spanje :1 leden der 2de kamer.
Procuratie, zaakwaarneming ; schriftelijke lastgeving of
Yolmacht.
Procurator, = Procureur.
procureeren, bezorgen, verschaffen, tot stand brengen.
Procureur, zaakvoerder, gevolmachtigd zaakbeheerder ;
rechtszaakvoerder, pleitbezorger, a v o u é.
pro Deo, om Godswil, om niet.
prodigaal, verkwistend, doorbrengend.
Prodigaliteit, verkwisting, neiging tot doorbrenging.
prodigeeren, verkwisten, onnoodig verteren.
Prodigi6n, wonderen. wonderwerken ; gedrochten.
prodigious, wonderbaar, verbazingwekkend.
pro domo sua, voor zijn eigen huis.
Prodotto, het zuiv ere bedrag van wissels en waren.
Prodromus, voorlooper ; voorrede.
produceeren, to voorschijn brengen, bijbrengen (bv. be-
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w ijzen, getuigen); voortbrengen, telen, bouwen (bv. vruchten), leveren. vervaardigen, waken.
Producent, voortbrenger.
Product, voortbrengsel van natuur of kunst ; vrueht ; bedrag, beloop, het door vermenigvuldiging gevonden getal.
ProdUctie, voor- of bijbrenging (b y. van getuigen);voortbrenging, teling; voorts = product.
productief, voortbrengend ; vruchtbaar, veel opbrengend.
Productiviteit, voortbrengende, scheppende kracht; vruchtbaarheid. (schenken.
pro emerito, voor uitgediend verklaren, de ambtsrust
proErninent, vooruitstekend, vooruitspringend.
Proeminentie, het vooruitsteken, het in 't oog vallend
gedeelte eener zaak.
pro et contra, voor en tegen.
profaan, oningewijd ; onheilig, met den godsdienst spottend ; ongeestelijk, wereldlijk ; gerneen, onedel ; profane geschiedenis, algemeene (niet-bijbelsche of kerkelijke) geschiedenis.
Profaan, oningewijde, inz. niet-vrijmetselaar.
Profandtie, ontheiliging, onteering.
profaneeren, spreken, woorden voortbrengen, uiten.
profereeren, nit- of voortbrengen, uiten, spreken, te voor(betuigen.
schijn brengen.
professeeren, openlijk belijden, in beoefening brengen;
Professeur = Professor (z. aid.); (in Frankrijk en Belgie :)
ieder, die van eene kunst of kunstvaardigheid als meester zijn beroep of bestaanmiddel maakt. (werk.
Professie, belijdenis, openlijke verklaring ; beroep, handprofessioneel, beroep- of handwerkmatig.
Professor, hoogste openbare leeraar aan eene hoogeschool,
hoogleeraar : (ook wel :) leermeester.
professoraal, tot het hoogleeraarsambt behoorend ; (fig.)
allerdeftigst; op hoogen beslissenden toon.
Professoraat, hoogleeraarsambt„
proficiat 1 wel bekome het u!
Profijt, Profit, winst, nut, voordeel, opbrengst.
Profijtertje, zuinie, bekend voorwerp, dienende on; kleine
eindjes kaars geheel of te branden).
Profit, teekening van een voorwerp van ter zijde, zijdebeeld, halfgezicht, in doorsnede.
profileeren, de doorsnede van een gebouw enz. teekenen.
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Profit, z. Profijt.
profftdbei, voordeelig, winstgevend, nuttig.
profiteeren, voordeel of winst doen ; leeren, vorderen ;
winstgevend
proflueeren, ontspringen, uit iets volgen, voortvloeien.
pro forma, voor den schijn, voor de leus, welstaanshalve.
Profundimetrfe, dieptemeting.
Profunditeit, diepte ; grondigheid.
Prothsie, uitgieting ; verkwisting ; overvloed.
profuus, verkwistend, spilziek ; wijdloopig.
progenereeren, telen, voortbrengen.
Progenituur, nakomelingschap, teelt, kroost ; welpen.
PrognOse (—is), voorkennis, -zegging, -beduiding.
PrognOsticum of —con, voorteeken, kenteeken.
Prognostiek, voorzeggingskunst.
pro gradu, ter verkrijging eener academisehe waardigheid.
Programma, Program, (eig. openbare schriftelijke bekendmaking, inz. gedrukte uitnoodiging tot eene plechtigheid) opgave of lijst van hetgeen er (op .een feest, concert enz.) cal plaats hebben en in welke orde van opeenvolging ; openlegging van de grondstellingen of den
to volgen gedragsregel van een politieke partij, een
ministerie enz.
progredieeren, voortgaan, voortstappen.
Progressen, vorderingen, trapswijze voortgang.
Progrdssie, voortgang, vordering ; getallenreeks, die naar
dezelfde wet voortloopt.
(men.
progressief, voortgaand, toenemend, trapsgewijs opklimProgressionist, Progressfst, voorstander van den vooruitgang.
Progymndsium, hier to lande inrichting voor hooger onderwijs met de 4 laagste klassen van een volledig g ymnasium ; elders ; voorbereidende school tot het gymnaprohibeeren, verhinderen , heletten ; verbieden.
(sium.
Prohibitie, wering, ontzegging, verhod ; —systeem, inen uitvoerheperking; handelsstremming.
prohibitief, terug- of afhoudend, verbiedend.
pro hOspite, als gast.
Project, ontwerp, plan, oognierk, bedoeling.
projecteeren, ontwerpen, plannen of ontwerpen maken,
van plan of voornemens zijn.
Projectie, worp ; het werpen ; schets, teekening van de
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schijnbare ligging en gedaante van een voorwerp, inz.
het ontwerp van landkaarten.
Projectiel, werptuig der artillerie.
Projet de loi, wetsontwerp. (deelen.
Prolapsus, uitzakking of doorzakking van weeke lichaamsProletariaat, de stand der semen ; de gezamenlijke armen.
Proletariers, (is 't oude Rome :) arme burgers, die den
Staat niet met geld, maar enkel met hun pr o 1 e s,
hunne kinderen en nakomelingen konden dienen ; (vandaar :) geheel onbemiddelde menschen der laagste yolksklasse, die van de hand in den tand leven.
pro libito, naar welgevallen. (baarmakend.
prolifiek, vruchtbaar, ter voortteling geschikt ; vrucbtPrologomena, voorherinneringen, inleiding, voorafgaande
opuierkingen.
Prologus, Proloog, voorafspraak ; inleiding.
prolongAbel, verlengbaar, tot uitstel geschikt.
Prolongatie, verlenging, uitstel, later gestelde termijn.
prolongeeren, verlengen, uitstel geven, een lateren tijd
of termijn bepalen.
Proloog, z. Prologus.
Prohlsie, voorspel, vooroefening.
pro memeria, ter herinnering.
PromemOria. gedenk schrift.
Promenade, wandeling ; (ook :) wandelweg, wandelplaats.
promeneeren, (eig. voortleiden, rondvoeren) wandelen.
Promesse, belofte ; scliuldbekentenis met belofte om op

een bepaalden tijd to betalen ; ook dragen de door actieniaatschappijen uitgegeven papieren, door welke hun
houder een zeker actie-aandeel wordt verzekerd, den
naani van promessen.
(houwer, boetseerder.
Prometheus, verstandig, bekwaam kunstenaar, inz. beelc1.pro mine (verkort p. m.), voor het of per duizend.
promiscue, ondereen, door elkander, verward.
Promissie, belofte, toezegging.
promitteeren, beloven, toezeggen.
Promittent, belover, toezegger.
Promonterium, promontoire, voorgebergte.
Prometie, bevordering, standsverhooging,, inz.bevordering
tot een geleerde of academische vvaardigheid.
Prometor, bevorderaar, inz. tot een academischen graad ;
(ook :) aanstoker, roervink, belhamel.
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Promdtus, bevorderde.
promoveeren, bevorderen, verhoogen ; een academischen
graad verwerven ; iemand hens eene academische
waardigheid toekennen.

Promovendus, die verhoogd, bevorderd zal worden of eun
academischen graad verwerven zal. (boar.
prompt, vaardig, nverwijld, spoedig, vlug ; stipt ; gereed,
Promptitude, gezwindheid, vaardigheid ; stiptheid.
Promulgatie, openbare bekendmaking ; verbreiding.
promulgeeren, kond doen, afkondigen; verbreiden.
proneeren, overmatig loven, ophemelen, de lofbazuin steken ; veel gezwets oaken.
Proneur, bovenmatig lofredenaar ; lastig zwetser.
Pronikgetal, de sons van een vierkant en zijn wortel.
Prondmen, voornaamwoord.

prononceeren, prononciatie, z. pronunc—.
pro Imitate, als nieuwtje, als pas versehenen.
pro nuns, voor bet tegenwoordige, voorloopig.
pronuncee-ren, uitspreken, sprekend uiten ; uitspraak doen,
beslissen ; sterk doen uitkomen ; gepronunceerde trekken, duidelijk sprekende, sterk uitkomende gelaatstrekken.
Pronunciamënto, openbare verklaring en bekendmaking,
protest, iaz. openbare opstandsverklaring (in Spanje).
Pronunciatie, uitspraak, wijze van uitspreken ; (oak :)
openbare bekendmaking.
proefvel, proefdruk, proefblad.
Proof, proef,
Proosdij, ambt, woning, district van een proost.
Proost, opperste, opporgoestelijke, kloosterhoofd.
Propmdeutica, Propwdeutiek, voorbereidende kundigheden, voorbereidingswetenschap.
proptedeutisch, voorbereidend; — examen, onderzoek
naar de kundigheden, die als voorbereiding tot dezen
of genen tak van geleerdheid beschouwd worden.
Propaganda, door den paus in 1822 verordende road van
geloofsverkeiding, bekeeringsgenootsehap (congregatio
de propaganda fide); (ook elk genootschap ter nitbreiding van kerkelijke of politieke leerstellingen ;
maken, voor de verbreiding cener meening, van een
plan enz. werken.
Propagandisme, verlsreidings- of bekeeringsijver.
Propagandisten, aanhangers eener propaganda.
Propagatie, voortplanting, uitbreiding, verspreiding.

propageeren—Propugnatie
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propageeren, uitbreiden, voortplanten, verspreiden.
pro [Atria, voor het vaderland.
Propatria of pro-patria-papier, soort van schrijfpapier,
met de woorden pr o p a t r i a als watermerk. (schip.
Propeller, schroef eener stoomboot ; (ook :) schroefstoomProOnsie, Propensiteit, neiging, geneigdheid, zucht.
proper, propre, net, zinuelijk, lief en net.
Properheid, netheid, zindelijkheid, sierlijkheid.
pro persona, per persoon, per hoofd.
Propheet, voorzegger, voorspeiler; godsdienstleeraar, godsgezant 14 het oude joodsche yolk.
propheteeren, voorspellen, voorzeggen.
Prophetds, zieneres, voorzegster ; waarzegster.
Prophetic, voorspelling, voorzegging, openbaring.
prophetisch, voorspellend, vol voorgevoel.
Prophylacticum, voorbehoed-, afweringsrniddel.
prophylactisch, verhoedend, voorkomend, afwendend.
Proplasma, voorbeeld, model van leem.
proponeeren, voorspellen, voorslaan, opwerpen.
Proponent, voorsteller ; tot het predikarnbt onderzocht
en bevoegd verklaard, maar nog niet geplaatst persoon ;
protestantsch candidaat.
Propoost, z. Propos.
PropOrtie, evenredigheid, overeenstemming ; gelijkheid
van twee verhoudingen of redens.
proportioned', in verhouding, gelijkrnatig, evenredig.
proportioneeren, in verhouding stellen, evenredig niaken,
naar zekere verhouding inrichten.
Propos, Propoost, reds, woordvoering, uitdrukking ; voorslag, aanbod ; voorneme4, oogruerk, besluit ; — a propos, joist van pas ; eer ik 't vergeet.
Propositie, voorstel, voorslag, aanbod ; hoofdstelling.
pro praosenti, voor het tegenwoordige.
propre, z. proper. Propreteit, z. Properheid.
propria auctoritate, op eigen gezag, eigendunkelijk.
propria laus sordet, eigen lof stinkt.
propria manu, met eigen hand, eigenhandig.
Proprietair, eigenaar, bezitter ; land- of grondeigenaar.
Propri6teit, eigendom ; eigendorusrecht.
pro primo, vooreerst, ten eerste.
prOprio mitu, nit eigen beweging.
PropugnAtie, voorvechting, bescherming ; voorspraak.
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Propyl'aeen, voorzaal, voorhof, prachtingang van een groot
(gebouw.
pro quota, naar evenredigheid.
pro rata, naar verhouding, elk naar zijn aandeel.
Prordctor, plaatsvervangend rector.
pro re nota, naar den aard der zaak, naar bevind van

onistandigheden.
Prorogatie, verdaging, verlenging (bv. van een termijn).
prorogatief, verschuivencl., verlengend, vertragend.
prorogeeren, verschniven, uitstellen (bv. een wissel).
pro rOstris, van het spreekgestoelte, in 't openbaar.
pro saldo, z. saldo.
pro salute animae, voor het heil der ziel.
Proscenium, voortooneel.
proscribeeren, verbannen, vogelvrij verklaren; van een

genootschap uitsluiten.
Proscriptie, verbanning, vogelvrijverklaring ; verwerping.

Prosector, ontleder, opensnijder, adsistent van den hoogleeraar der ontleeclkunde.
pro seciindo, ten tweede, ten andere.
Proseciitie, voortzetting ; gerechtelijke vervolging.
Proseliet, nieuwbekeerde ; geloofsoverlooper (inz. uit onzuivere beginselen).
(werverij.
Proselietenmaker, geloofswerver.
Proselitisme, Proselietenmakerij, bekeeringszucht, geloofsprOsit ! het doe u nut of voordeel ! wel bekome het u !
uwe gezondheid !
Prosodie, lettergreepmaat, regelmatige uitspraak der woorden ; leer der tijd- of toonmeting.
Prosodiek, leer der lettergreepmeting en toonzetting.
Prosopalgie, aangezichtspijn.
Prospect, aanblik, aanzien, uitzicht ; vergezicht, verschiet;
teekening, schets van het uitwendig voorkomen.
Prospectus, voorloopige aankondiging van een werk, inz.
van een boekwerk, dat bij inteekening wordt uitgegeven
en waarin men eene opgave doet van het onderwerp,
dat het behandelt, van het formaat, het getal deelen,
den prijs enz.
prospereeren, gedijen, gelukkig zijn, hloeien, in bloeieude
of gelukkige onistandigheden verkeeren.
Prosperiteit, welstand, bloei, voorspoed. (val.
Prosternatie, Prostrdtie, nederwerping, kniebuiging ; voetprosterneeren (zich), een voetval don, nederkaielen.

prostitueeren Protocol
----
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prostitueeren, openlijk aan schande prijs geven, onteeren,
schandvlekken ; zich —, zich geheel aan ontucht overgeven, veil voor ieder 4n ; eene geprostitueerde, een
veil vrouwspersoon.
Prostithtie, schending, onteering ; ontuchtig leven, ontucht.
Prostratie, z Prosternatie.

pro studio et labOre, voor gedane moeite en arbeid.
pro tanto, voor zoover het gnat.
Protectie, bescherming, hoede ; begunstiging.
Protectionisme, stelsel van handelsbescherming ; stelselmatige tegenstand van den geheel vrijen handel ; protectionisten, aanhangers van dat stelsel, (lien tegenstand. .
(mer.
Protector, beschermer, beschutter, patroon ; rijksbescherProtectoraat, waardigheid en ambt van protector.
Protégé, beschernieling, gunsteling.
protegeeren, beschermen, begunstigen, onder zijne hoede
of bescherming nemen. (digheid.
pro tëmpore, voor het tegenwoordige ; naar tijdsonistanProtest, tegenspraak, verzet ; de niet aanneming van een
wissel, door een openbaren notaris in een wettelijke
acte bevestigd.
ProtestAnten, aanvankelijk alleen de benaming der Lutherschen, sinds zij op den rOksdag to Spiers, in 1519,
tegen de besluiten der R. K. pr o t e s t eerden; later, sedert den Munsterschen vrede, in 1648, ook aan
de Gereformeerclen en andere niet R. K. Christenen
toegekend.
Protestantisme, leer en geloof der Protestanten.
Protestãtie, openlijke of plechtige verzekering ; voorbehoud, vrijwaring zijner rechten door wettelijk verzet ;
afwijzing, wettelijke verwerping van een wissel.
protesteeren, betuigen, pleclitig verklaren ; het protest
van een wissel doen opmaken ; zich tegen lets verklaren, er in rechten tegen opkomen.
PrOteus, zeegod, die zich in velerlei gedaanten kon veranderen ; (vandaar :) een onbestendig, wispelturig niensch.
Protocol, gerechtelijke verhandeling, schriftelijke verklaring of uitspraak van ondervraagde personen in bur' gerlijke aangelegenheden ; bericht van het voorgevallene
of verhandelde; boek der notarieele acten; register der
beraadslagingen en handelingen van de gevolmachtigde
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gezanten en ministers op een rijksdag, een congres enz.;
rechterlijk verhoorschrift.
protocolleeren, ten protocol brengen, gereehtelijk opteekenen, openbare handelingen terstond opschrijven; een
verhoorschrift opmaken.
Protographie, eerste teekening, planteekening; eerste geschrift, eerste ontwerp of schets.
Protonotdris, opperschrijver, eerste staatssecretaris.
Protoplasma, oorspronkelijke inhoud der plantencellen.
Protopldsten, eerstgevormde menschen, eerste menschen.
Prototype, eerste voorbeeld, oorspronkelijk model; eerste afdruk of worm van ets- of snijwerk.
Protrdctie, vertraging, verlenging, uitstei.
protraheeren, voorwaarts trekken; op de lange baan
schuiven, vertragen, uitstellen.
Protuberdntie, uitstekend gedeelte, gezwel, uitwas, bult.
Protutor, toeziende voogd.
Proudsse, dappere daad, dapperheid.
prouveeren, bewijzen, aantoonen, doen blijken ; dit prouveert voor hem, dat pleit in zijn voordeel.
Prdve = Prebende.
Provencalen, ridderlijke dichters der 12de en 13de eeuw,
(dialect.
in Z. Frankrijk of Provence in Spanje
Provencaalsch, eigen taal van Zuid-Frankrijk, nu een
Provenier, iemand, die eene prove bezit, die in een proveniershuis gevoed en verpleegd wordt.
provenideren, opbrengen, opleveren, afwerpen.
Proveniershuis, gesticht, waar dezulken leven, die eene
prove of prebende genieten.
(spreuk.
Prove* opbrengst, voordeel, winst ; bedrag.
Proverbe, Provdrbium, spreekwoord, gedenk- of zedeproverbiaal, proverbialiter, spreekwoorclelijk.
proverbialiseeren, tot een spreekwoord maken.
proverbidus, rijk in spreekwoorden.
Provdrbium, z. Proverbe.
Providnd, mondvoorraad, teerkost, levensmiddelen.
proviandeeren, van sp(jzen of leeftocht voorzien.
Providentie, voorzienigheid; voorzorg.
providentieel, vooruitziend ; door de Voorzienigheid beschikt.
provinciaal, gewestelijk ; provinciale Staten, de vertegenwoordigers van een gewest.

Provinciaal—Prud'homme
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Provinciaal, titel eens oppertoezieners van kloosters in
een kerkelijk district.
Provincialisme, gewestelijk woord, landschappelijk taalgebruik ; de gewestelijke geest of zin.
Provincie, wingewest ; gewest, landschap, landsafdeeling.
Provisie, voorraad, ruondvoorraad ; aanstelling ; vergoeding voor gedane moeite, bezorgingsloon van makelaars,
commissionnairs, expediteurs enz.
provisioneel, voorbehoedend ; bij voorraad, voorloopig,
tot op nader order, voorshands.
Provisor, opziener, bezorger ; bevoegde waarnenier, inz.
van eene apotheek, van een fonds enz.
Provisoraat, het ambt van een provisor.
Proviserium, geschrift, waarin men zich voorloopig vrijwaart ; voorloopige toestand. [rechtshof (a p p e 1).
Provocdtie, uitdaging, terging ; beroep op een hooger geprovoceeren, uitdagen, opeischen ; aanleiding tot jets geven ; gerechtelijke uitspraak op lets verlangen.
Provoost, zooveel als Preyed en Proost ; ook titel van
officieren, belast met de zorg, de handhaving der or de,
het bestuur van jets, opziener, overste, voorstander ;
eok het strafverblijf der soldaten.
Proximiteit, nabijheid, nabuurschap ; nauwe verwantschap.
proximo, in de eerstvolgende maand.
proximus est sibi quisque, ieder is zichzelf het naast.
PrOza, ongebonden, niet dichterlijken stijl taal van 't gewane leven.
prozaisch, niet dichterlijk, in de taal des gewonen levens;
(ook :) alledaagsch, plat.
ProzaYsme, eigenaardigheid van den ongebonden stijl ;
(ook :) alledaagschheid (bv. der uitdrukking); eentonigheid (bv. van het leven).
Prozaist, schrijver in ongebonden, niet dichterlijken stijl.
prude, schijnzedig, nuffig, preutsch.
Prude, preutsche, stuursche schoone, nuf ; schijnzedige.
Pruddntie (fr. prudence), voorzichtigheid.
Pruderle, schijnzedigheid, ingetogenheid voor het oog der
wereld, preutschheid, nuffigheid.
Prud'hamme, reohteckapen max, man van eer ; zaakkundige ; (ook inz.:) scheidsmai tot minnelijke schikking
van geschillen thsschen fabrikanten en werklieden enz
in de Fransche fabrieken.
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Prune, pruim.
Prurigo, huidjeuking ; ontijdig verlangen.
Prussophiel, Pruisenvriend.
Psalm, plechtige tang tot Gods eer, inz. een der 150 geestelijke gezangen in den Bijbel.
Psalmist, psalmdichte; psalmzanger. (len.
psalmodieeren, psalnizingen ; eentonig opdreunen, uithapseudo, valsch, onecht, misleidend, bedrieglijk ; p.-liberalisme, valsche, onechte vrijheidszin.
Pseudograaf, schriftvervalscher.
Pseudographie, schriftvervalsching.
Pseudoloog, leugenaar.
pseudoniem, pseudony'misch, valschnamig, met verdichten naam ; Pseudoniem, gefingeerde of verdiehte naam.
Pseudonymiteit, het verborgen-zijn onder een valsehen
naam. (verdichten naam geeft.
Pseudony'mus, inland, inz. een schrijver, die zich een
Psittacisme, papegaaigesnap, vaardigheid in 't gebruik
van woorden, die men zelf niet verstaat.
Psyche, de ziel ; (ook :) een vlinder, als zinnebeeld van
het leven en van de onsterfelijkheid der ziel ; (ook :)
een groote, tusschen twee standers draaiende toiletspiegel.
(ziekten.
Psychiatrie, de zielgeneeskunde, de geneeskunde der zielspsy'chisch, de geest, de ziel betreffend. (geest.
Psychologie, zieleleer, zielkunde, leer van 's menschen
psycholcigisch, zielkundig.
Psycholoog, zielkundige. (meten.
Psychrometer, werktuig om de voclitigheid der lucht to
Ptisdne, z. Tisane.
Puberteit, manbaarheid, huwbaarheid, geslachtsrijpheid.
Pubescentie, ontkieming van het Haar aan baard en teeldeelen, rnanbaarwording.
pCiblica auctoritite, op bevel der overheid.
Publiatie, bekendmaking, openbare afkondiging ; uitgave,
versehijning van een bock, een dagblad enz.
publiceeren, afkondigen ; verspreiden ; uitgeven, in 't licht
geven (bv. boeken, tijdscliriften, dagbladen enz.)
Publicist, staatsrechtkenner ; schrijver over of lee raar in
het staatsrecht ; (volgens de nieuwere toepassing van
het woord ;) ieder schrijver over politieke vragen van
den dag, redacteur van politieke nieuwsbladen.
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(ken dheid
pubAcistisch , staatsrechtelijk.
Publiciteit, openbaarheid ; ruchtbaarheid, algemeene bepublic spirit, zin voor openbare helangen, belangstelling
in 's lands oaken.
Publiek, het gezamenlijke y olk, de groote menigte, inz.
leeswereld, sebouwburgwereld ; de menseben.
publiek, openlijk, openbaar, voor aller oog ; algemeen bek end, wereldkun di g.
Puce, vloo ; de kleur der vlooien.
Pucelage, maagdom, maagdelijke staat.
Pucelle, maagd.
Pud, Russisch gewicht van 40 pond, gelijk 16 kilo.
Pudding, Engelsche spijs, waarvan broodkruiin of ineel,
rundernierg, krenten enz. de hoofdbestanddeelen zijn.
Pudeur, Pudiciteit, schaamachtigheid, eerbaarheid, kuischpudiek, schaamachtig, eerbaar, kuisch.
(heid.
pueriel, kinderachtig, jongensachtig.
Pueriliteit, kinderachtig gedrag.
Puerperale koorts, kraamvrouwenkoorts.
Puff, pochende, kwakzalverachtige aanprijzing, loftuiting
enz.; eene op leugenachtige overdrijving berustende grap.
Pugilisme, vuistkamp, worstelstrijd.
Pugilist, vuistvechter, kanspvechter, worstelaar, bokser.
puissant, machtig, vermogend ; — rijk, sehatrijk.
Pulchinëllo, Polichinel, hansworst, potsenmaker.
pulchre, bene, recte, goed, zeer goed, volmaakt !
pulluleeren, sterk vermenigvuldigen, welig groeien of opschieten.
pulmonaal, de longen betreffend of daartoe behoorend.
Pulmonie, longzucht, longtering, longontsteking.
Pulp, moes of vruchtenvleesch der uitgeperste beetwortels.
Piilpitum, lessenaar, spreekgestoelte, kansel.
PulsAtie, het slain, kloppen, inz. van het hart, de polsslag.
Pulsimeter, werktuig OM de snelheid van den polsslag to
poeder, stof; (ook:) buskruit.
(bepalen.
Pulverisatie, verandering, eener stof in poeder, poederpulveriseeren, tot poeder maken, fijnwrijven.
(making.
pumiceeren, met puirasteen afwrijven, schuren.
Punaise, weegluis, wandluis ; klein koperen stiftje met
frjne punt en grooten, platten kop.
Punch, Pons, bekende drank, waarvan arak of rum, suiker, citroensap en water de hoofdbestanddeelen zijn ;
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ook is Punch de hansworst in het Engelsch poppenspel,
en tevens de naam van een allerwegen gezocht boertig
en hekelend Eng. tijdschrift.
Punch-bowl, posklm, ponsschaal.
Punct, Punctum, stip, punt, sluitteeken ; bepaald deel,
afdeeling van een geschrift ; onderwerp der rede.
Punctatie, eerste ontwerp van een verdrag.
puncteeren, punteeren, bestippen ; de voorloopige voorwaarden van eene overeenkomst opteekenen.
Puncteerkunst, Punteerkunst, waarzeggingskunst nit
stippen of punten.
Punctie =-- Punctuur.
Punctualiteit, stiptheid, nauwkeurigheid, gestrengheid in

het handhaven der orde.
PunctuAtie, punt- of teekenzetting; zinscheiding door bet
plaatsen der en- en scheiteekens.
punctueel, stipt, deer nauwkeurig.
Punctuur, steek ; chirurgische opening van een lijdend
deel door middel van een steek of prik; punctOren,

twee stalen stiftjes aan het timpaan der drukpers ; ook
de daardoor ontstane gaatjes in het gedrukte vel, punctuurgaten genaamd.
pungent, stekend, scherp, bijtend.
puma fides, punische, carthaagsche trouw, d. woordbreuk, trouweloosheid.
Panisch, Karthaagsch, de Karthagers betreffend ; (fig.)
valsch, trouweloos, woordbreukig.
Punt-, punteeren end. z. Punct—.
Pupil, voedsterling, pleegzoon ; oogappel.
pOra vdritas, de zuivere waarheid.
Purée, moes of brij van door een zeef gewreven erwten
of andere peulvruchten ; de pommes, fijngewreven
aardappelmoes.
Pargans, Purgatie, buikzuiverend middel, ook Purgatief of Purgeermiddel geheeten ; Purgitie, (ook;) recittvaardiging of zuivering voor de rechtbank.
PurgatOrium, vagevuur.
purgeeren, reinigen, inz. het lichaam of den bulk, afvoeren ; (ook :) rich rechtvaardigen, van schuld zuiveren.
zuivering.
Purificitie,
purificceren, purifieeren, reinigen, schoonmaken, louteren.
Purim, Pirrimfeest, (eig. feest der loten) Joodsch feest

Purisme--Pyrometer
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ter gedachtenis van den hun door Haman toegedachten
ondergang en hunne verlossing door Esther, Hamansfeest.
Purisme, Puristerij, overdreven ijver voor taalzuivering,
taa' sifterij.
Purist, taalzuiveraar ; taal- of woordenyitter.
Puristerij,

Purisme.

Presbyterianen.
Puriteinen
Puriteit, zuiverheid, reinheid, helderheid.
pur-sang, volbloed, zuiver, van echt ras.
purulent, etterend.
Puruldntie, ettering.
Puseyisme, richting in de Anglicaansche kerk, die katholieke kerkgebruiken tracht in to voeren, ritualisme.
pusillaniem, kleinmoedig, versaagd, laf.
Pusillanimiteit, kleinmoedigheid, versaagdheid.
pustuleus, puistig, puisterig, vol uitslag.
Puszta, steppe in Hongarije.
putatief, vermeend, ondersteld, ingebeeld.
Putrefactie, verrotting, ontbinding.
putreficeeren, tot verrotting brengen, ontbinden, doen
vergaan. (yen.
putresceeren, tot verrotting overgaan, verrotten, becler.
Putsch, in Zwitserland eig. eeu stoot met den kop of de
horens ; (in den nieuweren tijd :) een sanienloop, oploop
van yolk ; (in de jongste beteekenis :) een samenrotten
van veel menschen tot een bepaald doel, tot een politiek
standje. (enkel, louter.
puur, rein, zuiver, onvervalscht ; onvoorwaardelijk ; bloot,
Pymmie, etterbloed, soort bloedbederf.
Pygmeefn, dwergen, zeer kleine, nietige menschen.
pygmeeIsch, dwergachtig ; nietig, onbeduidend.
Pylades, getrouw, zich opofferend vriend.
pyramidaal, spitszuilig ; als eene pyramide. (naald.
Pyramide, Egyptische spitszuil, zonnezuil, grafnaald, tijdPyrêtica, koortsverdrij vende middelen.
Pyrheliometer, zonne war mtemeter.
PyrolAter, vuuraanbidder.
Pyrolatrie, vuuraanbidding, vuurvereering.
Pyrologie, leer van het visor.
Pyromantie, voorspelling uit het visor, uit bet offervuur.
Pyrometer, Pyroscoop, vuurmeter, werktuig tot meting
van de uitzetting der vaste lichamen door het vuur.
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Pyroscaaf—quadratus

Pyroscaaf, stoomschip.
PyrOsis, het zuur, branding in de maag.
Pyrotdchnicus, vuurwerkmaker.
Pyrotechniek, vuur werkerskunst.
pyrrhOnisch, twijfelzuchtig.
Pyrrhonisme, twijfelzucht.
PythagOrische tafel, tafel van vermenigvuldiging ; p. stetling, de bekende waarheid, dat het vierkant op de

schuinsche zijde eens rechthoekigen clriehoeks gelijk is
aan de som der beide vierkanten op de rechthoekszijden.
Py'thia, de priesteres van Apollo ; waarzegster, prophetes.
py'thisch, ook Bêlphisch, Apollo betrefiend, hem geheiligd.
Python, fabelachtige vreeselijke slang of geduchte draak.
Pythonisse, profetes, waarzegster.
Pyurie, het etterwateren.
Pyxis, (eig. buksboomhouten doos) hostiekastje.

Q.
Q. B. F. F. Q. S. = quod bonum, felix faustumque
sit, 't welk goed, gelukkig en gezegeud z:j, of God

geve over dit week, deze verrichting ziju zegen !
Q. E. D. = quod erat demonstrandum (z. ald.)
q. I. = quantum libet, z. op quantum.
q. p. of q. pi. = quantum placet (z. ald.)
q. q. = qualitate qua (z. aid.)
q. s. = quantum satis of quantum sufficit (z. ald.)
qua, als, in hoedanigheid van (be. qua dotter, als dok-

ter, in mijn hoedanigheid van geneesheer (en niet als

quadraat, vierkant. [particulier).
Quadraat, gelijkzijdige rechthoek, vierkant ; bet product

van een met zich zelf vermenigvuldigd getal.

Quadragêsima, zesde Zondag vOor Paschen.
quadrangulair, vierhoekig, vierkant.
quadranguleeren, vierkant of vierhoekig waken.
Quadrant, mathematisch en astronomisch werktuig, vierde

deel van den cirkel, graadboog, hock- of hoogtemeter.
quadrateeren = quadreeren.
quadratus hOmo, tort, gezet mensch, vierkante vent.

Quadratuur—qualitate
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Quadratuur des cirkels, verandering van het cirkelvtak
in een vierkant van gelijke grootte ; lets onuitvoerbaars.
quadreeren, vierkant niaken, den inhoud van een vlak
berekenen ; wel samenpassen, overeenkonien.
Quadricycle, vierwielige velocipede, vierwieler.
Quadriennium, tijdvak van vier Jane.
Quadrille, dans met 4 personen ; soort omberspel met 4
in pintas van 3 personen.
quadrilleeren, het quadrille-spel spelen.
Quadrillioen, millioen tot de vierde macht verheven.
quadrinomisch, met 4 leden of geledingen.
Quadrumdnen, vierhandige dieren, apen.
Quadrupeden, viervoetige dieren.
quadriipel, viervoudig; quadruple
verbond van
vier mogendbeden.
quadrupleeren, verviervoudigen.
Quadruplicdtie, vervier voudiging.
quae, qudlis, quanta? wat, hoedanig, hoe groot ?
quae nOcent docent, door schade (en schande) wordt
men wijs. (den.
quaerens quem devoret, zoekende wien hij kan verslinquderitur, men vraagt, er wordt gevraagd, de vraag is.
Quaestie, vraag, twistvraag, strijdpunt ; twist, geschil ;
(ook ;) foltering ; pijnbank ; dat lijdt geen quaestie,
dat spreekt van zelf, behoeft geene navraag, geen onderzoek.
quaestioneeren, ondervragen, uitvragen ; pijnigen.
Quaestor, schatmeester, penningmeester.
toekenning eener eigenschap ; betiteling,
deugdelijkheid, gescbiktmaking tot lets ; verzwaring
eener misdaad, eener straf door bijzondere en verergerende omstandiglieden.
qualificatief, nader bepalend, beschrijvend.
qualificeeren, eigenscl;appen toekennen ; benoemen, hetitelen ; bevoegd, gerechtigd, geschikt (tot lets) Timken ;
zich q., zich ergens toe bekwamen, geschikt en bevoegd
waken.
quails rex, Mk grex, zoo de koning, zoo de kudde zoo
beer, zoo knecht.
quails vir, talis ordtio, aan zijn rede kent men den man.
qualitate qua (afg. q. q.), op eens anders last, in eens
anders naam, als lasthebbende, als gemaclitigde.
ELFDE DRUK.
27
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qualitatief—fluaterne

qualitatief, volgens de waarde, het gehalte, de gesteldheid.
Qualiteit, gesteldheid, deugdelijklieid ; waardigheid ; hoedanigheid ; titel, stand, rang.
qualiter Miter, hoe 't ook zij, het zij zoo 't wil.
qua mandatdrius, als lasthebber.
q uand-même, hoe 't ook ga, tot elken prijs, om 't even hoe.
quandeque bonus dormitat Homerus, sours dommelt de
goede Homerus, de beste schrijver begaat nu en dan
eene font.
quant a moi, wat mj betreft ; zijn quant a moi (of quant
a soi) bewares, zich niet blootgeven, op zijne hoede
zijn ; (ook :) eene stijf deftige houding blijven in acht
(nemen.
quantitatief, volgens de menigte of grootte.
Quantiteit, hoeveelheid, menigte ; gewieht, maat ; tijdduur
der lettergrepen.
Quantum, grootheid, veelheid, menigte ; maat ; bedrag,
aandeel, sour; quantum Tibet of quantum placet, zooveel
als belieft, hoeveelheid naar welgevallen ; quantum satis of quantum sUfficit, zooveel als genoeg is.
quantum mutdtus ab illo, wat is hij veranderd, hoe geheel anders is hij dan vroeger !
Quarantaine, de leg- of proeftijd (vroeger 40 dagen) van
schepen, reizigers of waren, die uit vreemde, van pest
verdachte plaatsen komen ; (ook :) de inrichting, waar
deze proeftijd moet gehouden worden.
Quarre, z. Carr&
Quartatie, Quarteering, de scheiding van goud en zilver,
als de verhouding der beide nietalen is van 1 tot 3.
Quarteren, Quarterene, vrucht der vermenging van 't
Europeesche menschenras met de TercerOnen, d. i. met
dezulken, die uit Europeanen en Mulatten zijn voortgesproten.
Quartet, muziekstuk voor 4 stemmen of instrumenten.
quarto, ten vierde.
quasi, als ware het, gelijk, ongeveer, schijnhaar, evenals
(bv. quasi-doctor, schijngeneesheer, kwakzalver ; quasicontract, schijncontract, contract voor de lens.
Quassia, bitterhout, bitterwortel, kwassiehout.
qua talis, als zoodanig.
Quatemper, z. Quatertemper.
Quaterne, vier bezette en to gelijk uitkomende nommers
in de getallen-loterij of het lotto-spel.

Quatertemper—Quiêscentie 419
Quatertëmper, naam van vier strenge boete- en vastendagen der R. K., op den eersten Woensdag, Vrijdag en
Zaterdag van ieder vierendeel jaars.
(regels.
Quatrain, strophe of klein gedicht van 4 verzen of dichtQuatre-mains, (it.) Quattro-mâni, kiavierstuk voor vier
Quatuor = Quartet. (handen gezet.
Queen, koningin.
Queens-bench, oppergerechtshof te Louden (onder de regeering eener koningin).
qu'en dira-t-on ? wat zal men er van zeggen : de praatjes der menschen.
Quentchen, i Duitsch lood = 3,6 gram.
QuercitrOn, gele kleurstof van den gemalen bast des N.Amerikaanschen ververseik.
Querel, klacht, bezwaar ; twist, strijd, ruzie.
Querelaat, Querulaat, hij, tegen wien eene aanklacht bij
de rechtbank wordt ingediend, verweerder.
Querelant, Querulant, wie eene klacht bij het gereebt
indient, kiager, eischer.
querelleeren, twisten, harrewarren.
queruleeren, gaarne bij den reehter klagen, zonder rechtmatige oorzaak rechtsgeschil zoeken.
Questie, z. Qumstie.
Queue, staart ; paardestaart ; biljartstok ; laatste afdeeling
of soldatentroep ; de laatste voorwaartsbewegende menschenmenigte bij optochten, procession, lijkstaatsien,
aan 't kantoor der spoorweg-stations enz.; faire queue,
op een lange rij achter elkander staan (om toegang te
krijgen, b y. tot een kantoor voor plaatsbriefjes aan een
spoorwegstation.
qui bene amat, bene castigat, wie goed bemint, straft goed.
qui bene distinguit, bene dOcet, wie goed onderscheidt,
leert (onderwijst) goed.
Quibus, zot, gek.
quid? wat ? — faciendum ? wat nu gedaan ? — juris,
wat rechtens is ; — novi ? wat nieuws is er ? — prodest? waartoe zou het dienen ? — rides ? waarom
lacht gij ?
Quidam, zeker iemand ; ook zooveel als Quibus.
QuidproquO, QuiproquO, misverstand, vergissing, verwis
seling, het eene voor 't andere.
Quiescintie, rust, toestand des rustens.
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qui est—quitte

qui est sine peccata? wie is zonder rondo ?
Quietisme, volkomen berusting des gemoeds in God, gemoedsrust ; stifle godsdienstdweperij.
Quietisten, rustvrienden, zekere godsdienstsecte.
,qui hebet aures audiendi audiat, wie ooren heeft om te
hooren, booze !
Quillege, kielgeld of tol van scliepen, die voor de eerste
mast eene Fransche haven binnenloopen.
Quincaillerie, ijzerkramerij ; kleine waren uit ijzer, staal,
koper enz.
Quine, z. Quinterne.
qui nescit dissimulare nescit regnare, wie niet weet to
veinzen, verstaat het regeeren niet.
qui nimium prebat, nihil prebat, wie te veel bewijst,
bewijst niets.
Quinine, z. Kina; het wezenlijke bestanddeel der kina.
Quinquagesima, de 7e Zondag vOor Paschen.
Quinquennium, tijdruimte van 5 jaren.
Quinquet, lamp met dubbelen luchtstroom, door den natuurk. Argant (1800 uitgevonden (zoo geheeten naar
Q uinq u e t, den fabrikant).
Quinquina, Amerikaansche naam van de kina.
Quintaal, centenaar.
Quinte, 5de toon van den grondtoon ; hoogste vioolsnaar,
E-snaar ; 5de stootmanier in 't schermen ; 5de of 15de
(5 op elkander volgende kaarten derzelfde soort in 't
piketten); —n, streken, knepen.
Quinterne of Quinte, 5 bezette en uitgekomen nommers
in de getallenloterij of het lotto-spel.
(van iets.
Quintessens, het tijnste, Neste, krachtigste, de ziel, de pit
Quintet, vijfspel, vijftonig muziekstuk.
quintupleeren, quintupliceeren, vervijfvoudigen.
Quipos, Quippos, knoopschrift der oude Peruanen.
qui proficit in artibus et deficit in moribus, plus deficit
quam proficit, die wetenschappelijk vooruit-, dock zedelijk achteruitgaat, gaat eer achteruit dan vooruit.
Quiproque, z. Quidproquo.
qui Wet consentit, die zwijgt stemt toe, stemt in.
Quitentie, kwijtbrief, bewijs van voldoening der schuld.
quitte, vrij, kamp op, even, vereffend ; quitte ou double,
kantp-op of dubbel ; (fig.) alles op 't spel zetten, alles
wagon.

quitteeren—Rabaissement

42 1

quitteeren, als voldaan onderteekenen ; (ook :) verlaten;
laten varen, van afzien.
qui vive ? wie daar ? werda ? op zijn quivive zijn, zeer
oplettend zijn op al wat er voorvalt, scherp gadeslaan,
quo animo met Welk doel ? (oppassen.
quod bone notândum, wat peel op te merken is.
quod Brat demonstrandum, wat te bewijzen was.
QuOdlibet, wat men beliefi , mengelmoes, allerlei ; boerenbedrieger ; laffe woordspeling, platte
quod scripsi, scripti, wat ik heb geschreven, blijft gesell rev en.
quod suit Deus, wat God wil, gesebiede !
QuOmodo, handelwijze, manier van uitvoering.
quos ego..., wacht, ik zal u...
quos suit *dere Jupiter, dementat prius, dien Jupiter
ten verderve wil brengen, ontneemt liij eerst het verstand.
Quota, QuOtum, het evenredig aandeel, bet door ie,tler naar
verbouding bij te dragen of te betalen gedeelte.
Quotdtie, z. Quotisatie.
quot capita tot sensus, zooveel boofden, zooveel zinnen.
quoteeren, naar evenredigheid verdeelen ; opteekenen ;
met volgnommers voorzien, nommeren. (zinnen.
quot hOmines, tot sententiw, zooveel hoofden, zooveel
Quotient, uitkomst, bet door deeling verkregen getal.
Quotisatie, Quotatie, aandeelsberekening.
quotiseeren, naar verbouding verdeelen, z cotiseeren.
Quotiteit, aandeelsverhouding.

R.
Ric., op recepten = recipe, neem.
R. I. P. = requiescat in pace, bij (of zij) ruste in vrede.
R. K., r. k. = Roomseh-Katholieken, Roomseh-Katboliek.
r. s. v. p. = reponse s'ii vous plait, verzoeke antwoord.
Raadpensionaris, z. Pensionaris.
naar, zeldzaam, vreemd.
rabaisseeren, verlagen ; in prijs verminderen, afslaan.
Rabaissement, verlaging ; prijsvermindering.
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Rabat—Radicalen

Rabat, korting van den bepaalden prijs ; omgeslagen zoom,
overslag, op- of omslag ; bef of kraag voor geestelijken
of rechters ; (ook :) smal tuin- of bloenibed.
rabatteeren, korten, afkorten, aftrekken.
Rabbi, Rabbijn, joodsch leeraar, wetverklaarder.
Rabbinisme, joodsche schrift- of godsdienstleer, stelsel
der rabbijnsche schriftgeleerdheid.
Rabbit, konijn, N.-Amerikaansche haas.
Rabies, woede, razernij, dolheid.
Rabulist, rechtsverdraaier, rechtsverknoeier, advocaat van
kwade zaken.
Racaille, janhagel, gespuis, gepeupel, klompenregiment.
raccommodeeren, verbeteren, opknappen, verhelpen.
raccordeeren, opnieuw stenimen (speeltuigen); verzoenen,
hereenigen ; het weer eens worden ; (ook :) schilderijen
opknappen.
Raccrk, gelukstoot, fortuinlijke stoot of worp.
Race, (fr.) stain, geslacht, soort, slag, ras ; (eng.) wedren.
Racer, race-horse, renpaard.
racheteeren, terugkoopen, los- of yrijkoopen ; vergoeden.
Rachitis, Rachitisme, Engelsche ziekte.
Racing, wedren, wedloop.
Racontar, praatje, verzinsel, inz. onjuist courantenbericht.
Racquit, wederwinst, het teruggewonnene. (stellen.
racquitteeren, het verlorene terugwinnen, zijne schade l
uitschaven, wegkrabben ; etsen.
Radeermes, schrap- of krabmes.
Radiatie, uitstraling, straalvverping ; (ook :) het doorstrijken van een post in eene rekening.
radicaal, ingeworteld, thep, aangeboren ; van den wortel
af, uit den grond op (b y . heclen of verbeteren).
radicaal bederf, grondbederf, grondkwaal ; radicale kuur,
grondige of volkomen genezing ; radicaal teeken, wortelteeken (V).
Ridicaal, verzuurbare basis der zuren, grond-, wortelstof ; (ook :) het hoofdvereischte, de grondeigenschap,
beyoegdheidstitel.
Radicalen, in Engeland Radical-refOrmers, aanhangers
eener democratische partij, die eene algeheele omwenteling van de constitutie en de wetten beoogt en de
staatsregeling in den grond poogt to hervormen.

Radicalisme—Raizen
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Radicalisme, de grondstellingen en het streven van de

partij der radicalen.
radiêus, schitterend, glansrijk ; (fig.) gezond en vroolijk.
Radiometer, graadhoog (om de poolshoogte te meten).
Radir-gummi, gomelastiek om inkt uit te wisschen.
Radius. straal, halve middellijn eens cirkels.
Radix. wortel, wortelgetal ; star.. of wortelwoord.
radoteeren, suffen, zonder samenhang spreken.
radouceeren, radoucisseeren, verzachten ; stillen, doen

bedaren, bevredizen, sussen.

Rddsja, Radjah, Raja, Rajah, inlandseh vorst der Hindoes.
Radsjapoeten, troepen der In dische radsja's.
Rafactiemeester, beedigd ambtenaar b ij den tabakshandel.
Raffina g e, gezuiverde, geraffineerde sacker.
Raffinage, loutering, zuivering.
Raffinement, sluwheid, spitsvondigheid ; muggenzifterij.
raffineeren, verfijnen, louteren, zuiveren ; op jets r., jets

zoeken uit te denken, uit te pluizen, listig jets bedenken.
Raffinerie, zuivering ; snikerziederij of raffinaderij ; ook
zooveel als Raffinement. (ververschen.
rafraicheeren, rafraichisseeren, verfrisschen, afkoelen,
Rage, woede, razernij ; verzotheid op jets.
•
Ragout, opgewarmd kleingesneden vleesch met gekruide
sans ; sterk gekruide en gesausde spijs ; (fig,.) mengelmoes.
railleeren, schertsen, kortswWen, beet hebben.
Raillerie, scherts, boert, kortswijl.
Rails, ijzeren schenen der ijzerbanen of spoorwegen.
Railway, spoorweg, ijzerbaan.
Raisin g , druivenmoes.
Raison, cede, verstand ; oorzaak, grond ; recht, gelijk ;
verhouding ; handelsnaam, firma ; — d'être, recht vau
bestaan ; — d'etat. het voordeel van den staat.
raisonndbel, redelijk, verstandig ; billijk; edel, mild.
Raisonnement, redeneering ; verstaudige beoordeeling ;
verstandsbesluit ; (ook :) tegenspraak.
raisonneeren, redeneeren, oordeelen en besluiten ; (ook :)
tegenwerpingen maker, tegenstribbelen ; veel praats
hebben.
Raisonneur, tegenspreker, dwarsdrijver, praatsmaker.
Raizen, Slavische volksstam in Hongarije, Zevenbergen,
Moldavie en Wallachije.
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Raja—rapprocheeren

Raja, z. Radsja.
Rajas, schatplichtige christen-onderdanen b ;i de Turken.
Raket, opstijgend vuurwerk, met kruit gevulde cylinder,
die, aangestoken zijnde, in de hoogte schiet ; (ook .) bal.
net, slagnet bij het balslaan.
rallieeren, weder vereenigen, herzamelen.
rallentando, langzamer, vertragend.
Ramadan of Ramasdn, de maand der vasten, de vastentijd 14 de Mohammedanen.
Ramificdtie, vertakking.
ramificeeren, vertakken.
Ramoneur, schoorsteenveger.
ramponeeren, beschadigen, bederven.
Rancho, boerenwoning, —hut.
Ranciine, diep ingewortelde haat, wrok.
Randglosse, kantteekening, aanmerking op den rand.
Rang, rij, orde, plants ; eerestand, waardigheid.
rangeeren, schikken, in orde stellen ; iemand —, hem
tot zijn plicht brengen, terechtzetten.
Ranger, boschwachter; spoorbond.
ranimeeren, weder bezielen, opwekken, opvroolijken.
Randonkel, bekend pronkgewas, hanevoet.
Rantsoen, losgeld; dagelijksche hoeveelheid voedsel (op
schepen, voor paarden).
rantsoeneeren, vrijkoopen, lossen; op rantsoen stellen.
Ranz de vaches, z. Kuhreihen.
Rapaciteit, roofgierigheid, roofzucht.
Rapaille = Racaille.
Rape, rappe, geraspte snuiftabak.
Rapdl, RapOrt enz., z. Rapp—.
Rapiditeit, snelheid, gezwindheid.
Rapier, Rappier, schermdegen; stootwapen.
Rappel, terugroeping; het terugroepingssein.
rappeleeren, terugroepen ; (ook :) herinneren.
Rappier, z. Rapier.
Rapport, hericht, verslag; betrekking, wederzijdsch verband, samenhang ; overeenkomst, gemeenschap.
rapporteeren, terugbrengen ; bericht geven ; aanbrengen ;
betrekking hebben.
Rapporteur, berichtgever, verslaggever voor het gerecht;
verklikker, oorblazer ; (ook:) hoeknieter (een werktut).
rapprocheeren, naderbrengen; verzoenen.

Rapsodie—Ratjetoe
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Rapsodie, z. Rhapsodie.
Rag udtte, z. Raket.
rara avis (in terris), een zeldzame vogel (op aarde).
rare, z. raar.
Rarefãctie, verdunning der lucht door warnite.
rari nantes in gurgito vasto, drijvende de een bier, de
ander daar, boven den wijden oceaan.
Rariteit, zehlzaamheid, vreemd of aardig ding. •
raseeren, scheren: sloopen, slechten, met den grond gelijk waken ; (ook :) langs strijken, dicht voorbijgaan.
Raspberry, framboos.
rassurAnt, geruststellend, vreesbenemend.
Rassurantie, geruststelling.
rass u ree re n, geruststellen.
Rastraal, gereedschap tot het trekken der notenlijnen.
Rata, evenredige bijdrage of aandeel van elk in 't 4zonder. (tensap.
Ratafia. likeur uit brandewijn, gegist suikersap en vruchRatatouille, dooreengestampt micldageten der soldaten
(doorgaans Ratjetoe geheeten).
Ratelier, geweerrek, stellage voor geweren in wacht- en
tuighuizen ; volledig kunstgebit. (krachtiging.
Ratificatie, goedkeuring, bekrachtiging ; oorkonde der beratificeeren, van wege eene staatsregeering of autoriteit
iets bekrachtigen, goedkeuren.
ratineeren, noppen (laken enz.); f r a i s e e r e n.
Ratio, rede ; reden, oorzaak, grond.
Ratiocinatie, verstandig nadenken ; verstandsbesluit, bewijsvoering, gevolgtrekking, sluitrede.
Ration, z. Rantsoen (de 2de beteekenis).
rationaal, rationeel, redelijk, op redelijke overtuiging gegroncl ; ten voile of met juistheid uitrekenbaar.
Rationalisme, redegeloof, godsdienst der rede ; toepassing
der rede op alles, wat den menseh in de ervaring gegegeven is, om het daarnaar te beoordeelen en te toetsen.
Rationalist, redegeloovige, hij, die de leer en grondstellingen van 4n gelooven en doen sheen uit de cede
afleidt.
Rationaliteit, redelijkheid, denkvermogen; verstandeNkheid ; berekenbaarheid.
rationeel, z. rationaal.
Ratjetoe, bedorven van Ratatouille (z. dat woord).
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ratum, besloten, goedgekeurd, bepaald.
Ravage, verwoesting ; toebrenging van schade en bederf.
ravageeren, verwoesten, vernielen, plunderen.
Ravelijn, halvemaanschans, voorschans.
Ravigote, verkwikkende sans der Fransche keuken.
Ravijn, holle weg, bergkloof.
Ravissement, verrukking,, vervoering.
ravitailleeren, weder met levensmiddelen voorzien.
rayeeren, ook royeeren, doorschrappen, uitdoen, door-

halen, b y . een post in eene rekening.
Rayon, straal, halve middellijn eens eirkels ; vestingsbe-

reik, d. i. zoo ver men van de vestingwerken met het
geschut reiken kan.
rayonnant, stralend, schitterend ; prachtig.
Razzia. [Uzi& strooptocht der Fransche troepen in N.Afrika ; onverwachte, algemeene aanval.
Reaal, rekenmunt in Spanje, Mexico enz.; — de plata,
zilveren reaal, iii Spanje onitrent 24 en een halven et.,
in Mexico 32 en een halven et.; — de vellOn, koperen
reaal, ongeveer 12 en een halve cent.
reaal, rebel, zakelijk, werkelijk, wezenlijk, gangbaar ;
reale definitie, zakelijke bepaling ; reale encyclopedie,
sanienvatting van alle zakelijke wetenschappen; reaal
geld, gemunt geld ; reale of reeele waarde, zakelijke
waarde, gehaltewaarde, waarde der effecten volgens den
koers.
Reactie, terugwerking, tegenwerking ; het terugdrijven
eener politieke beweging of richting, inz. het opzettelijk
belemmeren van den vooruitgang in bet staatsleven en
het tenietdoen van het reeds verworvene betere, om
in plaats daarvan het vroegere of verouderde weer in
to voeren.
Reactionnair, tegenstrever, vijand en bestrijder van het
vriend van den ouden, tegenwoordig reeds
omvergeworpen toestand.
Reader, lezer ; readingroom, leeszaal.
ready, gereed, klaar ; all —, alles klaar.
reageeren, tegenwerken, tegenstand bieden.
Reagentia, terug- of tegenwerkende Bingen of middelen.
Realisatie, verwezenlijking ; omzetting in klinkende munt.
realiseeren, verwezenlijken, bewerkstelligen; tot geld ma(ken, inz. papieren geld.
Realiseering, z. Realisatie.
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Realisme, werkelij kheidsleer.
Realiteit, werkelijkheid, wezenlijkbeid, ware wezen van
een ding ; werkelijkheid, waarheid.
Real-schule, school, inz. voor nieuwe talen, wiskunde,
natuurwetenschap enz.
Rebel, oproermaker, muiter ; weerspannige.
rebelleeren, oproer verwekken, aan 't muiten slaan.
Rebellie, oproer, muiterij, gewelddadig verzet.
Rebus, teeken-, beeld- en figuurraadsel.
Rebut, weigerend antwoord ; uitvaagsel ; wrak goed, uitschot; rebirten, brieven, die de brievenbesteller om
deze of gene reden niet heeft kunnen bezorgen.
rebutant, terugstootend, moedbenemend, verdrietig.
rebuteeren, Dorsch afwijzen, voor 't hoofd stooten.
Recadentie, terugralling, b y . van een recht aan zijn vorigen bezitter.
recalcitrant, wederspannig, tegenstrevend.
Recapitulatie, korte herhaling van den hoofdinhoud.
recapituleeren, zakelijk herhalen, den inhoud kort samenvatten.
recedeeren, terugwijken, terugtreden ; weer afstaan.
Receiver, ontvanger.
recenseeren, onderzoeken, doorloopen; beoordeelen (een
boek); het beoordeelend aankondigen.
Recensent, beoordeelaar, inz. van boeken.
Recensie, beoordeeling, inz. boekbeoordeeling.
recent, nieuw, versch, pas gebeurd, onlangs.
Recepisse, bewijs van ontvangst.
Recept, voorschrift, artsenijvoorschrift (bet recipe).
recepteeren, artsenijen voorschrijven en Haar de kunst
gereedmaken, de recepteerkunst verstaan.
Receptibiliteit, receptiviteit, ontvankelijkheid.
Receptie, opneming (als lid); ontvangst, inleiding in een
gezelschap ; ontvangst, tijd en plaats van ontvangst der
gelukwenschenden, inz. bij ondertrouwden.
Receptor, ontvanger, gaarder van zekere gelden.
Receptuur, ontvang, ontvangst; kunst van het artsenijvoorschrijven, ook van ze klaar to Timken.
Reds, verdrag, schriftelijk verdrag, afloop, eindgevolg
van onderhandelingen ; achterstand, nog verschuldigde
sons ; verzuimde betaling ; bet uiteengaan der wetgevende
vergadering voor een zekeren tijd.
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Recette, ontvangst ; ontvangersambt.
Rechaud, kolenpan, komfoor.
rechauffe, opgewarmd.
Recherche, onderzoek, navraag ; aanzoek ; zorgvuldigheid;
te groote angstvalligbeid, gezoclitheid (bv. in de nitvoering eener schilderij).
rechercheeren, onderzoeken, uitvorschen, navragen.
Rechercheur, politiebeanibte die belast is met bet opsporen van misdadigers en het onderzoek naar misdrijven.
Recidive, het wederbedr(jven van een kwaad ; het wederinstorten van een zieke.
recidiveeren, weer instorten (van een zieke); dezelfde
font weder begaan. (vervalt.
Recidivist, die na zijne bestraffing in hetzelfde misdrijf
Recief, ook Recsif, ontvangceel, bewijs van ontvang ; schriftelijke verklaring van den schipper omtrent de door hem
geladen goederen.
recipe, (op recepten der geneesheeren afgekort Lo) neem ;
ook het artsenijvoorschrift of recept zeif.
recipieeren, opnemen (in een gezelschap), toelaten.
Recipiendus, opnemeling, aan te nemen persoon, candidaat.
Recipient, opnemer, ontvanger ; (in de scheikunde :) een
vat (ontvanger) ter opnerning van het door distillatie
voortgebrachte vocht ; ook de glazen kiok op het plateau of de glazen plaat der luchtpomp.
ReciprocAtie, wederzijdsche betrekking ; vergelding.
reciproceeren, reciproqueeren, beantwoorden, met gelijke munt betalen.
(sche beweging.
Reciprociteit, wederzijdschheid, wederkeerige, beurtelingreciprOque, wederzijdsch, onderling ; terugwerkend.
Recitatie. voordracht van een gedicht of prozastuk.
Recitatief, verhalende zangspraak, zingende spraak.
reciteeren, opzeggen, voordragen in redenaarstoon.
Reclamdnt, terugeischer ; tegenwerper ; opwerper en indiener van bezwaren.
Reclamatie, Reclãme, Reclameering, terugvordering ; indiening van bezwaren ; eisch wegens rechtschending.
Reciame, bovenmatig aanbevelende aankondiging, kwakzalverachtige aanprijzing van waren enz.
reclameeren, terugeischen ; aanspraak op iets maken ;
tcgen iets opkomen, zijne bezwaren indienen ; vergoeding vorderen.
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Reclindtie, terug- of ornbuiging.
recludeeren, openen, ontsluiten ; ook insluiten.
ReclUsie, opsluiting, het in verzekerde bewaring nemen.
Recognitie, gerechtelijke erkenning van een persoon, eene
zaak, een geschrift voor datgene, waarvoor men die
uitgeeft ; r.-gelden, zulke gelden, die de erfpachter of

bruiker aan den grondeigenaar betaalt en waarmede
hij diens recht van grondeigendorn erkent.
recognosceeren, erkennen, voor echt verklaren ; op kondschap uitgaan, een terrein onderzoeken, de stelling bespieden (in den krijg , ; onderzoeken, monsteren.
Recognosceering, bespieding, opneming der stelling of
ligging (des vejands).
recoleeren, tegen elkander vergelijken (b v. twee geschriften); (ook :) opnieuw filtreeren of doorzijgen.
Recollecten, (fr. Recollets), leden der Franciskaner orde,
die blootsvoets op klompen gaan.
Recollectie, verzanieling der gedachten, bezinning.
recommandabel, aanbevelenswaardig, prijzenswaard.
Recommanddtie, aanheveling, voorspraak.
recommandeeren, aanbevelen, aanprijzen.
Recompense, belooning ; sehadeloosstelling.
recompenseeren, beloonen ; vergoeden.
recompleteeren, weder voltallig maken.
Recompositie, wedersamenstelling.
Reconcilidtie, verzoening, wederbevrediging.
reconcilieeren, verzoenen, bevredigen.
reconnaissant, erkentelijk, dankbaar.
Reconstitiitie, wederherstelling.
Reconstractie, wederopbouw ; vernieuwde samenstelling.
reconstrueeren, weder opbouwen ; opnieuw samenstellen.
Reconvalescent, een zieke aan de heterhand, genezende.
Reconventie, tegeneisch (in rechten).
Recours (ook Regres en Regredientie), teruggang, toevlucht ; buitengewoon beroep op of indiening van bezwaren bij een hooger gerechtshof ; recht van schade(verhaal.
Recourswissel, tegenwissel.
recouvreeren, terugkrijgen.
Recratie, uitspanning, verlustiging.
Recreditief, terugroepingsbrief (aan een gezant).
recrederen, zich ontspannen, zich verlustigen.
Recrimindtie, tegenbeschuldiging ; tegeneisch.
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recrimineeren, tegenbeschuldigingen makes ; wederschelden of hoonen, met smaadwoorden enz. beantwoorden.
Recrudescentie, wederopengaan eener wond, verergering
eener ziekte.
recruteeren, troepen werven, lichten ; aanvullen.
Recruteering, manschapsaanvulling, aanwerving,lichting.
Recruut, in dienst getreden loteling ; nieuw aangeworven
soldaat ; recruten, aanvullingsmanschappen.
rectangulair, rechthoekig.
recta via, rechtuit, langs den rechten weg.
Recta-wissel, wissel, die alleen aan den persoon, niet ook
aan de order des eersten houders luidt (alzoo niet geendosseerd kan worden).
recte, recht, juist, goed.
Rectie, regeering (in de spraakkunst). (tillati e.
Rectifiatie, terechtbrenging, verbetering; herhaalde disrectificeeren, verbeteren, door gedurig overhalen nog
meer zuiveren en versterken.
Rector, bestuurder, eerste leeraar aan eene Latijnsche
school of een gymnasium ; r. magnificus, eerste bestuurder, voorzitter van een academischen senaat.
rectoraal, den rector betreffende; rectorate waardigheid,
rectorschap.
Rectoraat, ambt, waardigheid van een rector.
Recu, schriftelijk bewijs van ontvang.
Recueil, verzameling.
recueilleeren, verzamelen ; zich —, zich bekorten; in
zicli zelven keeren.
Read, terugsprong, terugstoot.
recuseeren, teruggaan, wijken ; terugspringen.
reculer pour mieux sauter, achteruitgaan om des te beRecuperdtie, wederverkrijging. (ter te springen.
recurreeren, help zoeken bij, zich houden aan (iemand).
Recurrent, hulpzoeker ; gebruikmaker van het Recours
(z. dat woord).
recusabel, verwerpelijk; weigerbaar.
RecusAtie, verwerping, wraking; weigering.
recuseeren, afslaan, verwerpen ; niet aannemen, weigeren.
red, rood; red deer, rood wild.
Redacteur, verzamelaar, rangschikker en opsteller van
schriftelijke opstellen ter uitgave, inz. van tijdschriften
en daghladen.
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Redactie, verzameling en schikking, gereedmaking voor
den druk, het stellen, inz. van tijdschriften, dagbladen ;
(ook :) de daarmede belaste persoon of personen.
Redditie, teruggave, overgave (be. eener vesting).
Redemptie, verlossing ; —tor, verlosser.
Redemptoristen, z. Liguorianen.
redevabel, erkentelijk, verplicht.
Redhibitie, terugneming eener gekochte zaak, koopvernietiging of ontslag.
redigeeren, in orde brengen, naar eisch inrichten en in
't Licht geven, den druk bezorgen.
redimeeren, loskoopen, weder inlossen, bevrijden
RedingOte, rijrok, reisjas, lange rok.
Redites, herhalingen.
Reditie, herhaling.
Redonddntie, zinledige woordenvloed, klinkklank.
-redundeeren, overvloeien ; vol zijn van overtollige woorden.
redoubleeren. verdubbelen ; versterken.
redoutdbel, vreeselijk, geducht.
Redoute, kleine veldschans ; gemaskerd bal.
redouteeren, vreezen, duchten, ontzien, schuwen.
Redrds, herstel, herstelling, vergoeding.
redresseeren, weder herstellen, goedmaken.
reduceeren,terugvoeren, verminderen, beperken; herleiden.
Rethictie, Reduceering, herstelling tot vorigen vorm ;
vernaindering, be. van het getal troepen, verlaging, vermindering, verkleining ; over brenging van maten, gewichten en munten van een land. in een ander, herleiding (in de rekenkunst).
(hock.
Reduit, toevluchtschans, vluchtschans ; vertrekje, schuilRedundãntie, redundeeren, z. Redond—. (ling.
Reduplicdtie, verdubbeling ; letter- of syllaben-verdubberedupliceeren, verdubbelen ; lettergrepen of letters verdubbelen.
rebel, werkelijk, waarlijk, wezenlijk ; geloofwaardig, zeker
(z. ook reaal).
(Tell.
Reemtie, terugkoop.
Reexportdtie, wederuitvoer ; reexporteeren, wederuitvoeRefactie, Rafactie, korting voor beschadigde waren.
Refdctie, herstelling, verkwikking.
Refectdrium, eetzaal in kloosters en dergelijke.
Referaat, berichtgeversambt ; verslag, bericht.
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erfereeren, berichten, verslag doen, voordragen ; zich —
aan, zich houden aan, zich gedragen naar, zich l)eroeReferein, z. Refrein. (pen op.
Referenddris, Referent, ambtenaar, die onitrent den in'loud der acten bij een college van justi rapporteert,
verslag doet of voordraagt ; referenddris, ook hoofdambtenaar aan een ministerie in rang volgende op den
secretaris-generaal ; referent, ook beriehtgever, aankondiger van nieuw verschenen boeken of werken.
Referentien, information, getuigenissen, aanbevelingen.
Referte, verwijzing naar, beroep op iets.
reflecteeren, terugstralen ; nadenken, overwegen.
Reflectie, Reflexie, terugstraling, weerschijn ; overdenking, bespiegeling ; inachtneming.
Reflector, spiegelinstrunient, om nachtseinen duidelijker
zichtbaar te maken ; spiegeltelescoop.
Reflex-beweging, onwillekeurige, op peripherischen prikkel volgende beweging. (bloei geraken.
refloreeren, refloresceeren, weder ophloeien, tot nieuwen
reflueeren, terugvloeien, terugtreden ; terugwerken.
ReformAtie, hervorming, inz. de kerkhervorming door
vormer.
Reformãtor, kerkher.
(Luther e. a.
Reformbill, wet tot herziening der kiesbevoegdheid.
RefOrme, omvorming, verbetering ; afdanking, ontslag (bij
militairen).
reformeeren, een anderen von]. geven ; hervormen.
Reformisten, (in Engeland ;) voorstanders van de hervorming van het parlement (reformers); (in Frankrijk :)
voorstanders van de hervorming van het kiesstelsel.
reformistisch, wat tot de hervorming betrekking heeft,
by. —e banketten of maaltijden, petitien.
Refractair, weerspanneling, inz. tegen den krijgsdienst.
Refrdctie, straalbreking.
Refractor, straalbreker ; dioptrische verrekijker.
refrangibel, breekbaar, te breken (van lichtstralen).
Refrangibiliteit, breekbaarheid (der lichtstralen).
Refrein, een of nicer woorden of regels, die aan 't etude
van elk couplet herhaald worden, keerregel(s), keerRefreshi ng room, ververschingslokaal.
[woord(en).
Refrigerantia, verkoelcnde middelen.
(middelRefrigerator, RefrigeratOrium, koelbuis, koelvat, afkoel.
refrigereeren, afkoelen, verfrisschen.
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ref riseeren, opkrullen.
Refugie, uitgewekene, vluchteling om 't geloof, inz. de
Gereformeerden, welke onder Lodewijk XIV in 1685
wegens de geloofsvervolging hun vaderland verlieten.
Refugium, toevlucht.
Ref Cis, weigerend antwoord, weigering ; blauwe scheen.
refuseeren, weigeren, van de hand wijzen.
Refutatie, weerlegging ; opzegging van het leen.
refuteeren, weerleggen.
Regaal, orgelregister, dat de menschenstem nabootst (vox
humana); boekenplank ; (ook :) drukletter, groote koningsletter, drukletter, die op imperiaal volgt ; (ook
wel :) gastrnaal.
Regaal, Regale, pl. Regalien, Regalia, koninklijk of vorstelijk voorrecht, hoogheidsrecht; uiterlijketeekens daarregaal, koninklijk ; (fig.) voortreffelijk. (van.
regaleeren, onthalen, vergasten.
Regard, aanblik ; aanzien, achting ; betrekking. (nemen.
regardeeren, aanzien, betrekking hebben; in aanmerking
Regatta, de wedvaart met gondels in Venetie; roeiwedstrijd.
Regênce, regentschap ; rijksbewind gedurende de minderjarigheid, afwezigheid, ziekte enz. van een vorst. (ping.
Regeneratie, wedervoortbrenging; omvorming, herschepregenereeren, weer telen of voortbrengen; vervormen,
herscheppen, opnieuw bezielen.
Regent, heerscher, rijksbestuurder ; godshuisbestuurder ;
(ook:) grootste diamant in een vorstelijke kroon, inz.
in de Fransehe kroon.
Regie, leiding, bestuur ; beheer van zekere handelstakken
met verantwoordelijkheid voor het doen van rekening.
Regime, levensregel, eetregel ; staatsbestuur ; ancien —,
de regeeringstoestand van den ouden tijd (b y . de tijd
van de heerschappij der Bourbons, vOor de revolutie).
Regiment, rijks- of sta,atsbestuur ; groote troepenafdeeling, uit eenige bataljons bestaande.
Regis ad exemplar, op het voorbeeld des konings.
Regisseur, beheerder, rekenplichtig bestuurder,rekeningvoerder; inz. tooneelbestuurder.
Register, alphabetiseh gerangschikte lijst of bladwijzer ;
gerechtsboek ; actenboek ; orgelschuif ; de gezamenlijke,
tot eene geluidsoort behoorende orgelpkjpen; oventrekELFDE DRUK.
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gat ; (bij boekdrukkers :) j uiste tegenoverstand, die de
regels der beide zijden van 't bedrukte blad met elkan.
der moeten hebben (daarvoor to zorgen beet register
maken); register-papier, groot, sterk papier voorregisters, rekeningboeken enz.; registerschip, Spaansch kobpvaar4schip met openbare bevoegdheid om op Amerika
handel to drijven.
Registritie, het inscbrijven van oorkonden of acten in
een wettelijk register.
Registrdtie-recht, het verschuldigde wegens het registreeren of insebrijving in 't register.
Registrätor, ontvanger der registratie, ambtenaar, die de
acten wettelijk inschrijft en het daarvoor verscliuldigde
(oorkonden.
on t van gt.
Registratuur, gereebtelijk insebrijfboek ; bewaarplaats der
registreeren, in 't wettelijk register scbrijven, boeken.
regleeren, regelen, rangschikken; voorschrijven.
Reglement, verordening, bepaling, voorschrift, richtsnoer.
reglementair, bet reglement betreffend, daartoe behoorend.
Regnum, het rijk.
regratteeren, weder opkrabben, afkrahben ; opknappen,
opflikken, van oud nieuw maken ; een muur afbikken ;
in 't klein verkoopen, uitventen, leuren.
Regratterie, kleinkramerij, uitventing in 't klein ; koo.
men0 ; voddenkraam.
Regredientie, Regres, teruggang ; ook = Recours.
regressief, teruggaand terugwerkend.
Regret, spijt, leedwezen, verdriet.
reg rend bel, hetreuren s waardig.
regretteeren, bejammeren ; terugwenschen. (tingregel.
Regula, regel ; — juris, rechtsregel ; — multiplex, ketregulair, regulier, regelmatig, geregeld ; reguliere troepen, linietroepen, staande troepen ; reguliere geestelijken, ordesgeestelijken of monniken.
reguleeren.
regulariseeren
Reg u lariteit, regebnat igheid
Regulateur, Regulator, regelaar, rangsebikker ; (bij zak-

uurwerken :) de onrust suet het snekrad ; (bij slingeruurwerken :) de slinger met zijn bus ; (bij blaasinrichtingen :) een werktuig, ter bewerking van een regelmatigen luchtstroom enz.; (ook :) de slinger.
Regulatief, voorschrift, richtsnoer.
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reguleeren, regelen, schikken, vaststellcn.
regulier, z. regulair. (zien.
RehabilitAtie, herstel in vorigen stand, stoat, eer of aanrehabiliteeren, weder in vorigen stand brengen, in eer,

goeden main enz. herstellen.
reimporteeren, weder invoeren.
reincorporeeren, weder inlijven.
Reine, koningin.
Reinette, koningsappel.
Reintegratie, herstel in vroeger bezit of genot.
rentegreeren, in vorig bezit of genot herstellen.
Reis, Portugeesche count (z. Milreis); bevelhebber bij de
Turken. (tenlandsche zaken.
Reis-effendi, Turksch rijkskanselier en minister van buiReiteratie, herhaling,
reiteratief, herliaaldelijk, herhaald.
relic reeren, herhalen.
Reiectie, verwerping, afwijzing.
rejeteeren, verwerpen.
rejouisseeren, verheugen, vervroolijken, verlustigen.
Relaas, bericht, verslag ; verhaal.
RelAche, uitspanning, rust, het ophouden van 't week.
relacheeren, ontspannen, slap maken ; verslappen, verfituwen, nalatiger worden ; loslaten, bevrijden.
Relais, pleisterplaats, poststation.
Relipsus, terugval ; wederafvallige.
rellta Mem, ik verhaal de zaak, zooals ik ze gehoord heb.
Relatie, betrekking ; gemeenschap, verkeer ; (ook :) =
relatief, betrekkelijk, in verband tot. (Relaas.
Relaxatie, losmaking, verslapping, verzachting.
relaxeeren, z. relacheeren.
Relegatie, verbanning ; wegzending. [hoogescholen).
relegeeren, verbannen; wegzenden, verwijzen (inz. van
relevant, gewichtig ; ter zake.dienstig.
Relevitie, ontheffing, bevrijding ; wederopriehting
releveeren, verlichten, vrijspreken, ontheffen ; doen nit-

konien, verboogen ; afliangen, athankelijk zijn (van
iemand); behooren (tot een rechtsgebied, heerlijkheid,
enz.); leenroerig zijn. [kinderen enz.)
Relicta, de nagelatenen of achtergeblevenen (gade, weduwe,
verheven week in niarmer, metaal enz.
Religie, godsleer, geloofs- en deugdenleer ; geloofsstelsel,
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geloof ; godsvrucht, godsdienst, gemeenschappelijke godsvereering en aanbidding.
religieus, godvreezend, godsdienstig ; nauwgezet.
Religiositeit, godsvrucht, godvereerende stemming ; gemeenschappelijke godsvereering.
Reliquie, overschot, als heilig beschouwd overblijfsel, inz.
kleederen of gebeente van beiligen. (tijd.
Relocatie, wederverhuring, verlenging van pacht- of huurrem acu tetigisti, gij hebt den spijker op den kop geslaremarqudbel, opmerkenswaardig, aanmerkelijk.
(gen.
Remarque, aanmerking ; opmerking.
remarqueeren, aanmerken ; opmerken, waarnemen.
Rembours, Remboursement, terugbetaling, teruggave van
't gereede uitschot ; dekking (van een wissel).
rembourseeren, weder vergoeden, terugbetalen ; de dekking toezenden (b y . van eene traite).
Remedie, middel, hulp-, geneesmiddel ; veroorloofd minder gehalte (bij munten).
remedieeren, verhelpen, genezen, heelen.
Remembrance, herinnering.
Remesse, Rimesse, overgemaakt geld, overzending van
geld of geldswaardig papier. (was geemigreerd.
remigreeren, naar het vaderland terugkeeren, waaruit men
Reminiscentie, herinnering; plaatsen die aan een ander
geschrift doen denken ; geheugen.
Remis, z. onder Remise.
Remise, uitstel ; vermindering, afslag, kwijtschelding van.
schuld ; (bij kooplieden :) = Remesse ; (ook :) wagenhuis, -schuur, loods, koetshuis ; (in het spel, en dan
vaak ook Remis 0 gelijk ; (in het schaak- en kaartspel :)
kamp-op, onbeslist gebleven ; (in sommige kaartspelen :)
enkelvoudig verloren (als de speler niet meer slagen
haalt dan zijne tegenspelers)
Remissie, terugzending ; toegestane korting ; opheffing van
een verbod ; het uitblijven, nalaten (bv. van eene koorts).
remitteeren, terugzenden ; weer ter hand stellen ; geld of
wissels overmaken ; iets laten vallen of kwijtschelden.
Remittent, overzender, overmaker ; de eerste wisselhouder of -ontvanger.
Remollientia, weekmakende, verzachtende middelen.
Remonstranten, eene godsdienstpartij der Gereformeerde
kerk, inz. in Holland door hare tegenpartij (de C o a-
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tra-ltemonstranten) Arminianen geheeten.
Remonstrantie, tegenvoorstelling.
remonstreeren, tegenwerpingen maken, tegenwerpen.
Remontanten, cozen, die den geheelen zomer doorbloeien.
RemOnte, RemOnte-paarden, aan vullingspaarden, paarden
ter vervanging van dezulke, die tot den dienst bij de
ruiterij onbekwaam zijn geworden.
remonteeren, opmaken of in orde brengen ; de deelen weer
tot een geheel vereenigen ; het to-kort der paarden van
een regiment door nieuwe aanvullen.
remorqueeren, op het sleeptouw nemen, beegseeren.
Remorqueur, sleepboot.
Rematie, verwijdering ; ontslag uit een post, afzetting.
remOtis arbitris, zonder getuigen, onder vier oogen.
Remo(u)lade, pikante saus, gekruide sans.
removeeren, wegruimen ; verwijderen ; afzetten.
Remplacant, plaatsvervanger, inz. in den krijgsdienst.
remplaceeren, vervangen, in de plaats treden of stellen voor.
Remuneratie, vergelding, belooning.
remunereeren, vergelden, beloonen.
Renaissance, wedergeboorte ; stijl de la — of a la —,
sneer of min gelukkige vermenging van den stijl der
middeleeuwen en dien der Ouden (in de bouwkunst
enz.); de sedert de 16de eeuw in Frankrijk opgekomen
mode, de toenmaals heersehende kunstsmaak.
Rencantre, ontmoeting, toevallig samentreffen ; oneenigheid, vechtpartij ; gelegenheid, toestand.
rencontreeren, ontmoeten, aantreffen. [rekening).
Rendant, rekeningvoerder, rekening-aflegger (rendant van
rendeeren, opbrengen, afwerpen (winst).
Rendement, opbrengst, winst.
Rendez-vous, afgesproken Neenkomst, verzamelplaats ;
rendez-vous-huis, geheim bordeel, knip.
Renegaat, geloofsverzaker, afvallige, inz. een tot Mohammed's geloof overgegaan Christen.
renegeeren, weder verloochenen, afvallen.
renforceeren, versterken, sterker maken.
Renfort, versterking ; hulp.
Renitent, weerspannige, weerstrever. (nigheid.
Renitantie, wederopstand, tegenstand, verzet, weerspanRenommëe, faam, naam ; vermaardheid, romnruchtigheicl.
Renommist, vechtersbaas, baldadig twistzoeker.
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RenOnce, het missen of verzaken eener kleur in 't kaart-

spel ; de ontbrekencle kleur ; (ook .) een afkeerwekkend
persoon.

renonceeren, van eene zaak afzien, haar opgeven ; (in 't

kaartspel 0 niet bekennen, de kleur niet bijspelen.

Renovatie, vernieuwing, herstelling ; tweede aanmaning

ter betaling van de achterstallige belasting.
renoveeren, lr er nieuw en ; herhalen ; een wissel —, hens
vernieuwen, zijn vervaltijd later stellen.
Renseignementen, inlichtingen, aanw;jzingen.
Rentabiliteit, het vermogen one renten op to brengen, rentengevende gesteldheid.
Rente, jaarlijksche geldinkornsten, die niet de opbrengst
van persoonlijke industrieof werkzaamheid zijn; opbrengst
van kapitalen, landerijen enz., int ere s t.
renteeren, renten, renten of interesteu opbrengen.
Rentenier, wie van zijne renten leeft.
rentenieren, van zijne renten leven.
Rente viagêre, lijfrente.
rentoileeren, verdoeken (oude sehilderijen).
Renumerdtie, terugbetaling ; wederuitbetaling.
renumereeren, terugbetalen, weer uitbetalen ; gelled of
gebeurcl geld. weder uitgeven ; natellen.
Renuncidtie, bericht ; opzegging eener zaak ; afstanddoening ; het afzien (bv. van de nalatensehap, van verder
procedeeren).
renuncieeren, afstand. doen ; afzien van iets.
renverseeren, omkeeren, omwenden, oneverwerpen, het
onderst boven keeren.
Renvoi, Renvooi, verwijzing (in boeken); terugzending.
renvoyeeren, terugze,nden ; afscheid geven, ontslaan, ver(wijzen.
reordineeren, weder ordenen, opnieuw wijden.
Reorganisatie, nieuwe inrichting.
opnieuw
inrichten,
hervorrnen.
reorganiseeren,
repandeeren, vergieten, plengen ; verbreiden, verspreiden.
reparabel r herstelbaar ; vergoedbaar.
Repa r Atie, Reparatuur, herstelling ; vergoeding.
repareeren, herstellen, verbeteren ; weer goed makers.
reparteeren, verdeelen.
Repartitie, verdeeling.
repasseeren, terugkomen ; weer voorbijgaan of doortrekken ; doorloopen, nazien en verbeteren (geschriften, re-
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keningen enz.); de radertanden (van een nieuw uurwerk)
aanscherpen.
Repeal, herroeping, opbeffing (inz. der vereeniging van
lerland met Engeland); repeaters, die partij van het
Engelsche parlement, welke de herroeping der Unie van
Engeland en Iceland verlangt.
RepercUssie, terugstoot ; afkaatsing (b y. . van 't geluid,
van de lichtstralen enz.)
repercuteeren, terugstooten, a fstuiten.
Repertoire, RepertOrium, opslag- of aanwijzingsboek, zaakregister, blaffert ; wekelijksche lijst der op to voeren
tooneelstukken in groote steden.
repeteeren, herbalen, herzeggen.
Repetênt, herhaler ; terugkeerende cijfers eener repeteeren de breuk.
Repetitie, herhaling ; proefberhaling ; slaand horloge.
Repetitor, herhaler, iemand die de colleges van een professor met studenten repeteert.
Repit, verlenging, uitstel, latere terniijn, r e s p ij t.
Replêtie, volbloedigbeid ; zwaarlijvigheid.
repliceeren, antwoorden, bervatten, daartegen inbrengen.
replieeren, weder samenvouwen ; terugtrekken, deinzen.
Repliek, tegenantwoord, tegenbescheid.
repondeeren, antwoorden ; beantwoorden ; bong blijven.
reponeeren, weder op de plaats zetten of leggen, wegleggen, bewaren ; zetten, weder inbrengen (een ontwricht
lid, eene breuk enz.)
Report, beriebt, verslag ; (in den Franschen effectenbandel :) verschil der prijzen op bet einde der loopende en
op bet einde der naastvolgende maand.
Reporter, verslag-, berichtgever, inz. voor couranten.
RepOs, rust.
bier namaals) rust,.
repos ailleurs! elders (d.
reposeeren, rusten ; zich verlaten op iemand.
Repositie, het weer in 't lid brengen.
Reposoir, rustaltaar bij procession.
repoussseren, terugstooten.
reprehendeeren, berispen, laken, verwijten.
reprehensibel, berispenswaard, lakenswaardig,
Reprehdnsie, berisping, doorhaliug, bestraffing.
Represailles, weerwraak, wraakoefening.
RepresentAnt, vertegenwoordiger; volksvertegeuwoordipr.
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Representdtie, vertegenwoordiging ; opvoering van een
tooneelstuk.

representatief, plaatsvervangend ; vertegenwoordigend.
representeeren, vertegenwoordigen; voorstellen ; lets vertoonen, zich voordoen, gewicht hebben.

Repressie, onderdrukking, beteugeling.
repressief, belemmerend, stuitend, afwerend.
Reprimdnde, terechtwijzing, verwijt, doorhaling ; (fam.)
lange neus, bokking.

reprimeeren, onderdrukken, beteugelen, verhinderen.
Reprise, herovering ; herwonnen prijs ; herhaling.
Reprobdtie, verwerping, wraking, tegenbewijs.
reprochdbel, berispenswaard, bestraffelijk.
ReprOche, verwijt, wraking, berisping.
reprocheeren, verwijten, onder den neus wrijven.
reproduceeren, weder voortbrengen ; tegenbewijzen.
Reproducdnt, tegenbewijsvoerder.
Reprodiictie, wedervoortbrenging ; herstelling van verloren of beschadigde deelen aan dierlijke lichamen.

reproductief, wedervoortbrengend, herstellend.
Reproductiviteit, reproductieve kracht, herstellingsvermogen, inz. van wormen en amphibian.

reprouveeren, verwerpen, afkeuren, veroordeelen.
Reptielen, kruipende dieren, wormen ; (ook :) amphibian,
inz. slangen, kikkers, hagedissen, schildpadden.

Reptilienfonds, in Duitschland de naam van de geheime
fondsen ter ondersteuning der regeeringsbladen.

Republiek, gemeenebest, vrijstaat, in welken het opperst
gezag niet bij een erfelijk vorst berust, maar wear dit
gezag of door een gekozen president, Of door een directorium en dergl. wordt uitgeoefend. De republiek kan
eene aristocratische zijn, wanneer tot de waardigheid
van regent alleen de door geboorte bevoorrechten kunnen geraken; of eene democratische, als het yolk elken burger, zonder aanzien des stands, tot de hoogste
staatsambten mag kiezen ; of eene aristo-democratische, indien de beide vorige vormen gemengd zijn.
Republikein, burger van eene republiek ; gemeenebestgezinde.
republikeinsch, wat de republiek aangaat, daartoe behoort ; gemeenebestgezind.
Repudiitie, verstooting, afwijzing ; echtscheiding.

repudieeren—Rescript

441

repudieeren, verwerpen, verstooten, van de hand wijzen
(bv. eene erfenis); het huweliajkontbinclen, scheiden.
repugnant, afkeerwekkend, hinderlijk, walglijk.
repugneeren, weerstreven, tegenstreven, zich verzetten;
tegenzin of afkeer gevoelen, tegen de borst stuiten, walRepos, afwijzing, weigerend. antwoord.
(gen.
repuiseeren, terugstooten, afwijzen, een weigerend antwoord geven.
Rep(lisle, terugstooting, afwijzing.
reputibel, een goeden naam hebbende, to goeder faam
staande.
Reputätie, naam of faam, aanzien, goede naam.
Request, verzoekschrift.
requestreeren, een verzoekschrift indienen.
Requiem, zielmis ; de muziek en zang daarbij naar de
woorden : Requiem aeternam dena di (eis), DOmine,
Heer, schenk hem, haar (hun, haar) de eeuwige rust.
requiescat in pace, hij ruste in vrede.
Requirent, onderzoeker, navorscher.
requireeren, verzoeken, verlangen, vorderen, eischen (in
rechten); onderzoeken, navorschen ; (bij militairen :) leveringen vorderen of uitschrijven.
Requisiet, vereischte, noodzakelijke eigenschap.
Requisitie, het aanhouden, aanzoeken ; opeisching der
eene regeering aan de andere om de bij overeenkomst
bepaalde hulpverleening ; uitschrijving van leverantièn ;
beslag op personen of goederen ; (onder de vroegere
Fransche republiek) oproeping aan de jongelieden tot
den krijgsdienst.
Requisitoir, eisch van het openbaar ministerie.
Res, zaak, ding, vermogen ; — aliena, vreemd goed ; —
alienabilis, vervreemdbaar goed ; — allodialis, vrij erfgoed ; — dubia, twijfelachtige zaak ; — facti, feit, gebeurde zaak ;
judicata, besliste zaak.
Rescief, z. Recief.
rescindeeren, voor nietig verkiaren (b y . een testament).
Resclssie, gerechtelijke opheffing of verwerping (cassatie)
van een testament.
rescribeeren, terugschrij ven, antwoorden.
Rescript, antwoord, bescheid op aanvragen, verzoeken ;
pauselijk bevel of verordening als antwoord op een theologische vraag.
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Rescriptie, terugschrving ; schriftelijke last tot inning
of uitbetaling eener geldsom.
Rescriptien, vroegere Fransche staatsschuldbriefjes, gegrond op de nationale domeinen, tot uitdelging der assignaten, gedurende de eerste Fransche republiek ingevoerd.
Fiesectie, het verwiperen der beenderen of gewrichten
met bellowd der weeke deelen.
Reservaat, voorbehoud ; het voorbehoudene, bedongene.
reservando, voorbehoudend, met voorbehoud.
Reservatie, Reserve, bedachtzaamheid, ingetogenheid, achterhouding ; noodhulp; reserve of reserve-corps, spaarbende, z. Corps de reserve.
Reservatio mentalis, z. Rpstrictio mentalis.
reservatis reservandis, met het noodige voorbehoud.
Reserve, voorbehoud, beding, onizichtigheid.
reserveeren, bewaren, weerleggen, in voorraad houden;
voorbehouden (bv. zijne rechten).
(bewaarplaats.
Reservoir, hak, waterbak, -kom, vergaarbak. ; (in 't
resideeren, wonen (inz. van vorsten, ook van notarissen
enz. gezegd).
Resident, vertegenwoordiger van een vorst, gevolmachtigde eener regeering in 't buitenland (minder in rang
dan een gezant); hoofd eener residentie in Nederlands
0. Inclische bezittingen.
Residentie, gewone verblijfplaats van een vorst, hofstad ;
hoofdafdeeling van 't Nedertandsch gebied in 0. Indie
onder een resident.
Residuum, overblijfsel, rest, bezinksel, droesem.
Resignatie, afstanddoening van een anibt of post ; onderwerping aan den goddelpen wil ; zelfverloochening ;
(ook :) gerechtelijke ontzegeling.
resigneeren, afstand doen, nederlep,rgen ; zich gelaten in
zijn lot schikken ; (ook :) gerechtelijk ontzegelen.
resideeren, terugtreden (bij contracten).
Resiliatie, terugtreding.
resisteeren, weerstand bieden, zich verzetten.
Resistentie, wederstand, verzet.
ResolUtie, besluit, vastberadenheid.
resoluut, vastberaden, on verschrokken; (ook :) gul, conduit.
resolveeren, oplossen, ontbinden ; besluiten, vaststellen,
bepalen.
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Resolventia, oplossingsmiddelen, verdeelende middelen.
Reonans-bodem, klankbodem (eener forte-piano).
resonant, weerklinkend, naklinkend.
Resonantie, weergalm, naklank.
resorbeeren, wederopslorpcn, in- of opzuigen.
Respect, achting, eerbied ; opzicht, betrekking ; met —,
met verlof (te zeggen).
respectdbel, achtenswaardig, eerwaardig, aanzienlijk.
Respectabiliteit, achtenswaardigheid.
Respect-dagen = Respijt-dagen (z. aid.)
respecteeren, eerhiedigen, hoogachten; ontzien, verschoonen ; ongemoeid laten. (voor zich.
respectief, respectieveiijk, onderling, wederzijdsch, ieder
respectueus, eerbiedig, vol eerbied.
Respijt = Repit; respijt- of respect-dagen, toegift-, nitsteldagen, wisseluitstel, dat na den vervaldag van een
iy issel wordt toegestaan, ook honneur-, faveur- en
discretie-dagen.
respirdbel, inadembaar, ter inademing geschikt.
Respirdtie, het ademhalen, ademhaling, verademing.
respireeren, acienihalen, lucht scheppen ; zich herstellen.
respondeeren, antwoorden, beantwoorden ; instaan voor.
Respondent, beantwoorder en verdediger van een geleerd
twistschrift (op hoogescholen).
responsdbel, verantwoordelijk, aansprakelijk.
Responsabiliteit, verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid.
responsief, antwoordend, antwoord bevattend.
Resplinsum, antwoord, bescheid.
Ressentiment, nagevoel, pijnlijke herinnering; wrok, gevoeligheid.
Ressdrt, veer, drijfveer ; spankracht ; drijfwerk ; (ook :)
gebied, rechtsgebied, grondgebied of district (van eene
rechtbank); yak, werkkring ; gebied (be. eener wetenschap).
ressorteeren, onder een rechtsgebied, tot eene rechtbank,
tot een bepaalden werkkring behooren.
Ressou rce, hulp, toevlucht, hulpbrou, bestaanniiddel;
(oak :) plaats van ontspanning.
Rest, oversehot ; achterstand.
Restant, overschot ; (ook .) achterstallige schuldenaar.
Restaurant, versterkend middel; eethuis; gaarkeuken,
restauratie.
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Restaurateur, hersteller, wederoprichter; gaarkok, spijshuishouder, opentafelhouder.
Restauratie, herstelling, verbetering ; herstelling eener
nude dynastic op den troon, inz. die der Bourbons na
den val van Napoleon I; verfrissching, versterking; (ook :)
spijshuis, portietafel.
restaureeren, herstellen ; versterken, verkwikken ; zich
—, iets tot verkwikking, tot versterking gebruiken.
resteeren, over zijn ; achterstallig, nog schuldig zijn.
restitueeren, teruggeven, vergoeden.
Restitiitie, teruggave, vergoeding.
Restrictie, beperking, verkorting ; voorbehoud.
restrictief, beperkend, bepalend, voorbehoudend.
Restrictio mentalis, een voorbehoud in de gedachte bij
beloften of eeden, waardoor men deze krachteloos zoekt
te maken.
restringeeren, beperken, verkorten.
Resultaat, uitslag, einduitkomst ; eindgevolg van een onderzoek ; vrucht, opbrengst.
resumeeren, uit eene zaak volgen, voortvloeien.
Resume, Resiimtie, samenvatting, beknopt overzicht, korte
inhoucl ; resumeeren, kort herhalen, samenvatten, nalezen en goedkeuren.
Resilmtie, z. Resume. (king dienstig.
resumtief, versterkend, tot versterking of tot verkwikResurrêctie, opstanding der dooden ; resurrectie-mannen, lijkdieven in Engeland, die hjken opgroeven om
ze aan ontleedkundigen te verkoopen.
Ressuscitatie, opstanding, herrijzenis ; hervatting, vernieuwing (bv. van een rechtsgeding); het weeroprakelen (he. van een twists.
retablisseeren, herstellen, weder oprichten.
Retablissement, herstelling.
Retail, kleinhandel ; retailer, kramer, winkelier.
Retaliatie, wedervergelding.
retalideren, weder vergelden, gelijk met gelijk vergelden.
Retard, Retardatie, vertraging, belemmering, achterlijkretardeeren, vertragen, ophouden, belemmeren. (heid.
Retardement, vertraging, vertoef ; uitstel ; verhindering.
Retaxatie, herschatting ; retaxeeren, herschatten.
Retentie, voorbehoud; het ophouden, opstoppen (bv. vau
de urine).
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Retenue, terughouding, ingetogenheid, bezadigdheid ; korting (op eene soldij, rente enz.)
Reticentie, verzwijgen ; reticeeren, verzwijgen.
kleine werkzak der vrouwen (eerst iron., later
bij verbastering en uit onkunde ridicule geheeten).
Retina, netvlies in 't oog.
Retirade, terugtocht, aftocht ; toevlucht, toevluchtsoord ;
geheini gemak, bestekamer ; verschansing op een bastion.
retireeren, afdeinzen, terugtreden ; zich —, van de wereld, van de bezigheden afzien.
retorqueeren, terugdraaien ; iemands gezegden tegen hemzelven gebruiken, hem met zijne eigen woorden slaan.
Ret6rsie, wedervergclding ; r.-recht, het recht van verRetort, kromhalzig vat, kolf, helm, kolfllesch. (gelding.
Retouche, overworking ; wederopwerking ; (ook een
overgewerkte, verholpen plaats in eene schilderij.
retoucheeren, overwerken, verbeteren, de laatste hand
aan (iets) leggen; eene schilderij weder opwerken.
Retour, terugkeer ; geld- of wissel-terugzending ; terugvoer van goederenladingen ; —biljet (op stoombooten,
spoortreinen), bewijs, dat men bij 't vertrek voor been
en weer heeft betaald.
retourneeren, terugkeeren ; terugzenden.
Retractätie, terugneming van zijn woord.
retracteeren, zijn woord herroepen.
RetrActie, terugtrekking ; optrekking (van spieren).
Retraite. terugtoeht, aftocht ; afzondering van de wereld ;
toevluchtsoord, wijk- of rustplaats ; r.-pensioen, jaarwedde voor oude, tot den dienst onbekwaam geworden
krijgslieden.
retrancheeren, afsnijden, besnoeien ; verschansen.
Retranchement, afsnijding ; verschansing.
RetrAtto, herwissel.
retribueeren, teruggeven ; vergoeden ; vergelden, beloonen.
teruggave ; vergoeding ; belooning.
retro, terug, rugwaarts.
Retroictie, terugwerking ; retroactief, terugwerkend.
retroageeren, terugwerken ; achterwaarts doen gaan.
retrodateeren, den datum terugzetten.
RetrogradAtie, teruggang, rugwaartsehe beweging.
retrogradeeren, achteruitgaan.
retrogradief, rugwaartsgaand, terugloopend.
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Rennie, wedervereeniging, verzoening ; (ook :) gezellige

bijeenkomst.

retinieeren, vereenigen, verzoenen ; bijeenkomen.
rensseeren, sla gen; goed uitvallen ; tieren, voortkomen.
Relissfte, gelukkige afloop, gewenschte uitkomst.
Revaccinatie, herhaalde koepokinenting.
revaleeren, zich op iernand verhalen wegens een uitschot

of eene betaling.

Revaldnta, zeker gezondheid- en kraehthergevend voedsel.
Revanche, Revdnge, genoegdoening, wraak ; tweede spel

om 't verlies van 't eerste te herstellen.
revancheeren, vergelden, wreken.
Reveille, wektrommel, signaal voor 't ontwaken der sol-

daten ; opwekking ; herleving.
Reveillon, nachtmaaltijd (na een bat enz.)
Reveldtie, ontdekking, openbaring.
Revenant, spook, teruggekomen geest eens afgestorvenen.
revenons a nos moutons, laten wij tot ons onderwerp

terugkeeren.

Revenii, inkomen ; revenCien, inkomsten, renten.
Reverberatie, terugstraling, lichtweerkaatsing.
Reverbére, straatlantaren of lamp, Wier licht door een

blinkende metaalplaat wordt teruggekaatst ; gepolijste
holle spiegel.
revePbereeren. terugstralen, de lichtstralen terugwerpen.
Reverbereer-vuur, strijkvuur, vuur zonder uitweg van

boven, waardoor de vlam zich ombuigt en heenrolt over
de voorwerpen, die aan hare werking run blootgesteld.
Reverendissimus, hoogeerwaarde.
reverend sir, eerwaarde heer (titel van geestelijken).
Reverentie, ontzag, eerbetuiging ; (ook :) bulging, neiging.
Reverie, droonaerij, sufferij, mijmering; gril, hersenschim.
Revers, keerzlide (van munten enz.); tegenspoed ; oinslag
of opslag van een mansrok ; tegenbewijs, schriftelijke
tegenbelofte.
.Reversdlen, waarborgbrieven, in welke een vorst zich
verbindt, de rechten zijner onderdanen niet aan te tasten.
Reversi, kaartspel tusschen 4 personen, waarbij hartenhoer de voornnarnste kaart is en de minste slagen winnen.
reversibel, terugvallend, wat terugkeert (be. een leen).
Reversibiliteit, hoedanigheid van weder aan den eigenaar,
die er over beschikt heeft, te vervallen.
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Reversie, het terugvallen van een goed aan zijn beer.
revideeren, herzien ; doorzien, /mien.
Review, tijdschrift, maandblad ; z. Revue.
Reviewer, schrijver in een tijdschrift ; uitgever daarvan.
Revindicatie, terugvordering (van een eigendom).
Revisie, herziening ; tweede proefblad.
Revisor, onderzoeker, naziener.
Revivals, plotselinge opwekkingen van den religieusen
geest (in Amerika).
revocabel, wederroepelijk, herroepbaar, te herroepen.
Revocatie, terugroeping ; intrekking.
revoceeren, revoqueeren, terugroepen.
revoir, wederzien.
revoltant, hoogst hinderlijk, ergerlijk.
RevOlte, opstand, oproer.
revolteeren, in opstand brengen ; oproerig worden, in
opstand geraken, opstaan.
omwenteling, inz. een groote, gewelddadige
wergild-, card- of staatsomwenteling, omverstorting ;
wenteling van een kleineren hemelbol oni een grooteren.
revolutionnair, omwentelingsgezind ; eigendunkelijk.
revolutionneeren, omwentelen ; eene staatsomwenteling
trachten te bewerken.
revoqueeren, z. revoceeren.
Revue, mustering, wapenschouw ; overzicht, titel van
verschillende tijdschriften (eng. Review); de — passeeren, gemonsterd, nauwkeurig bekeken of beoordeeld
worden.
Rex, koning ; — apostölicus, apostolische koning (van
Hongarije); — cathOlicus, katholieke koning (van Spanje);
— christianissimus, allerchristelijkste koning (van
Frankrijk); — fidelissimus, allergeloovigste koning (van
Portugal).
Rez de chaussee, benedenste verdieping, gelijkvloers.
Rhabdologie, staafj esrekenkunst.
Rhabdomantie, stafwaarzeggerij, het opsporen van verborgen Bingen door staven (by. de wiehelroede).
Rhachitis, ruggegraatskromming ; Engelsche ziekte.
RhapsOden, rondtrekkende volkszangers (bij de oude GrieRhapsodie, verzamelwerk, mengelmoes, rommelzoo. [ken).
rhapsedisch, onsamenhangend ; nit verschillende deelen
bijeengebracht, saniengeflanst.

448Rhapsodist--Rigiditeit
Rhapsodist, verzamelaar, samenflanser.
Rhetor, redenaar, leeraar der welsprekendheid. (held.
Rhetoriek, RhetOrica, redekunst, leer der welsprekendrhetOrisch, redekunstig, op redenaars wijze.
rheumatiek, rheumatisch, met zinkings behept.
Rheumatisme, vloeiing, zinking, eigenaardige aandoening
van het celweefsel.
Rhinalgie, neuspijn.
Rhinoceros, neushoorn, neushoorndier.
Rhinoplastiek, de neusvormingskunst, de kunst am beschadigde of verloren neuzen to herstellen.
Rhodium, enkelvoudig, in 't platina ontdekt metaal.
Rhododendron, rozelaar, alp- of bergroos.
rhomboidaal, rhomboidisch, langwerpig ruitvormig.
Rhombus, ruit, gelijkzijdige scheeve vierhoek.
rhythmisch, evenmatig, versmatig.
Rhythmus, naar bepaalde maat- en toonverhouding geregelde redegang, evenmatige welluidendheid der rode,
der poözie, klankmaat.
Ricambio, keerwissel, die met protest teruggaat.
ricaneeren, hoonend lachen, grijnslachen.
Ricavio, het zuivere bedrag van verkochte waren.
Rice, rijst.
Ricinus-olie, wonderolie.
Ricochet, het keilen, afkaatsen van eon geworpen steeu
op de watervlakte ; r.-schot, weeropstuitend schot.
ricocheteeren, opslaan en verder springen (van kogels enz.)
Ricorso = Ricambio.
RicOvero, terugerlanging, schadeloosstelling.
Rideau, voorhang, gordijn ; kleine aarden wal, waarachter de belegerden zich verbergen.
ride si sapis, lach indien gij wijs zijt.
Ridicule, het belachelijke ; (ook :) werkzak, werkbeurs der
vrouwen (in die beteekenis beter r e t i c u 1 e, zie aid.)
ridicuul, belachelijk, bespottenswaard.
rien du tout, in het geheel niets, niemendal.
rien n'est beau que le vrai, niets is schoon dan het ware.
Rifle, Amerikaansch getrokken geweer van klein kaliber.
Rifleman, scherpschutter.
Rigging, takelwerk, want (van eon schip).
rigide, stijf, strak ; scherp, onverbicldelijk, hard.
Rigiditeit, stijfheid, strakheid ; ook = Rigueur.
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rigore jÜris, naar gestreng recht.
Rigerisme, te strenge zedenleer, zeclelijke gestrengheid.
Rigorist, gestreng zedenieeraar ; aanhanger der gestrengere
grondbeginselen van het strafrecht. (barnthartig.
rigoreus, rigoureus, ook rigoristisch, gestreng, scherp, onRigorositeit, gestrengheid, hardheid.
Rigsbank, de Deensche rijksbank.
Rigueur, strengheid, hardheid, scherpheid.
Rijks-insignien, de te Aken hewaarde kleinoodien van het
Duitsche rijk, welke vroeger bij de keizerskroning gebruikt werden.
RimbOrso = Rembours, Remboursement.
rinforthndo, versterkt, sterker.
Rio, rivier.
Riool, afvoeringsbuis, vuilnispijp.
Riot-act, de oproeracte, de wet die samenscholingen verhiedt (in Engeland).
Ripieno, het invallen van het voile orkest.
riposteeren, snel en treffend antwoorden, dadelijk hervatten ; (in 't schermen :) een terugstoot toebrengen.
Ripresa, herhaling van een hookhnoment.
Ripbariers, oeverbewoners.
riscint, gewaagd, gevaarlijk.
risentito, vol gevoel, levendig.
RiscOntro (pl. riscontri), wisselbetalingen; aanwijzing
op wisselbetalingen.
risible, belachelijk, bespottelijk.
Risico, gevaar ; waagstuk.
risiqueeren, beter risqueeren (z. aid.)
Rispêt- of rispit-dagen = Respijt-dagen (z. aid.)
risqueeren, wagen, op 't spel zetten ; gevaar loopen.
Rissole, vleeschpasteitje. Rissolêtten, gerooste, met vleesch
gevulde sneetjes brood.
ristorneeren, terug-, af- en toeschrijven; tegen eene vergoeding afzien van eene gesloten assurantie.
Ristorno, Ritarno, ook StOrno, terugkeer ; terugbeschrijvinp.:, af- en bijschrUving van een post in het grootboek.
risum teneatis amici, onthoud u van laclien, vrienden !
laclit niet !
RitOrnel, herhalingsthema (in de muziek) ; drieregelig
Italiaansch volkslied.
RitOrno, z. Ristorno.
ELFDE DRUK.
29

45 0Ritratta—Rognures
Ritrdtta, keer- of herwissel; intrekking van een getrokken wissel.
Rituaal, regeling van kerkelijke gebruiken, kerkenorde ;
kerkenboek ; voorgeschreven of gebruikelijke ceremonien
bij inwijdingen, receptien in geheime genootschappen enz.
Ritualisme, z. Puseyisme.
ritueel, gebruikelijk.
Ritus, overgeleverd gebruik, inz, plicht- of kerkgebruik.
Rival, mededinger, medevrijer ; wedijveraar.
rivaliseeren, wedijveren, orn de meerderheid strijden.
Rivaliteit, ijverzucht, wedstrijd, wedijver.
Riviera, oever- of kustland, inz. langs de Middellandsche
zee aan den voet der Zee-Alpen.
Riviere de diamants, halssnoer bestaande uit gevatte
diamanten.
Roastbeef, geroosterd, half gebraden rundvleesch.
Rob, Roob, liever Robb, vruchtensap, to koken tot het
dik wordt, vruchtenrnoes,doorgaans met suiker toebereid.
Robber, Rubber, twee achter elkander gewonnene van 3
whistpartijen ; de dubbele partij.
Ube, vrouwensleepkleed ; tabberd der rechtsgeleerden ;
— de chdmbre, kamerjapon.
Robijn, hardste en kostbaarste edelsteen na den diamant.
Robinocratie, heerschappij der getabberde mannen, van
de advocaten.
Robinsonnade, avontuurlijke geschiedenis.
Roborans, Roboratief, versterkend middel.
Roborantia, versterkende middelen.
Robordtie, versterking.
roboreeren, sterken.
Robat, leendienst, zulke werkzaamheden, waartoe tot dusverre in Beieren, Oostenrijk, Bohemen en Silezie de
onderdanen jegens hun overheden en landheeren verplicht waren.
robuust, sterk, krachtig, gespierd, kloek, stevig.
Rocai Ile, grotwerk.
Rococe, verouderde, weder mode geworden smaak.
Rodomontade, windbrekerij, snoeverij.
Roebel, Russische zilver- en papiermunt, de eerste = 1 gl.
88 et. = 31 papierroebel, welke laatste dus 54 cents doet.
Rogate, de Zondag vOor Hemelvaartsdag.
Rognures, afsnijdsel, snoeisel, snippers.
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Roi, koning ; — d'armes, wapenkoning ; — fainéant,
niets-doende koning.
romaansch, van bet oud-Romeinsch afstammend, (vandaar —e talen, de Italiaansche, Spaansche, Portugeesche, Fransche, Provencaalsche enz.; —e volken,
volken van Romeinschen of gemengd Romeinschen oorsprong.
Romaine, unster, weeghaak. (tone.
Roman, verdichte geschiedenis ; avontuurlijke liefdeshisRomance, ridderlijk voorval in den vorm van een lied,
zangstukje, bevattende een waar of verdicht avontuur.
Romancier, RomanciOre, romanschrijver, -schrijfster.
romanesk, romanachtig, verdicht ; avontuurlijk, onnatuurlijk, ongelooflijk.
romaniseeren, als een roman inkleeden.
Romanisme, de R. K. godsdienst, zijne grondstellingen.
Romantiek, Romanticisme, de in de middeleeuwen geldende en door nieuwere clickers weer opgewekte smaak.
romantisch, in den geest en stuaak der christelijke middeleeuwen en der nieuwe volkspoezie en kunst ; dichterlijk schoon, schilderachtig, verrukkelijk, wonderschoon. (rang.
Ronde, onigang, rondgaande wacht ; rondedans ; rondgeRondeau, Rondeel, rondezang, dicht- of muziekstuk met
refrein.
Rondeel, rond buitenwerk, ronde sterke toren; ingesloten vlakte ; z. ook Rondeau.
rondemënt, ronduit, rondweg, zonder omwegen.
Rongeanisme, liberaal of oud-catholicisme naar de stellingen van den Duitschen priester Rouge, die omstreeks
1840-50 voor cone meer vrijzinnige richting in Kerk
en Staat ijverde, en de eerste van Rome's oppergezag
wilde losmaken.
Roob, z. Rob.
Rood, Eng. roede = 161 voet.
Room, kamer.
Roomsch-Katholieken, z. Katholieken.
Ropij, Rupie, 0.-Indische good- en zilvermunt, in good
ongeveer = 18 gld. in zilver van verschillende waarde
(tusschen 60 en 120 cents).
roqueeren, (in 't schaakspel :) den koning en een der
kasteelen to gelijk verplaatsen.

45 2Rosette—royalistisch
Rosette, Rozet, roosvormig sieraad ; een van onderen

plat en van boven hoekig gesiepen diamant.
Rosindnt, het paard van Don Quichote ; slecht paard, knol.
RoskOlniken, in Rusland diegenen, welke niet tot de or-

thodoxe Grieksche kerk behooren.
Rosmarijn (beter dan Rozemarijn), zeedauw (bekend, welRosoglio, rozkjubrandewijn. [riekend gewas).
ROstbeef, beter Roastbeef (z. ald.)
ROsira, redenaarsgestoelte (bij de oude Romeinen).
Rostraal, beter Rastraal (z. ald )
Rotdtie, road-, omdraaiing, beweging one de as ; dagelijk-

ache beweging der aarde enz.
Rotunde, z. Rotunde.
rotten boroughs, vervallen marktvlekken, waarin het kies-

recht in handen van enkele grondeigenaars was (in Engeland).
(schriftelijke stukken.
Rotuldtie, het ordelijk bijeenvoegen en samennaaien van
rotuleeren, acten naar volgord.e teekenen en samennaaien.
Rotunde, Rotunde, van buiten en binnen rood gebouw.
Roturier, burgerlijk, van burgerafkonist persoon.
Roué, (eig. een geradbraakte of die waard is geradbraakt
to worden) voornaara losbol, galant wellusteling.
Rouge-et-noir, rood-en-zwart (een kansspel met ballen
en kaarten).
[muziek :) toonlooper.
Roulade, iets opgerolds ; opgerold kalfsvleesch ; (in de
Rouleau, rol, rolstuk ; rolgordijn.
rouleeren, oniloopen, in ornloop of gangbaar zijn ; loopen ;
't gesprek rouleerde over u, 't gesprek liep over u.
Roulement, roffel op de trom.
Roulette, rolschijf ; kansspel niet balletjes.
Roundhead, rondkop, Puritein.
Rout, talrijk Engelsch avondgezelschap, praat-, thee-,
speelgezelschap.
Route, weg, rijweg, straatweg ; tocht, koers.
Routine, vaardigheid, vlugheid door gedurige oefening of
behandeling, verkregen ; sleur, slender.
routineeren (zich), zich vaardigheid in iets bijbrengen.
Rowdy, doorbrenger, leeglooper (in N.-Amerika).
royaal, koninklijk ; r.-papier, zeer groote papiersoort.
Royalisme, koningsgezindheid.
Royalist, aanhanger van de partij des konings.
royalistisch, koningsgezind.
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royeeren, z. rayeeren.
Rozemarijn, z. Rosmarijn.
Rozët, z. Rosette.
Rubber, z. Robber.
Rubicon, oude naam eerier rivier op de grens van Gal-

lie en Italie ; den Rubicon overtrekken, een
roepelijken stap doen.
rubificetren, rood maken.
rubriceeren, met een opschrift teekenen, betitelen, naar
vakk en indeelen.
Rubriek, afdeeling, klasse, snort ; opschrift, bovenschrift.
Niche, dichtgeplooid en rechtopstaand belegsel (van jaRuctAtie, bet oprispen nit de n;aag. [ponnen enz.)
Rudim.nta, Rudimênten, eerste gronden of beginselen.
rudis indigestaque moles, een ruwe en ordelooze massa.
Ruditeit, ruwheid, onbeschaafdheid, lompheid.
Rube, ondergang ; verwoesting ; puinhoop, bouwval, overblijfsels, wrakken.
ruIneeren, verderven, verwoesten, to gronde richten.
(volkslied.
ruIneus, bouwvallig ; verderfelijk.
Rule Britannia, het met die woorden aanvangende Eng.
Rum, suikerbrandewijn.
RuminAntia, herkauwende dieren.
RuminAtie, herkauwing ; herliaalde overdenking.
rumineeren. herkauwen ; (fig.) wikken en wegen.
Rumoer, verward geraas, gejoel ; gerucht.
Rumpsteak, rompstuk, gebraden stuk rundvleesch van
de romp.
(ren.
oude reehtlijnige letters der Germaansche volkeRuolz, galvanisch verzilverd nieuwzilver.
Ruptuur, breuk ; vredebreuk, vriendschapsklove.
ruraal, landelijk, boersch ; rurale gedichten, landeNke
gedieliten, veldzangeu.
Rurograaf, selir0-er over de akkers en hunne bebouwing.
ruse contre ruse, list tegen list.
Ruse de guerre, krijgslist. (plaats.
Rush, plotselinge, snelle toevloed van personen naar erne
Rusnidken, Russienen, Slavische volksstam in Gallicie,
Noord-I longarije, Podolie, Volhynie enz. (ook Ruthenen
russificeeren, Russisch niaken. [geheeten).
Russophiel, Russell vriend.
Russophobie, vrees voor de Russen.
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Rusticiteit—Sacrament

Rusticiteit, boerschheid ; onbeschaafdheid.
rustiek, boersch, landelijk ; plomp, onbeschaafd.
Ruthdnen, z. Rusniaken.
Rittscher, in de muziek hetzelfde als Galop.

S.
S. of St. of Set. = Sint, Saint, Sanct, heilige.
s. (op recepten) = signa of signetur, teeken het, of het

worde geteekend.

sc. of scil. = scilicet, namelijk ; sc. ook set:11pH, (...)

heeft (het) gegraveerd.

S. D. G. = soli Deo gldria, aan God alleen de eer.
s. e. of s. e. c. = salvo errere calculi, met voorbehoud

van eene mogelijke rekenfout ; (ook .) zonder foot in 't
reken en.
S. S. = sacra Scriptdra, de heilige Schrift ; of sacrae
Scriptürae, van de heilige Schrift.
S. T. = salvo titulo, met voorbehoud des titels.
s. v. = salva venia, met verlof gezegd.
s. v. v. = sit vdnia verb°, men vergunne het woord,
met verlof gezegd. (aan den Libanon.
Sabfflêrs, Sabiers, steraanbidders ; Johannes-volgelingen
SabfflIsme, sterrendienst, aanbidding der sterren.
Sabbath, rustdag, vicrdag, bij de Joden de Zaterdag.
Sabbathsvrouw, Christin, die de Joden op den sabbath
(bedient.
Sabiers, z. Sabfflers.
sabel, (in de heraldiek :) zwart, de zwarte kleur.
Sabords, geschutpoorten of schietgaten van een schip.
Sabrdde, neersabeling., slachting met de sabel.
sabreeren, neersabelen.
Sabreur,neerhouwer, houwdegen, woest strijder, ijzervreter.
Saccade, ruk met den teugel.
saccadeeren, sterk met den toom rukken.
saccageeren, plunder en.
SaccharOmdter,werktuig tot bepaling van bet suikergehalte.
sacerdotaal, priesterlij k.
Sacra, heilige zaken, heiligdommen.
Sacrament, christelijke godsdienstplechtigheid, genade.
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middel [in de Protest. kerk zijn er twee : (in de oudLuth. kerk bovendien het Vormsel) de Doop en het
Avondmaal ; in de R. K. kerk zeven : de Doop, het
Vormsel, het Sacrament des Altaars (communie of Avondmaal), de Biecht, het laatste Oliesel, de Priesterwijding
(het Priesterschap) en het Huwelijk]. — (Sonitijds ook
als eene soort van vloekwoord gebruikt :) sapperment !
sakkerloot !
sacramentaal, sacramenteel, tot een sacrament behoorend.
sacramenteeren, de sacramenten toedienen ; vloeken.
Sacredieu! Sacrd Dieu ! (gemeen vloekwoord).
sacreeren, heiligen, wijden, zalven ; (ook :) vloeken.
sacrificeeren, sacrifieeren, offeren, opofferen.
Sacriligie, heiligschennis, kerkroof, kerkschending.
Sacristein, koster, kerkbewaarder.
Sacristie, Sacristij, kerkgereedschapskamer, kerkekamer.
Saddlinghouse, het gebouw waar bij wedrennen de paarden gezadeld worden.
Sadducwers, oud-Joodsche secte, die de opstanding en
de onsterfelijkheid der ziel loochende, aan engelen noch
geesten geloofde, maar in hare zeden streng en zuiver
(was.
Sadi, zwervende monnik (in Turkije).
Saffiaan = Marokijn.
Saffler, hooggeschatte blauwe edelsteen.
Satfloer(s), distelgeel, distelsaffraan, de gedroogde bloemen

van de verfdistel of de wilde saffraan.
Saffraan, de gedroogde bloemstempels eener varieteit van

crocus sativus, krokus.
Saga, Sage, volksoverlevering, legende.
Sagaai, de lange spies der Negers, Kaffers, Hottentotten

tegenwoordig in Algerie de naam der bajonet.
Sagaciteit, scherpzinnigheid.
Sagittarius, de Schutter (sterrenbeeld des dierenriems).
Sago, palmmerg, palmmeel.
Sahara, zandwoestijn
Sail, zeil.
saillant, vooruitstekend ; (fig.) in 't oog vallend, treffend.
Saillie, uitstek, voorsprong ; vernuftige inval, geestige zet.
Sailor, matroos, zeeman.
Saint (afg. St.), heilige (bv. St.-Pierre); Sainte (afg. Ste.),
heilige (bv. Ste.-Marie).
Saint-Simonfsme, z. Simonisme.

45 6Saisie—Saltimbanque
Saisie, inbeslagneming.
saisinseeren, grijpen, vatten ; in beslag nemen.
Saisen, Seizoen, jaargetiade, badtijd ; (ook :) duur van de
muzikale wintervermakellikheden eener hooldstad ; —

morte, de slappe tijd voor de industrie.
Saladier, salatleseliotel.
Salamine, eenklearige aware Fransehe zijdestof.
Sal-ammonia*, z. Saimiak.
salarieeren, bezoldigen, eon salaris geven.
Saliris, bezoldiging.
Sal atticum, attiach zout, z. attisch.
saldeeren, rekeningen afsluiten, vereffenen ; eene sehuld
uitdelgen, betalen. [(leering).
Sildo, rekening,soversehot ; afsluitiug der rekening (salSalop, de wortel van verselaeiden soerten van orelais of
standelkruid; eon daaruit bereide voedzame warme drank,
inz. hij de Turken.

Saliere, zoutvaatje.
Salificdtie, zoutvorming ; zoutbereiding.
Saline, zoutwerk ; zoutmijn ; zoutziederij, zoutkeet.
Satische wet, de oudste verzameling van Duitsehe wetten uit de ide eeuw van de Satiers of Salisehe Franken, waarbkj in bet 62ste art. bia Salisehe goederen
doehters van de erfenis uitgesloten waren. Later ataakte
men in Frankrijk en Spanje daarvan de toepassing op
de kroon zelve, zoodat de vrouwen van de troonsopvolging werden uitgesloten. (In den jongsten tijd werd
in Spanje de Salisehe wet opgeheven). Salische goederen zijn due de zoodanige, die alleen op mannelijke
erfgenamen evergaan.
saliveeren, kwijlen, speeksel kwijtraken.
Salmagundi, haringsalade ; poespas, hutspot ; onsamenhang-elide reds.
Salmlék, afkorting van Sal-ammoniacum, zoutzure am
ntoniak, vluchtig loogzout.
Salon, groote zaal, gezelschapszaal.
Saki!), neersige vrouw, alone, totebel ; (ook :) een vrouwenmantel ale buds- of oelitenakleed.
Salpeter, salpeterzure potasch, muur- of aardzout, een
middelzout, uit sterkwater en plantenloogzeut bestaande.
Salt, rout.
Saltimbanque, kwakzalver, goochelaar, hansworst.

Salto—Sanctie

457

Salto, sprong ; — mortale, doodeWke,halsbrekende sprong;
(fig.) to groot waagstuk.
Salubriteit, gezondheid, inz. van de lucht.
salueeren, groeten.
sAlus pilblica (fr. salut public). het openbare wehijn.
sãlus piiblica suprema lex, de welvaart van den staat
is de hoogste wet.
Salut, heil, belioud; z. salus; salut! gegroet ! wees gegroet !
salutaire, heilzaam.
SalutAtie, be?.:roetin g, groet.
saluut! vaarwel! Saluut, groet, inz. de eeregroet op militaire wijs, ook door 't lossen van kanonsehoten.
Salvator, redder, heiland.
salvo, Alva, salvis, met voorbehoud, zonder benadeeling, behoudens ; salva approbatione, onder voorbehoud
van de goedkeuring ; salva conscientia, met hoed of
zuiver geweten ; salvo errore of salvo errore calculi,
afg.: s. e. of s. e. cc. (z. aid.); salva fama, zonder nadeel voor den goeden naam ; salvo honore, behoudens
de eer, met verlof gezegd ; salvo jure, onverminderd
het recht ; salvo meliore, behoudens het betere, met
onderwerping aan bet-:re inzichten ; salva venia, met
verlof; salvo titulo (S. T.), zonder nadeel of met voorbehond des titels ; salvis exceptionibus, met voorbehoud van de aaumerkingen of wederleggingen ; salvis
omissis, behonlens het overgeslagene of vergetene.
Salvo, eereschat, begroeting door kanou- of geweerschoten ; (ook 0 een enkele losbranding van geschut.
Sam, Engelsche afkorting voor Samuel ; Uncle —, schertsende benaming van de N.-Amerikanen en hunne regee(ring.
Samaar, deftig vrouwengewaad.
Sambal, Indische toespijs, inz. met Spaansch peper vermengde groenten.
Sambos, liever Zambos (z. ald.)
SAmoem, Samiel, Samum, verstikkend lieete, dikwijis
doodeltjke wind in Z.-Azi.e en in Afrika.
Samovar, Samowar, kleine koperen ketel, theejeetel.
sends mantis, met of bij gezond verstand.
Sanbenito, niartelaarshenid, geel met duivelskoppen enz.
beschilderd hemd, waarin de slachtoffers der inquisitie
werden verbrand ; (ook :) zulk eerie muts.
Sanctie, bevestiging ; toekenning der kracht van wet.
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Sanctificatie, heiliging, heiligverklaring.
sanctificeeren, heiligen, heiligverklaren.
sanctioneeren, heilig en onschendbaar maken ; bekrachtigen, van kracht verklaren ; (ook :) goedkeuren.
Sanctuarium, Sanctuai re, heiligdom ; onschendbare plaats,
[(z. aid.)
vrijplaats.
Sanctum officium, (eig. lieilige bediening) de inquisitie
Sanctum sanctarum, het heilige der heiligen.
Sanddlen, bind- of snoerzolen, 0.-Indisch schoeisel.
Sandrak of Sindarak, wit hars, dat, tot poeder gebracht,
o. a. dient om de plaats van uitgeschrapte woorden
weder beschrijfbaar te makers.
Sandsjak, het stadhouderschap over een klein Turksch
landschap ; sandsjakaat, zijn gebied.
Sandwich, sneetje brood met boter en koud vleesch.
Sangfroid, koelbloedigheid, onverstoorbare bedaardheid.
sanguineus, bloedrijk, volbloedig.
sanguinisch, bloedrijk ; (fig.) levendig ; Licht vatbaar voor
vreugde en smart.
Sanhedrin, raadsvergadering, inz. het voormalige Joodache gerechtshof of de hooge raad te Jeruzalem, uit
72 leden bestaande.
sanieus, vol bloedige etter.
Saniteit, gezondheid, welstand, welbevin den.
sans, zonder ; — ceremonie of — compliments, zonder
omslag of plichtplegingen ; — comparaison, zonder
vergelijking, zonder den eenen naar den anderen te willen afmeten.
Sansculatte, (eig. broekelooze) voormalig aanhanger der
gepeupelregeering of der ultra-democraten in Frankrijk.
sans doute, zonder twijfel.
sans twin, zonder complimenten.
sans gene, vrij en ongedwongen, zonder zich eenig bedwang op te leggen ; (doen) ala bij zich thuis.
Sankrit, de sanskritsche taal, oude taal der Hindoes of
Brahminen, in welke de Indische wetboeken en pazieen geschreven zijn.
sans pareil, zonder weerga; sans peine, zonder moeite,
gemakkelijk.
sans peur et sans reproche, zonder vrees of blaam.
sans prendre, zonder te nemen, d. i. spelen zonder kaarten te koopen of te ruilen.
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sans souci, zonder zorg ; Sans-souci, naafi' van een koninklijk lustslot bij Potsdam.
Sante, gezondheid ; (ook :) een gezondheidsgordel ; a votre sante of enkel sante ! op uwe gezondheid !
Sape, z. Sappe. Sapeur, z. Sappeur.
sapere aude, durf wijs to zijn.
sapienti sat, voor den wijze genoeg, een goed verstaander heeft maar een half wooed noodig.
SaponificAtie, zeepvorming. (vesting.
Sappe, Sape, loopgraaf, onderaardsche gang naar eene
sappeeren, onderaardsche gangen maken, ondermijnen.
Sappeur, loopgravenmaker, maker der onderaardsche gangen (sappes).
Sarabande, Spaansche ernstige dans en de muziek daarbij.
Saraceenen, Oosterlingen (Mohammedanen, Turken, Arabieren (fig.) ruwe, onhandige, verwoestende troepen.
Sarcdsme, hoonend gelach ; vinnige spot, bitter gezegde.
sarcdstisch, bitter, bijtend, scherp hekelend.
Sarcophaag, doodkistvormig grafteeken.
Sardanapdlus, wellustig, verwijfd vorst, rijk wellusteling.
sardOnische lach, gedwongen bittere lach, spotgelach.
Sarong, soort van rok, uit een katoenen lap bestaande,
die door een gordel wordt bijeengehouden (in Ned. Ind.)
Sarrds, groote
houwdegen der cavalerie.
Sarsenet, lichte, ale linnen geweven, geverfde en geglansde
katoenen stof ; eenkleurige voering. (noeg is.
sat cito si sat bone, spoedig genoeg indien het goed geSatelliet, Wachter, trawant ; ondergeschikt persoon, die
een voornamer ale zijne schaduw volgt; bijplaneet.
Stier, z. Satyr.
Satijn, atlasachtige zijden stof.
Satindde, licht halfzijden atlas.
satineeren, als satijn maken, den satijnglans geven.
Satinet, gestreepte halfzijden stof, half atlas.
Satire, minder goed Saty're, hekelschrift, spotschrift.
Satiricus, spotter, hekeldichter, spotsehriftsehrijver.
satirisch, spottend, bijtend, hekelend.
Satisfdctie, genoegdoening, schadeloosstelling.
satisfait, tevreden, voldaan ; inz. iemand die met zijn socialen en politieken toestand tevreden is.
satis verborum, genoeg woorden !
(zuchtig rnensch.
Satraap, Perzisch landvoogd ; (fig.) overmoedig en heersch-
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Saturatie, verzadiging (in de scheikunde).
satureeren, verzadigen.
Saturnalia, Saturnusfeesten, braspartijen. (gelukkig.
saturninisch, lood bevattend • (fig.) somber. treurig, onoudheid behoorend ;
'
satarnisch, overoud, tot de liooge
(fig.) eenvoudig, gelukkig, onschuldig.
SatÜrnus, god des Ajds ; (in de scheikunde ..) lood.
Satyr, Sater, veld- of woudgod met hokspooten (zinnebeeld der grofzinnelijke menschennatuur).
Satyre, z. Satire.
Sauce, Saus, vloeibaar toevoegsel der spijzen.
Saucijs, Saucisse, Sauciss6n, kleine braadworst ; lange
lederen zak met kruit gevuld, waaraan eene loot wordt
bevestigd, om zoo eene mijn aan to steken.
Sauf-conduit, vrijgeleidebrief.
sauveeren, p sterk vuur snel op beide zijden in boter
enz. braden en gaarruaken.
Sauvagerie, menschenschuwheid.
sauveeren, redden, besparen ; sauve qui peut, redde zich
wie kan, ieder Berge zijn lijf.
Sauve-gdrde, veiligheidswacht, bedekking.
Savanna, groote grasvlakte of boscliweide in N.-Amerika.
Savantasse, geleerde babbelaar, letterkundige windbuil.
Savingbank, spaarbank, spaarkas.
Savoir-faire, geschiktheid, bedrevenheid in een of ander
yak, beleid.
(nis.
Savoir-vivre, levenswijsheid, levenskunst, menschenkenSavonnerie-tapijten, tapijten met fiuweelachtige en levendigs kleuren.
Savonnêtte, zeepbal, waschbal. (gen.
savoureeren, met bijzonderen smaak en graagte nuttiSavoyard, SavOyer, inboorling van Savoye ; (fig.) kleine
schoorsteenveger, marniotjongen, liedjeszanger enz.;
(ook :) onhebbelijk menseh.
Sawah, rijstveld, inz. zulk een, dat kunstmatig onder
water gezet wordt.
Sbirre, gerechtsdienaar, politiebediende in Italië.
scabieus, schurftig, schurftachtig.
scabreus, ruw, hobbelig ; (fig.) moeilijk, bezwaarlijk.
Scala, ladder '• toonladder; gradenschaal.
Scalp, hoofd, behaarde (en afgetrokken) schedelhuid.
scalpeeren, de huid met het haar van de hersenpan trek-
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ken (gelijk de N.-Amerikaansche wilden hunnen gevangen vijanden plegen te doen).
Scalpel, ontleedmes met vaststaand lemmer.
Scandaal, Scandaleus, z. Schand—. (verdeelen.
scandeeren, (een vers) volgens zijne leden afineten of
Scandindvie, Denemarken, Noorwegen en Zweden, het N.Europeesche schiereiland.
Scaphánder, zwenikleed, zwemgordel.
Scapulier, schouderkleed der R. K. ordesgeestelijken ;
(ook :) twee gewijde en met een kruisje gewerkte stukjes wolstof (bijna ter grootte van een kaarteblad), met
een dubbel band verbonden, en zoo gedragen, dat het
eene gedeelte op de borst ea het andere op den rug
hangt. De geloovigen dragen dit scapulier ter eere van
Maria, ten einde voor onvoorziene rampen, als : onweerslag, verdrinken enz. gevrijwaard te worden.
Scarabeeen, kevers ; keversteenen.
Scaramouche, hansworst, grappenmaker.
Scarificatie, het bloedige-koppenzetten, het koppen.
scarificeeren, koppen ; kerven, met het lancet openrijten.
Scelet, z. Skelet.
scelleeren, verzegelen, toelakken.
Scene, tooneel ; schouwtooneel ; voorval ; tafereel.
Scepticisme, twijfelleer, twijfelzucht.
Scepticus, twijfelaar, twijfelzuchtige.
sceptisch, twijfelzuchtig, aan alles twijfelend.
Schaak, Schaakspel, koningsspel ; schaak geven, den
koning noodzaken zijne plaats te verlaten ; schaakmat,

de koning is ingesloten, overvvonnen ; (fig.) afgemat,
krachteloos, doodop ; schaakpat, de koning moet gespeeld worden en kan geene vrije suit vinden.
Schabrdk, sierlijk paardendek.
Schach, Schah, Sjah, koning (van Perzie).
Schacheraar, koopmannetje in allerlei, kwanselaar.
schacheren, handelen, een armhartige negotie drijven ;
kwanselen ; (ook :) woekeren.
Schalmei, herdersfluit, riettluit.
Schames, joodsch koster en klokkenist,
Schandaal, ergernis, aanstoot, opspraak.
schandaleus, schandelijk, aanstootelijk. (ven.
schandaliseeren, ergernis geven ; (ook :) belasteren, eerrooSchapska, z. Czapska.
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Scharldken, vuurroode kleur ; stof van die kleur.
Scharlakenbezien, z. Kermes.
Scharlakenkoorts, met koorts verbonden kinderziekte
met scharlakenrooden uitslag.
Scheerenvloot, vaartuigen, die aan de Zweedsche kusten
de schepen bij 't binnenloopen voor de s c h e e r en of
(bische horde.
klippen beveiligen.
Scheik, Scheikh, Sjeik, oude onderbevelhebber eener AraSchema, gestalte, beeld ; voorbeeld, model, schets.
Schepter, koningsstaf, vorstenstaf.
Schdrif = Emir.
scherzdndo, schertsend.
Schibboleth, herkenningswoord, wachtwoord, parool, (eig.
zooveel als : vloed, stroom ; ook korenaar).
Schisma, scheuring, kerk- of geloofsscheuring.
Schismaticus, scheurmaker, geloofsverdeeler.
Schlaraffe, leeglooper, zorgeloos mensch; Schlaraffenland, luilekkerland.
Schlem, z. Slam.
Schlendridn, slender, sleur.
Scholdrch, schoolbestuurder, schoolopziener.
Scholastiek, schoolleer, schoolwijsheid.
scholas , iek, scholdstisch, schoolsch, schoolmatig ; (ook :)
;pitsTontiig, (sche schrij vers.
SchOlioi.s, geleerae toelichtingen van Grieksche en LatijnSchoppen, halve pint.
Schorpioen, kreeftachtig kerfdier ; z. Scorpius.
schraffeeren, schaduwlijnen trekken of griffelen.
schwadronneeren, on; zich houwen ; (ook :) snoeven.
Schwadronneur, snoever, zwetser.
scilicet (afg. sc.), namelijk, te weten ; denk eens !
scintilleeren, vonkelen, tintelen, flikkeren.
scissibel, scissiel, splijtbaar, te splijten.
Scissie, splijting, scheiding.
Scissuur, splijting ; spleet, scheur ; insnede. (vlies.
SclerOtiek, het harde oogvlies, ondoorschijnend horenSanto =-- Disconto.
scontreeren, res- en riscontreeren, met elkander afrekenen; (ook :) door aanwijzingen of wissels vereffenen.
ScOntro en rescentro, riscOntro, wederzijdsche vereffening, afrekening van schuld en vordering.
Scorbuut, tandvleesehbederf, blauwschuit, scheurbuik.
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Score, een twintigtal.
ScOrpius, de Schorpioen (sterrenbeeld des dierenriems).
Screw, schroef; s.-steamer, schroefboot.
Scriba, schrijver, secretaris.
Scribdnt, schrijver santensteller van een werk.
Scribomanie, schrijfzucht, schrijfjeukte.
Scrips, certificaten van niet-volgestorte aandeelen, voorloopige bewijzen van aandeel.
Scriptuur, Scriptiira, schrift, geschrift.
scrophuleus, met klieren behept ; kropachtig.
apothekersgewicht = 1,30625 wichtje ; ook =
Scrupule, nauwgezetheid van geweten, gewetensbezwaar.
scrupuleus, angstvallig, al te nauwgezet.
Scrupuleusheid, Scrupulositeit, bedenkelijkheid, angstvalligheid, te groote nauwgezetheid.
scruteeren, scrutineeren, doorzoeken, doorgronden ; uitvorschen ; stemmen inzanielen of opnemen.
Scrutin de liste, de lijststemming, verkiezing der afgevaardigden departementsgewijze (in Frankrjk), zoodat
elk departement een groot district uitmaakt, waar verscheiden leden te gelijk verkozen worden.
Scrutinium, onderzoek ; stemmenverzarneling en daardoor
(waarde.
bewerkte keus.
Said° (pl. ScCidi), Italiaansche claalcler van verschillende
heeft (het) gegraveerd.
scuipsit (afg. sc. of sculps.),
Sculptuur, beeldhouwkunst ; beeldhouwwerk, beeld- of
snij werk.
Scylla, g,evaarlijke klip bij Messina, tegenover den draaikolk Charybdis ; dreigend gevaar ; van — in Charybdis
vervallen, van kwaad tot erger komen, uit den regen
in den drop komen.
Sea, de zee ; seaport, zeehaven ; seasickness, zeeziekte.
Séance, zitting, d.agzitting ; voordracht, lezing, bijeenkornst ; — tenante, gedurende de zitting, op staanden
Seapoys, z. Sipoys. (voet.
Season, seizoen, jaargetijde, de drukste tijd te Londen.
Sëcans, snijlijn.
seceeren, snijden, ontleden, opensnijden (lijken).
Secessionisten, afgescheidenen, inz. voorstanders der Zuidelijke Staten van Amerika in den burgeroorlog van
1861; fractie eener politieke partij, die zich van de
overige leden afscheidt.
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sect udeeren, uitsluiten.
Sect(isle, uitsluiting.
Second, tweede ; (ook .) opperstuurman.
secondair, secOnde, enz., z. secund—.
Secondant, helper; kamp- of duelgetuige ; ondermeester,
hul pon dem ijzer.
secoureeren, helpen, btjstaan, Nspringen.
Secours, hulp, onderstand ; ontzet.
secret, geheim. Secret, geheim ; geheimzegel van een worst.
Sec retaire, schrijfkast (bekend stuk huisraad). (taris.
Secretairie, Secretarie, schrijfkamer, inz. van den secreSecretariaat, geheinischnjverschap, axnbt van secretaris.
Secretaris, geheimschrtiver ; schrijver, afschrijver.
Secrete, stil gebed vdor de mis.
secreteeren, geheim houden, Ter z w ij gen .
Secretie, afzondering, afscheiding van lichaamsstoffen.
SectAris, aanhanger eerier secte, inz. wie zich beijvert
am de leerstellingen dier secte voort to planten.
Sectie, chirurgische insnede ; lijkopening ; steensnede ; afdeeling in een bock ; wijk eener stad ; (bij de militairen .) de helft van een peloton.
Sectio ca3sdrea, keizersnede ; sectio conics, kegelsnede.
Sector, cirkelstuk, begrepen tusschen twee stralen en
een boog.
seculair, honderdjarig ; (ook :) wereldlijk, niet geestelijk.
SecularisAtie, het wereldlijk maken ; intrekken van geestelijke bezittingen.
seculariseeren, wereldlijk maken, een geestelijk goed (bv.
een bisdom) in een wereldlijk veranderen, geestelijke
goederen tot wereldlijk gebruik aanwenden of intrekken.
Seculariteit, stand van een wereldlijk persoon ; het wereldlijk leven ; het wereldlijk rechtsgebied eener kerk.
SecCinda, tweede schoolklasse ; (secunda-wissel), tweede
wissel (vgl. Prima, laatste bet.)
secundair, secondair, de tweede plaats innemend, ondergeschikt, afhankelijk.
Secundant, z. Secondant.
Secunde. SecOnde, zestigste deel eener minuut ; 2de toon
na den grondtoon ; 2de stootmanier in 't schermen.
secundeeren, helpen, bijstand verleenen ; tot getuige dienen ; (in de toonkunst :) de 2de stern zingen of spelen.
secundum artem, volgens den regel.
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secureeren, verzekeren, in veiligheid stellen.
Securiteit, zorgeloosheid, onbevreesdheid ; gewisheid, zekerbeid ; gewetensrust.
secuur, zeker, onbekommerd, vast vertrouwend.
sedaat, gelaten, bedaard, rustig.
Sedanoise, z. Parisienne (2de bet.)
Sedant, hedarend, verzachtend (middel).
sedatief, geruststellend ; pijnstillend, bedarend.
Sedesimo, boekformaat, waarll het vel 16 bladen of 32
bladzijden heeft.
sedentair, een zittend Leven leidend, zittend werk verrichtend ; voor goed metterwoon gevestigd.
Skies, zetel, woonplaats - — apostdlica, pauselijke stoel.
Sediment, bezinksel, droesem, drab.
sedimenteus, een bezinksel opleverend, troebel.
Seditie, oproer, muiterij.
seditious, oproerig, muitend, muitziek.
SedUctie, verleiding, verlokking tot het kwade.
seduisdnt, verleidelijk.
Segment, cirkelstuk, begrepen tusschen eene koorde en
den bong, dien zij onderspant.
Segregatie, afzondering, afscheiding.
segregeeren, afzonderen, afscheiden.
Segrijn, Segrijnleer (fr. Chagrin, Chagrain), soort van
ruw als met korrels bezet gelooid leder.
SeIde, gebieder, beer, vorst ; (fig.) blind ijveraar, dweepziek moordenaar.
Seigneur (Sinjeur), heer.
Seigneurie, heerlijkheid (als grondhezitting,).
Seismometer, Sismometer, aardbevingsnieter, werktuig
om de richting der aardschuddingen to bepalen.
Seizoen, z. Saison.
Sejour, verblijt, oponthoud.
sejourneeren, zich ergens ophouden, vertoeven, verwijlen.
Sek, zekere kostelijke wijn uit Spanje, Itali enz.
Sekreet, geheim gemak, bestekamer.
(de vrouwen.
Sekse, natuurgeslacht, kunne, inz. het schoone geslacht,
Sekte, aanhang, partij, geloofspartij. (zeegroen.
Seladen, verliefd herder, smachtend minnaar ; seladon,
selah I (in de psalmen) let op!
select, uitgelezen, uitverkoren.
Selectie-theorie, z. Darwinisme.
ELFDE DR UK.
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Septuagesima—Sermoen

Septuagesima, de 9de Zondag v6or Paschen.
Septuaginta, zeventig ; (vandaar :) de benaming der Griek-

sche overzetting van het Oude Testament door 72 geleerde Joden to Alexandria, 200 jaar v. Chr. geboorte.

septupleeren, verzevenvoudigen.
sepulcraal, tot het graf of de begrafenis behoorende.
Sepultuur, begrafenis, beaarding.
Sequele, gevolg, stoet ; tros, legertros , —n, de gevolgen.
Sequens, het volgende.
Sequentie, volgorde, reeks.
Sequester, gerechtelijk beslag op een goed.
SequestrAtie, Sequestreering, gerechtelijke beslaglegging

op een goed en het beheer daarvan door een van rechts-

wege aangesteld persoon, die Sequestritor beet.
sequestreeren, een betwist goed gerechtelijk in beslag

nemen en het aan een derde ter bewaring of beheer
overgeven.

Seraf, Serafijn, vuur- of lichtengel, hoogere geest.
Serail, paleis des Turkschen keizers.
Seraskier, Turksch opperbevelhebber.
Serbet, z. Sorbet.
Serenade, avond- of nachtmuziek, eeremuziek, iemand

ter eere onder zijne vensters gebracht.

Serenissima, doorluchtige (titel eener regeerende vorstin).
Serenissimus, doorluchtige (titel van een regeerenden

vorst).
sereno, vroolijk.
sereus, wei-, waterachtig, naar bloedwater gelijkende.
Serge, lichte gekeperde wollen stof.
Sergeant, eerste onderofficier bij 't voetvolk (in rang tus-

schen den korporaal en den 2den luitenant ; zooveel
als wachtmeester bij de ruiterij).

Sergeant-majoor, eerste onderofficier eener compagnie;

opperste wachtmeester in eene vesting.

Seria, ernstige dingen.
Serie, reeks, rij ; getallenreeks.
serieus, seridusement, ernstig, in ernst.
Serinette, draaiorgeltje tot africhting van kanarievogels

en andere zangvogels, vogelorgeltje.
serio, serioso, ernstig.
Sermoen, rede, preek ; langwijlige, drOge voordracht ;

vermaning, b y. b e d s e r m o e n of gordijnpreek.
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Seroenen, Serone, Portugeesche benaming der balers, waarin specerijen en drogerijen verzonden worden.
Serpent, slangvormig gekromd blaasinstrument.
serpenteeren, kronkelen ; slangsgewijs zich bewegen.
Serpentijn, oud stuk geschut, veldslang slangesteen,
slangachtig gevlekte talksteen, serpent ij n s tee n.
Serpentist, slanghoornblazer.
Servdnte, dienares, meid ; ook een stel voor koppen, borden enz.; aanrichttafeltje ; —n, bedienden.
Servet, tafeldoek, vinger- of monddoek.
Service, dienst ; bij elkander behoorend dischgereedschap,
theegoed, ser vie s.
serviel, slaafsch, laag ; al to getrouw (bv. vertaald).
Servies, z. Service.
Servilisme, de slaafsche denkwijs, die elke vrije vlucht
van den menschelijken geest, de vrijheid van denken,
van gelooven en in 't alg. elke politieke vrijheid IRA
den naam van roekeloosheid, goddeloosheid bestempelt,
en daarin een revolutionnair streven ziet.
Serviliteit, slaafsche vrees, laaghartigheid, kruiperij.
Serviteur, dienaar, bediende ; onderdanige buiging.
Servituut, dienstbaarheid, dwang ; bezwaar, last, dien de
bezitter van eenig goed rich moet laten welgevallen,
servum pecus, de slaafsche kudde. (erfdienstbaarheid.
sesquipedaal, (eig. anderhalf voet lang) ellenlang, hoogdravend (van woorden gebruikelijk).
sesquipedalia verba, ellenlange woorden.
Sessie, zitting, inz. gerechtszitting.
Set6n, haarsnoer (ter afleiding van lichaamsvochten),dracht.
Setter, patrijshond.
Settlement, vestiging, kolonie.
Settler, kolonist.
seveer, gestreng, barsch, stuursch, onverbiddelijk.
Severiteit, gestrengheid, hardheid.
Sevignd, haakspeld, borstspeld der dames. (calien.
Sewage-system, bet spoelstelsel voor den afvoer van faeSewings, naaigaren.
Sexagenarius, zestigjarige.
Sexagesima, Sate Zondag vdor Paschen.
sexagesimdle verdeeling, de verdeeling van een geheel in
60 deelen (b v. die van den graad en het uur in 60
Sexangulum, zeshoek.
Lminuten enz.)
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Sextant, hoogtemeter, astronomisch werktuig, dat het 6de
eens cirkels (60 graden) =vat.
Sexte, zesde toon van de toonladder. (ment en.
Sextet, Sex'uor, muziekstuk voor zes stemmen of instrusexuaal, sexueel, het iiatunrlijk geslacht beteekenend en
betreffend ; sexuaal systeem, rangschikking der planten (van Linnaeus) volgens hare geslachtsdeelen.
Sexe, Sexus, z. Sekse.
Steer, bolrond licbaam, inz. de hemel- of wereldbol ; gezichtskring ; omvang, grenzen van iemands macht, kundiglteden of vatbaarheid ; werkkring.
sferisch, bolvormig., bolrond.
Sferoide, langwerpig rond, rondachtig lichaam.
Sfinx, fabelachtig schepsel, aan hoofd en borst naar eene
vrouw, voor 't overige naar een leeuw gelijkend ; zinnebeeld van de vruchtbaarheid, van de wijsheid en van
al het raadselachtige ; (ook een avondvlinder.
sfonando, versterkt, sterker.
Sgraffito, gekrabd ichilderwerk op natte kalk.
Shake-hands, handsehudding, groet door elkander de
hand to schudden.
Shakers, sidderaars, eene kwakersecte.
Shako, hooge soldatenhoed, veldmuts, sjako of asks.
Shampooing, het wasschen en inwrijven van het hoofd
(door kappers.
Share, aandeel, actie.
Shawl, a. Sjaal.
Sheep, schaap, schapen.
Sheetings, linnen voor tijken of beddelakens.
Sherif, Engelsche landrechter.
Sherry, xereswUn.
Shilling, Engelsche en N.-Amerikaansche zilvermunt ; in
Engeland Pd. Sterling of 60 cents van onze munt;
in de Vereenigde Staten heeft de Shilling uiteenloopende
waarden : in de Staten Massachusetts, Connecticut,
Rhode Island, New Hampshire, Vermont, Maine, Kentucky, Indiana, Illinois, Missouri, Virgin* Tenessee,
Mississippi, Tejas en Florida geldt hij k dollar = 161
cent = 41j Ned. cent ; — in New-York, Ohio en Michigan doet hij A dollar = 12! cent = 31i Ned. cent ;
— in New-Jersey, Pennsylvania, Delaware en Maryland
staat hij gelijk met 131 cent = MI Ned. cent, wordende daar de dollar gerekend op 71 shilling; — in
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Z. Carolina en Georcria geldt hij 214 cent = 53 Ned.
cent, hebbende daar' de dollar eene waarde van =
shilling.
Ship, schip ; shipowner, eig.enaar van een schip, reeder ;
shipping, scheep' aart, schipperij.
Shire, Etigelseh graafseliap, landscliap.
Shirting, snort van katoen of linnen voor hemden (s hir t s).
shocking, aanstooteNk, ergerlijk.
Sho, keeper, winkelier.
Shore, never, kust.
Shot, schot, projectief.
Sibilant, sisklank, aid- of fluitteon.
Sibylle, waarzegster ; Dude licks; sibyllijnsch of sibylli•
nisch, voorspellend.
sic, aldus, (zoo staat er woordelijk).
Siccatief, opdrogend niiddel, — vernis.
sic itur ad astra, dat is de weg naar de sterren, d. i. de
onster fel ijk heid.
(reld voorbij
sic transit gibria rnOndi ! zoo gaat de heerlijkheid der wesic vos non vais, dus gij werkt niet voor u zelven.
sideraal, siderisch, de sterren betreffend, daartoe beboorend.
Siderisme, leer van den invloed der sterren ; het geloof
daaraan ; (ook ;) eene snort van dierlijk magnetism.
Siderogreaf, staaloravenr.
Siderographie, staalgraveerkunst ; staalgravure, staalplaat.
Sierra, bergketen, gehergte.
Siesta, namiddagslaap e, dutje.
Sieur, beer, grondeigenanr.
siffleeren, fluiten uittluiten ; Siffleur, uitfluiter.
zegelen, verzegelen.
Sigillum, zegel; z. Loco.
Signaal, teeken, sein ; lenze, wachtwoord, parool.
signaleeren, signaliFeeren, iemnnds signalement
; door teekens berichten of aanduiden, seinen ; zich
signaleeren, zich onderselieiden, uithlinken.
Signalement, persoonsliesehrijving (in pawn enz.)
Signatuur, merking ; onderteekening; briefje Hall de art-

senijfieschjes, -doosjes ene.; kerfje in de drukletters;
hladteeken, volgetfer of -letter op ieder vel druks.
signeeren, teekenen, besteinpelen, onderteekenen.
Signet, handzegel, cachet, hriefsluiter.
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Sign ificatie—Sinceriteit

Significitie, beteekenis ; gerechtelijke aanzegging.
significatief, aanduidend, vol beteekenis.
significeeren, aanduiden, to kennen geven, aanzeggen.
Signora, vrouw, gebiedster. Signdre, heer, gebieder.
silentieus, zwijgend, stil, karig in woorden.
Silentium, stilzwijgen ; (als uitroep :) stil I (oak :) zeker
hazardspel. (ten.
silent leges inter arma, in den oorlog zwijgen de wetSilhouette, schaduwomtrek, schaduwbeeld.
silhouetteeren, in schaduwbeeld voorstellen.
Sillery, beste snort witte Champagne-wijn.
Sillograaf, spotdichter, spotschrijver, hekeldichter.
Silo, onderaardsche bewaarplaats voor granen, graankuil
of -kelder in Spanje, ook in Duitschland.
Silvdster-avond, laatste avond van het jaar.
similia similibus curdntur, gelijke (kwalen) worden door
gelijke geheeld.
similis shill gdudet, soort zoekt soort.
SimilOr, schijngoud, halfgoud.
Simonle, woeker of winst met geestelijke ambten.
Simonisme, leer van een nieuw politiek godsdienststelsel,
dat o. a. de afschaffing van al de voorrechten der geboorte, de gelijkheid der beide seksen, de gemeenschap
van goederen enz. ten grondslag had. Simonisten,
aanhangers der leer van den Franschen graaf St.-Simon.
simpel, eenvoudig, niet samengesteld, enkel ; onopgesmukt,
kunsteloos ; onnoozel, dom.
(heid, domheid.
Simpliciteit, eenvoudigheid, ongekunsteldheid ; onnoozelSimplificAtie, vereenvoudiging.
simplificeeren, vereenvoudigen.
Simuldtie, nabootsing, veinzerij, valsche vertooning.
simuleeren, voorgeven, veinzen, zich gedragen alsof enz.;
gesimuleerde koop, schijnkoop ; gesimuleerde prijscourant, opgave der prijzen, zooals die vermoedelijk op
zekeren tijd zullen zijn.
simultaan, gelijktijdig, gemeenschappelijk.
SimultaneTteit, gelijktijdig aanzijn, gelijktijdigheid.
Simultdneum, gemeenschappelijk ding, inz. eene kerk in
gebruik bij twee gezindten.
Sinaasappel, zoete oranjeappel, appelsina.
sinceer, oprecht, ongeveinsd ; onvervalscht.
Sinceriteit, oprechtheid, goede trouw, openhartigheid,
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Sinecure, ambt zonder ambtsbezigheid, kerkelijke bedie.
ning zonder daaraan verbonden bezigheden.
sine die, zonder dat de dag bepaald is.
sine ira et studio, onbevooroordeeld, onparqdig.
sina qua non, z. op Conditio.
Singulariteit, zonderlingheid, eigenaardigheid.
singulier, ongemeen, wonderlijk, zeldzaam.
(gelden.
Sinjeur = Seigneur.
Sinkingfund, in Engeland de ter schulddelging bestemde
Sinopel, (in de heraldiek :) grout, de groene kleur.
Siphylis, z. Syphilis.
Sipoys, naam van de troepen infanterie der Engelsche

0.-Indische compagnie, uit de inboorlingen gevormd.

Sir, beer, mijnheer.
Sire, titel, waarmede men een keizer en koning aanspreekt.
Sirene, zeenimf, bekoorlijke verleidster.
verleidelijk gezang ; onwederstaanSirdnen-zang,

bare lokstem der verleiding.
Sirocco, droge, heete Z. 0. wind, inz. in Italie.
Sirius, hondsster.
Sismometer, z. Seismometer.
sisteeren, tegenhouden; zich laten vinden, verschijnen.
siste viator, sta stil, reiziger.
Sisyphuswerk. moeilijke, vergeefsche arbeid.
sit iili terra levis! de aarde zij hem zacht !
Sitologie, Sitiologie, voedingskunde, kennis der levens-

middelen.
Situdtie, ligging, stelling, stand, toestand.
situeeren, stellen, leggen, plaatsen.
sit vênia verbo, men veroorlove dit wooed.
si vis pacem, pdra helium, zoo gij den vrede verlangt,

bsreid u dan voor den oorlog.
z. Shilling.
Sixpence, halve Engelsche
Sjaal kEng. Shawl), groote omslagdoek der vrouwen.
Sjach, Sjah, z. Schach.
Sjako, vernederlandschte vorm van Shako (z. ald.)
Sjapka, Russisehe pelsmuts.
Sjeik, z. Scheik.
Sjerp, lijfgordel, officiers-dienstgordel.
sjofel, laag, gemeen, slecht, ongelukkig, arm.
Skaiden, oude volksdichters van Scandinavia.
Skaphander, z. Scaphander.
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Skatingrink—Societeit

Skatingrink, rolschaatsenbaan.
Skelet geraanite.
skeletteeren, het geraamte uitdrogen en reinigen.
Skoeptsjina, de volksvertegenwoordiging bij de Serviers.
slam, slem of schlem, tin het whlstspel :) al de siageu.
Slang, de aan elken stand eigen kunsttaal, de bijzondere
uitdrukkingen der onderscheiden kringen.
slargando, afnernend, wegstervend.
Slate, lei, leisteen.
Striven, Slavanen, Europeesche volksstam : Bohemers,
Moraviers, Russen, Croaten, Serviers, Bosniaken enz.
sldvisch, slavankch, tot dien volksstam behoorend (by.
slem, z. slam. [slavische talen).
slissato, zacht, slepend.
slow, langzaam.
Smak, Sumak, de looiershoom (in Z.-Europa).
Smalt, kobaltglas, smeltblauw, blauwverf.
Smarigd, groene edelsteen.
Smérgel, z. Amaril.
smorendo, wegstervend.
Sneer, hoonend, spottend gelach ; stekelige act.
Snob, ploert.
saber, matig ; zuinig ; nuchteren ; hezonnen ; bescheiden.
Sobrieteit, matigheid; zninigheid; nuchterheid.
Sobriquet, toenaam, schimpnaarn, scheldnaam.
sociaal, gezelschappelijk, maatschappelWc; socials revotulle, geheele omkeering der maatschappelijke verhoudingen.
Sociaal-democraat, iemand die door eene volksregeering
de hervoriiiing der maatscliappij wenscht to bewerken.
Sociaal-democratie, stelsel der sociaal-democraten.
sociitbel, gezellig, voor den gezelligen onigang geschikt.
Sociable, speelwagentje voor 4 personen.
Socialisme, niaatschappelijk stelsel, dat de maatschappij
hervormen wil op den dubbelen grortdslag van de gemeenschap des arbeids en de evenredige verdeeling
van de opbrengst. Socialisten, aanhangers van dat
hervormingsstelsel.
socieeren, gezelschappelijk verbinden.
Societaire, lid van een gezelschap of genootschap.
Societeit, gezelschap, vereeniging, genootschap; besloten
koffiehuis.
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Socinianen, eene secte die de godbeid van Jezus loochent.
Sociolotie, de leer van de wetten der sanienleving.
SOcius, genoot.
(ten asch.
Soda, zoutasch, ascbzout (vuurbestendig loogzout uit plan.Sodalis, kameraad, makker ; Sodaliteit, kameraadschap ;
(gcestelijke) broederschap.
Soeur, zuster ; — de charitd, zuster van liefde, geestelijke ziekenverpleegster.
Soeza, onrust, drukte.
Sofa, Turksche rustbank, kussenzetel.
Softitte, verzoldering, in vaLken verdeelde zoldering,met
snij-, beeldhouw- of schilderwerk voorzien.
soi-disAnt, zich noemend, zoogenaamd, gewaand.
soigneeren, zorgvuldig gadeslaan of behandelen.
soigneus, zorgvuldig, bezorgd, oplettend.
Soiree, avond ; avondpartij, avondgezelschap ; — musi•
Cale, avondmuziekpartij.
spit! het zip zoo ! good 1
Soja, Japanscbe boonensoort, welker meel in plants van
toter bij de spijzen gebruikt wordt ; — saus, eene
daaruit bereide saus.
Solaire-microscoop. zonnemikroskoop.
Solari°, warme wind uit Afrika, die in Spanje somqds
zijn invloed doet gevoelen.
(gevolgd wordt.
SOla-wissel, enkele wisselbrief, die door geen anderen
Soldaat, krijgsman, die voor Soldij, d. voor betaling,
dient, een Soldenier, Soudenier.
soldatdsk, op soldatennianier, near krtgsmanswijze.
soldeeren, met gesmolten metaal aaneenheebten.
Solecisme, taalfout, inz. tegen de woordvoering.
solemneel, plechtig, plechtstatig, feestelijk.
Solemniteit, plecbtigheid, feestelijkheid.
Solfehe (it. Solfëggi), oefening voor het gezang, doch
zonder tekst, alleen op vokalen of noten.
solfeggieeren, solfieeren, solmiseeren, de klankladder
zingen: een muziekstuk met benoeming der notes; zingen
Solicits, treurig, bedroefd.
Solicitor, procureur, zaakwaarnemer.
solidair of in sdlidum, alien voor den en den voor alien
b y Borg blijven (caveeren).
Solidariteit, aansprakelijkheid van alien voor den en van
den voor alien.

47 6solide—Somnambule
solide, vast, dicht, massief ; duurzaamblijvend ; vertrouwbaar, eerlijk ; welgesteld, degelijk.
solideeren, bevestigen, verzekeren.
Soliditeit, dichtheid, massiefheid ; duurzaaniheid ; grondige kennis ; echtheid, vertrouwbaarheid, gegoedheid,
degelijkheid.
Soil DOo glOria (afg. S. D. G.), aan God alleen zij de eer.
solitair, eenzaam, ongezellig. Solitair, kluizenaar ; alleen
gezette diamant ; soort van quadrille-spel, waarbij men
Been maat beroept, maar altijd alleen speelt.
Solitaire, melancholie-spel (dat men alleen kan spelen).
Solitude, eenzaamheid ; eenzame plaats.
Sollicitãnt, aanzoeker, dinger naar een post ; rechtseischer.
Sollicitdtie, dringende bede, aanzoek ; het mededingen
naar een ambt, naar een post.
Solliciteur, verzorger van iemands belangen, van iemands
rechtszaak bij de regeering.
sol lucet omnibus, de zon schijnt voor alien.
solmiseeren, z. solfeggieeren.
sOlo, alleen. Solo, alleenspel; alleenzang ; alleendans.
Solcecisme, taalfout.
Solotnik, Russisch handelsgewicht = 0,00427 kilo.
Soistitium, zonnekeerpunt, zonnestilstandspunt.
soldbel, oplosbaar. voor oplossing vatbaar.
Solubiliteit, oplosbaarheid, ontbindbaarheid.
Sokitie, oplossing ; verklaring, beantwoording.
solvdbel, z. solvent.
Solvabiliteit, het vermogen om te betalen.
solveeren, oplossen, verklaren ; vereffenen, afdoen.
solvent, solvdbel, in staat om te betalen.
Somatologie, lichaamsleer, beschrijving van 's menschen
lichaam. (drietig.
somber, duister, donker ; (fig.) zwaarmoedig, knorrig, yenSombrero, breedgerande Spaansche hoed, schaduwhoed.
Somma, bedrag. (ding, opeisching.
Sommitie, gerechtelijke aanmaning tot betaling ; dagvaarsommeeren, aanmanen ; eischen ; dagvaarden ; opeischen ;
(ook .) samentellen.
Sommiteit, voornaaniste top, kruin ; (ook :) een der voornaamste personen.
Somnambdle, nacht- of slaapwandelaar ; helderziende door
het magnetism.
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Somnambulisme, het slaap- of nachtwandelen ; helderziendheid in den magnetischen slaap.
Somnifera, slaapwekkende middelen.
Somnoldntie, slaperigheid, slaapzucht.
Sonate, muziekstuk voor piano alleen, of in begeleiding
met enkele instrumenten.

Sonatine, kleine sonate.

Sonde, peilstift, tentijzer ; zink-, diep- of peillood.
sondeeren, peilen (eene wond, den zeebodem enz.); (fig.)
onderzoeken, nitvorsehen, uitbooren.
Sonnet, klinkdicht.
Sonomdter, toon- of klankmeter.
sonoor, sondrisch, klinkend, welklinkend, voltonig.
Sophisme, bedrieghjke sluitrede, schijngrond, drogreden.
Sophist, drogredenaar (iemand die door schijngronden,
door spitsvondigheden iets zoekt te bewijzen).
Sophistificatie, vervalsching door inmenging van slechtere
zelfstandigheden.
sophistisch, spitsvondig, bedrieglijk. (neeren.
sophistiseeren, den drogredenaar spelen, spitsvondig redesoporatief, soporeus, slaapverwekkend ; (fig.) langwijlig,
vervelend.
Sopraan, bovenstem, distant. (drank.
Sorbet, Turksche koeldrank ; soort van fruitijs als koelSorbOnne, de godgeleerde faculteit te Parijs.
sordide, vuil ; laag, gemeen, snood ; gierig, vrekkig.
Sordid iteit, onreinheid ; gemeenheid, laaghartigheid, snoodheid ; vrekkigheid.
(gen.
Sordine, Sourdine, demper, toonverdoover aan speeltuiSornet, sprookje, beuzelpraat.
Sororiatie, de ontwikkeling der vrouwelijke borsten.
SOrte, soort, slag.
sorteeren, uitzoeken, in soorten schiften.
Sortie, uitval ; uitvoer van waren uit stad of land.
Sortiment, voorraad van uitgezochte waren, goederenvoorraad ; (bij boekhandelaars :) voorraad van door anderen uitgegeven werken ; sortimentshandel, handel in
boeken, door anderen uitgegeven.
sostenCito, aanhoudend, volhoudend.
Soterologie, leer der zaligheid, heilandsleer.
Sottise, zotheid, domme streek ; onbetanielijkheid.
sotto voce, met zachte, gedempte stem.
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Sou —Souverein

Sou, Fransehe reken- en kopermunt = 2! et.
Soubrette, slow kameniertie in de opera en het drama,
half-vertrouwde op het tooneel.
Souche, stamrerister, stamlijst.
Soudenier, z. Soldaat.
souffieeren, blazen ; inblazen, influisteren.
Southet, klap, ruuilpeer, oorvijg.
Souffleur, inblazer, rolvoorzegger op het tooneel.
Soutfre-douleur, zondebok, wrijfpaal.
souffreeren, lijden, oridergaan; toelaten.
soufreeren, zwavelen, aan de werking van zwaveldamp
blootstellen ; in gesmolten zvravel doopen.
souhaiteeren, wensehen, begeeren.
soulageeren, verlichten, verzachten, draaglijker maken.
Soulagement, verlichting, troost, verkwikking, hulp.
Soumissie = Submissie.
Soupape, klep, wind-, lueht-, stoomklep.
Soupcon, argwaan, verdenking.
soupconneeren, verdenken, vermoeden, gissen.
soupconneus, achterdoehtig, mistrouwend, ergdenkend.
Soupe, soep.
Soupe of Souper, avondeten.
soupeeren, het avondmaal houden, avondmalen.
souple, buigzaam, lenig; gedwee, handelbaar.
Souplesse, buigzaamheid, rekkelijkheid ; rapheid.
Source, bron, oorzaak ; handelsbron.
Sourdine, z. Sordine.
Sousbinde, kruisband, papierstrooken ter sluiting van
drukwerk, dat men met de post verzendt.
Souscribent, souscribeeren, enz., z. Subsc—.
Souspieds, voetriemen aan brook of slobkousen.
soussigneeren, onderteekenen.
Soutache, plat fijn koord voor belegsel.
Soutâne, lijfrok der R. K. geestelijken ; (ook soms;) de
geestelijke stand zelf.
soutenable, houdbaar, verdedigbaar.
(dedigen.
souteneeren, ondersteunen, onderhouden ; beweren, verSouterrain, onderaard.sch gewelf, onderaardsche gang.
South, zuiden, zuid.
Soutien, steun, ondersteuning ; middel ter opstijving.
Souvenir, herinneringsgeschenk; schrijf- of zakboekje.
Souverein, onbepaald gebieder, onafhankelijk vorat.
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souverein, oppermachtig, onbeperkt, vrPeerschend.
Souvereiniteit, oppermacht; vrije, onafhankelijke Staat.
Sovereign, eng. goudinunt = 1 pd. sterl. = ongev. 12 gl.
soyeux, zijdeachtig, als z k. jde ; zeer kin.
Spaath, algenieene iiaam van zekere glanzige, gekristalliseerde zelfstandigheden, die lieht in kubieke, prismatiache of an Jere stukken breken.
Spade, spacious, z. Spat—.
Spaddl, z. Spatel. (berspel enz.
Spadille, schoppenaas, hoogste troef in 't quadrille-, omSpado, ontinande ; —nisch, ontmand.
Spihi, Turksch soldaat, inz. ruiter (van dit woord hebben
de Engelschen hun Sipoys, Seapoys gensaakt).
Spalier, latwerk of staketscl voor leiboomen.
Spalierboom, leihoom, waaierboom tegen latwerk.
Spaniel, patrijshond.
Spaniool, Spansche snuiftabak ; (ook ;) Spanjaard.
Spanjolet, ijzeren deur- of vensterstang tot shifting.
spargeeren, uitstrooien, rondpraten, verspreiden.
spartaansch, gestreng, hard, mannelijk (ale in 't oude
Sparta).
Spartam et Martham hebben, een bestaan en eene vrouw,
een kooi en vogeltje hebben
Sparterie, vlechtwerk ; mattenfabriek.
spasmatisch, aan kramp Wdende. (spiervezels.
Spasme, kramp, hevige, onwillekeurige samentrekking der
spasmodisch, krampachtig.
Spasmologie, leer van de krampen.
Spatel, strijkmes, pleisterstrijker (der apothekers); ternperuses (der schilders .
Spatie, ruimte, tusschenruimte, tijdruimte ; scheistiftje
der letterzetters.
spacious, ruim, breed, uitgestrekt.
spatsieren, wandelen, flaneeren.
Speaker, spreker, redenaar ; de voorzitter van het lagerhitis in het Engelsch parlernent.
Specerij, genr4re, verhatende kruiderij.
speciaal, specieel, bijzonder, elk op zich zelf ; bepaald,
nanwkeurig ; vertrouwd, nauw bevriend.
specialiseeren, bijzonder kenmerken en aanduiden.
Specialiteit, bijzonderheid, soortelijke eigensehap ; bijzonder stuthevak, waaraan men zich toewijdt, lievelingsvak.
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Specie—spendabel

Specie, bijzondere soort ; hoofdregel der rekenkunst ; geldof muntsoort ; klein geld, pasmunt.
specieel, z. speciaal.
species facti, de voorstelling van het gebeurde, het verhaal der feiten, de gang der zaak.
specieus, schijnbaar, schoonschijnend, misleidend.
Specificatie, nauwkeurige, stukswijze opgaaf.
specificeeren, nauwkeurig opgeven, elk voorwerp op zich
zelf benoemen of kennelijk maken.
Specificum of specifiek middel, bepaald geneesmiddel
tegen eene kwaal of ziekte (bv. de kina is een voortreffelijk Sp ecific um tegen de koorts).
specifiek, soortelijk ; — gewicht, soortelijke zwaarte, d. i.
verhouding van de zwaarte eens lichaams tot die van
gedistilleerd water (op 4 graden), beide onder gelijk vo Specillum, zoek- of peilnaald der wondheelers. (lumen.
Specimen, proef, proefstuk ; bewijs.
spectabel, bezienswaard ; aanzienlijk.
Spectabiliteit, aanzienlijkheid.
spectaculeus, opzienharend, schandelijk.
Spectakel, schouwspel, vertooning ; rumoer, opschudding.
Spectator, aanschouwer, toelqker ; waarnemer, opmerker.
Spectatorium, de kring der toeschouwers.
Spectraal-analyse, onderzoek der grondstoffen van brandende lichamen door middel van het prisma-kleurenbeeld.
Spectroscoop, toestel om bet spectrum to onderzoeken.
Spectrum, spook, verschijning ; kleurenbeeld van het zonnelicht.
Speculdnt, Speculateur, beschouwer, overpeinzer, ondernemer, winstbespieder.
Speculitie, bespiegeling ; onderzoek en berekening eener
onderneming op waarschijnlijke winst of verlies ; fijn
ontworpen handelsvoordeel.
speculatief, bespiegelend, diepzinnig ; bovenzinnelijk ; ondernemend, op vermoedelijke winst berekend.
speculeeren, navorschen, in den geest beschouwen ; handelsplannen ontwerpen; berekeningen in zaken van
financien, in rijzing of dating der fondsen enz. maken.
Speech, aanspraak, redevoering ; speechen, een cede
Spencer, vestrok ; korte rok zonder pauden.
(houden.
spenddbel, mild, mededeelzaam.
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spendeeren— Spleen

spendeeren, ten koste leggen, besteden.
Spermaceti, Spermaceet, walschot of witte amber, cane

vetstof, die de hersens van sommige walvisschen onigeeft en waarvan men, met wit was vermengd, kaar(staatsburgers.
sen (spermaceti-kaarsen) maakt.
Spes, hoop ; — patriw, hoop des vaderlands, de jonge
Spesen, onkosten, inc. handelsonkosteu.
Spheer, z. Steer.
Sphinx, zie het minder goede Sfinx.
spiccato, duidelijk, verstaanbaar ; kort afg,estooten.
Spinozisme, leer van den geleerden jood Spinoza (in 1662

te Amsterdam geboren), dat God en de wereld den zijn.
Spinozist, aanhanger Bier leer.
Spialter, Spiauter = Zink.
spinaal, tot de ruggegraat hehoorend.
Spinet, ]clavier, wells snaren met punten van penne-

scliachten aaiigeslagen worden.
Spinsbek = Pinchbek.

SpiOn, bespieder ; (ook :) vensterspiegel.
spioneeren, bespieden, afloeren.
spiraal, schroef- of slakvormig geclraaid, schroefvormig.
Spiraallijn, schroeflijn, slakkelijn.
Spiraalveer, slakkeveer, opgewonden veer in horloges.
Spiritisme, meening, bedrijf der spiritisten.
Spiritist, iemand, die heweert door tusschenkomst van
ecn medium (zie dat wooed) met de geesten der afgestorvenen gemeenschap te hebben.
Spiritualien, geestelijke aangelegenheden, geloofszaken,
zielezorg ; (ook :) sterke, geestrijke dranken.
Spiritualisme, geestenleer, het stelsel, volgens 't welk de
ziel een van het lichaam onafhankelijk, geestelijk, onverderfelijk, dos onsterfelijk wezen is.
Spiritualiteit, onlichamelijkheid, innerlijk leven.
spiritueel, geestig, geestrijk ; zinrijk, snedig ; geestelijk,
onliclianielijk.
spiritueus, geestrijk, vol geest, vurig, sterk (van dranken).

Spirituosa, geemtrijkc drunken.
Spiritus, geest; geestrijkheid ; geestrijk vocht.
spiritus flat ubi vult, de geest blaast waarheen hij wil.
spiritus promptus est, taro infirma, de rest is gewillig, maar het vleesch is zwak.
Spleen, miltzucht, zwaarnioedigheid (die dik vvijls leveue,ELFDE DRUK.
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4 8 2splendied—Staffier
zatheid en zelfmoord voortbrengt); blijvende kwade
grilligheid.

splendied, schitterend, prachtig ; (ook .) mild.
Splint, (schertsenderwijze voor :) geld, specie.
Spodium, beenderzwart.
Spoliatie, berooving, plundering.
spolieeren, beroove-n, plunderen.
SpOnde, bedstede, legerstede, slaapplaats.
spongieus, sponsachtig, vol porien of gaatjes.
Spongiositeit, sponsachtigheid, poreusheid.
Sponsalien, huwelijks- of trouwbelofte.
Sponsor, borg; — fide, peet, doopgetuige.
spontaan, vrijwillig, van zelf, uit eigen beweging.
Spontaneiteit, vrije wilskracht, zelfwerkzaamheid ; wille-

keur, eigen goeddunken.
sponta sua, uit eigen beweging.
sporddisch, verstrooid, op zich zelf staande, b y. sporadische ziekten, zulke, door welke slechts enkele men-

schen hier en daar worden aangetast en die niet algemeen heerschen.
Sport, grap, uitspanning, wedren, allerlei lichaamsoefe-

ningen en uitspanningen in de open lucht.
Sportsman, liefhebber van jacht, wedrennen enz.
squameus, schubbig, geschubd.
Square, vierkant plein to Louden, met plantsoen en gras-

perken aangelegcl. plein in groote steden. [Amerika).
Squatter, kolonist op onverkochte staatslanderijen (in
Squire = Esquire.
Stabat Mater, de moeder (van Jezus) stond (can't kruis);

aanvangswoorden van een beroenid geestelijk R. K. gezang ; dat gezang zelf.

stable!, duurzaam, bestendig, vast.
stabileeren, vastzetten, bevestigen.
Stabilist, behoudsman, aanhanger van 't behoudstelsel,

volharder bij 't oude.
Stabiliteit, duurzaamheid, voortdurend bestaan.
staccato, afgestooten, kort.
Statile, lengte- of wegmaat ; loop- of renbaan ; (ook stadium) tijdruirnte in de voortgaande ontwikkeling van

een voorva.1, van den toestand eener ziekte.
Staffer, gemantelde lijfwacht der middeleeuwsche ridders;

gew apend dienaar, l id Ctrawant.

Stage—Statistiek
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Stage, proeftijd van een jong rechtsgeleerde.
Stage-coach, diligence, postkoets.
(rechtshoven.
stageeren, zijn proeftijd uitdienen (bij advocaten en geStagiaire, jong reclitsgeleerde, die bij een advocaat 4n
proeftijd. heeft.
Stagno, gemiddelde rekening, overslag, naming,
Stagnatie, stilstand, stremming, verbindering ; bederf.
stagneeren, stilstaan ; bederven, verrotten.
Stagnool, z. Stanniool.
Stake, inzet bij 't spel en de wedrennen.
Staket, —sel, paalwerk ; paalheining.
stalactiet, dropsteen aan 't grotgewelf.
Stalagmiet, dropsteen op den grotbodem.
Stalle, koorstoel; dergelijke zitplaats in scliouwburgen;
— d'orchestre, zitplaats vlak achter de muziek.
Stamboel, Turksche naam van Constantinopel ; (ook :)
Turksche goudmunt, ongeveer = 5 gulden.
Stamp, stempel, zegel, postzegel.
Standaard, Stander, ijkmaat, legger of slaper ; richtsnoer,
model; vaan, ruitervaan.
Standchen, serenade.
Stanniool of Stagnool, bladtin, tinfoelie.
stante Ode, op staanden voet, terstond.
Stance, versafdeeling, verzengroep, ook wel vers geheeten.
Starboard, stuurboord, de rechterzijde van het schip.
Startist, Poolsch oudste, landvoogd, gouverneur,
Start, startingpost, post, punt waar de paarden afrijden
Statica, Statiek, evenwichtsleer.
[(bij wedrennen).
Statief, voetstuk (als steun voor de meettafel der landmeters en dergelijke).
statieus, pronkend, pralend, staatsiemakend.
Station, stand, opontlioud; stand- of ligplaats ; aanleg-,
pleisterplaats, wisselplaats, postrust ; stationsgebouw
of station, groot gebouw aan de spoorwegen, waar de
spoortrein stilhoudt om passagiers en goederen op to
neaten en of to zetten.
stationnair, stilstaand, blijvend, voortdurend, vastgezet.
stationneeren, eene stand- of ligplaats geven,
statische electriciteit, z. onder Electriciteit.
Statist, tigurant ; stomme-rolvervuller op het tooneel.
Statisticus, statenkenner, kenner van de statistiek.
Statistiek, de wetenschap, die over de cijfers der be‘,01-
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statistisch—stereotypeeren

king, inkomsten, den Mandel, de fabrieken enz. van een
Staat handelt, de staathuishoudkunde.
statistisch, volgens de statistiek.
Statue, standbeeld, beeldzuil.
statueeren, oprichten ; vaststellen, verordenen ; een exemeen voorbeeld ter waarschuwing geven.
pel
Statuette, klein standbeeld, standbeeldje.
Status, staat, stand, toestand ; activus et passivus,
staat der vorderingen en schulden ; — qu6, de toestand,
waarin eene zaak tot dusverre was ; in statu quo, in
den vorigen stoat, op den ouden voet.
Statuur, lichaamsgestalte of -hoogte, stal.
Statuut, wet, verordening, stichtings- en grondwet van
een genootschap, glide enz.
Steamboat, stoomboot ; steamer, stoomer. (kaarsen.
Stearine, gezuiverde talkstof ; —kaarsen, gezuiverde talkSteed, hen gst.
Steel, staal.
Steeple-chase, wedren met hindernissen (met een kerktoren of ander hoog punt als doel).
Steganographie, geheimschrijfkunst.
Stellionaat, zoodanig bedrog, dat de wet niet onder de
valschheden of vervalschingen begrijpt (bv. het verkoopen van een pand als onbezwaard, ofschoon er hypotheek op staat).
Stemma, stamboom, geslachtstafel.
Stenograaf, snelschrijver. (tingen en teekens.
Stenographie, snelschrijfkunst door middel van verkorStêntor, voormalig heraut der Grieken voor Troje ; geweldig schreeuwer ; iemand met een zware stem (stentorstem).
Steppe, hoogliggend, woest land van aanzienlijke grootte.
Stere, kubieke meter of teerling-el, wisse.
Stereographie, lichaamsteekening (op een vlak).
Stereometrie, lichaanismeting.
StereosCoop, optisch werktuig, dat de vlakke beelden als
verheven vertoont.
stereotiep, vaststaand, onveranderlijk.
Stereoty'pen. onheweeglijke drukletters en de afdrukken
daar van ; vaststaande drukvormen of letterplaten.
stereotypeeren, vaste drukvormen vervaardigen en daarsuede drukken.

Stereotypie—Storage
485
___--Stereotypie, plaatletterdruk ; gieterij van stereotypen.
steriel, dor, schraal, onvruchtbaar.
Steriliteit, onvruchtbaarheid; dorheid.
Sterling, wettelijke Engelsche muntvoet ; pond of livre
sterling (L. st.), voorheen geslagen, nu slechts phi'.
geerde Engelsche mint, doende 20 Eng. schellingen of
omtrent 12 gulden.
Stethoskoop, borsthoortuig, hoorbuis ter onderzoekiug
van de borstliolte.
Steward, huislioftneester, rentmeester ; proviandmeester
op een schip ; Lord high-steward, opperrechter, een
der hoogste rijksanibtenaars in Engeland.
Sthenie, volkraehtigheid, verhoogde levenswerkzaamheid.
Stichomantie, waarzeggerij door briefjes waarop verzen
geschreven waren.
Stichometrie, versmeting, versmeetkunst. (schande.
Stigma, punt, stip ; litteeken ; merk, brandmerk ; smaad,
stigmatiseeren, met litteekens voorzien, brandmerken ;
schandvlekken.
Stigmatographie, kunst one met punten to schrijven.
Stilet, kleine dolk ; wondheelerspijlnaald; graveerstift.
stiliseeren, in woorden uitdrukken, inkleeden.
Stilist, steller, schrijver, iemand, die dezen of genen stijl
schrijft, inz. die de goede uitdrukking in zijne macht
Stilistiek, kunst der schriftelijke voordracht. (heeft.
Stimulans, pl. stimulantia, opwekkend of prikkelend mid(del.
Stimulatie, opwekking, prikkeling, aansporing.
stimuleeren, aansporen, ophitsen, prikkelen.
Stipendium, (eig. loon, soldij) beurs of toelage voor min
bemid.delde studenten.
Stipulatie, vaststelling, afspraak, beding; verdrag.
stipuleeren, afspreken, bedingen, bepalen.
Stea, zuilenzaal in 't nude Athene.
Stock, fondskapitaal, inz. staatskapitaal; —s, de in omloop zijnde Engelsche staatsschuldbrieven ; oak Looveel
ale aetiti.
Stock-jobber, beunhaas in den effectenhandel.
Stoffage, Stoffeering, optooiing, toerusting (van eene kamer, een kleedingstuk enz.); aanvulling eener schilderij
met figuren of groepen ; die figuren zelven ; stoffeeren,
toerusten ; bezetten, omzetten ; van 't noodige huisraad
voorzien ; met 1, :,■ werk opsieren (eene schilderij).
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Stoicijn—Street

Stokijn, wijsgeer van Oud-Griekenlan.d, die zich door
verloochening van alle gevoel onderscheidde; (vandaar :)
een onverzettelijk, onaandoenlijk man.

stokijnsch, onverschillig, koelbloedig, onaandoenlijk.
Stoicisme, de leer der stoicijnen ; gelijkmoedigheid, on-

verzettelijkheid, ongevoeligheid in smarten.

Stála, Stool, (eig. kleed) breede, laagafhangende schou-

derband. der R. K. priesters

StOliditeit, domheid, dwaasheid, onverstand
stomacheeren, aan de maag lijden.
Stomachica, maagmiddelen.
Stone, eng. gewicht van 14 pond.
Stool, z. Stola.
stop! houd op ! staak! halt! schei nit!
StOrax, welriekend, balsemachtig gomhars.
Store, (fr.) rolgordijn als zonnescherm voor vensterramen

en koetsglazen.
Store, (eng.) voorraad ; magazijn, winkel.
storneeren, verbeteren door een tegeupost, door af- en
bijschrijven. Storno, verbetering van een verkeerd ge-

boekten post.

StOrthing, de qksvergadering in Noorwegen.
Stout, sterk, krachtig, inz. sterk Eng. bier.
Strabisme, Strabositeit, het scheelzien ; scheelheid.
Strait, straat, zeeengte.
Stramien, borduurgaas, bord.uurpapier.
Stranger, vreemdeling, buitenlander.
Strangulatie, verworging.
stranguleeren, verworgen.
Strapatzen, inspanning, zware arbeid, vermoeienisseu.
Strata, lagen, schichten.
Stratageem, krijgslist, kunstgreep.
Strategie, Strategiek, veldheerswetenschap, krijgskunst.
strategisch of strategetisch, krijgskunclig. [stollen enz.)
stratificatie, laags- of schichtsgewijze ligging (der delfstratificeeren, laagsgewijze op elkander leggen.
Stratocratie, soldatenregeering, militaire heerschappij.
Stratographie, leger- of krijgsbesclirijving, geschrift over
de krijgskunst. (berry, aardbezie.
Straw, stroo : straw-cutter, stroosnijder,liakselmes; strawStream, stroom.
Street, straat ; —door, huisdeur.

Strelitzen—suaviter
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Strelitzen, voormalige Russische soldaten der keizerlijke
lijfwacht.
stretto, nauw, eng ; schaars ; kort, snel, gezwind.
strict, nauwkeurig, stipt ; streng.
stricto Ore, mar streng recht. (genomen.
stricto sense, in den strengsten zin (des woords), strikt
Strictuur, sarnentrekking, vernanwing.
Strike, werkstaking, grêve.
stringêndo, samentrekkend, verkortend.
stringent, bondig, nadrukkelijk, streng, afdoend.
Strips, een touw met knoopen ; slaag.
Stroboscoop, strobosccipische schijf, draaischijf, draaibeeld, draaigezicht (optisch werktuig of speelgoed).
Strophe, versafdeeling, verskoppeling, vers.
Structuur, bouw ; samenstelling, rangschikking der deelen.
Struggle, worsteling, strijd ; — for existence, — for
life, strUd om het bestaan, om het leven.
Strychnine, sterk vergif nit braaknoten (Nux vomica).
Stuc, pleisterkalk, gipspleister.
Studbook, stamboek der renpaarden.
studeeren, zich (op iets) toeleggen, nauwkeurig onderzoeken ; inz. leeren, zich met geleerden arbeid bezig
houden.
(academie-burger.
Student, Studiasus, leerling, inz. aan eene hoogeschool,
Stildie, vlijt, inspanning, navorsching ; leerijver, aanleering, oefeningsstuk ; proefstuk, proeve.
studieus, de studie beminnend, leergraag.
Stukadoor, kunstenaar of werkman in gipswerk.
Stupefactie, verdooving, bedwelming, verslagenheid.
Stupiditeit, domheid, botheid, stompheid.
stupied, dons, stompzinnig, hot.
Stylist, z. Stilist.
styptisch, samentrekkend, bloedstillend.
Styrax of Sty rax (z. ald.)
Styx, hellerivier, een van de stroomen der onderwereld.
Sunda, welsprekendlieid, overredingsgave, aangenaam
vloeiendc voordracht ; (ook welt) gesnap, gekakel.
SuasOrium, raadgeving, aanbeveling.
sea sponte, uit eigen beweging.
Suaviteit, liefelijkheid, aangenaamheid.
suaviter in modo, fortiter in re, zaeht in de wijze, maar
krachtig in de daad.

488

sub—subordineeren

sub, onder.
subalpijnsch, aan den voet der Alpen gelegen.
subaltern, ondergescbikt, afliankelijk.
Su balterniteit, ondergeschiktheid. (amendement.
Subamendement, onderamendement, amendement op eel'
sub conditiOne, onder voorwaarde.
subcutaan, onmiddellijk onder de huid gelegen.
Subdelegaat, ondergevolmachtigde, bijgezant.
Su bdivisie, onderafdeeling.
Su bhastatie, openbare, gerechtelijke verkooping.
gezwind.
sublet, sObito, plotseling, censklaps;
Subject, Sujet, onderwerp, hoofd- of grondwoord van
een zin; handelende persoon, persoon in tegenstelling
met bet, object of de zaak.
Subjectie, onderwerping.
subjectief, onderwerpelijk, persoonlijk, innerlijk.
Subjectiviteit, gesteldheid van een onderwerp; persoonlijklieid, bet aanwezig . zijn in ons voorstellings- en ken(vermogen.
sub judice, onder den rechter, onbeslist.
Subjunctief, aanvoegende wijs der werkwoorden.
subjunctief, bijgevoegd; verbindend.
Sublevdtie, ondersteuning, hulp.
subleveeren, ondersteunen, bijstaan.
subliem, verheven, hoog, edel.
Sublimaat, (bij ehemisten .) bet opgedrevene, inz. opgedreven kwik. sublimeeren, naar boven drijven, verSu blimiteit, verlievenheid. (vluchtigen.
sub littera, onder de letter.
Su blocatie,wederverpacbting van bet gepachte, onderhuur.
sublundrisch, ondermaansch; (fig.) vergankelijk.
Subluxdtle, verstuiking.
submergeeren, onderdompelen, doen zinken; overstroomen, onder water zetten.
Submersie, onderdompeling ; gebeele overstrooming.
submis, soumis, onderdanig.
Submissie, onderwerping, onderdaniglieid, ootmoed.
submitteeren (zich), zich onderwerpen, zwichten.
sub ndmero, onder bet nonuser of getal.
Su bordi nAtie, ondergeschiktheid, onvoorwaardelijke dienstgeboorzaambeid, inz. bij den soldatenstand.
subordineeren, in gezag, rang, waardigheid onder een
ander plaatsen, afhankclijk maken.

Subornatie—subsumeeren
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Subornatie, omkooping, heimelijke verleiding.
suborneeren, verleiden, heinielijk onikoopen.
subplanteeren, den voet lichten, onderkruipen.
sub Kena, op straffe, op boete.
sub prwtextu, onder voorwendsel. (lijk wegnemen.
subrepiêeren, longs slinkselie wegen verknjgen; heimeSubreptie, verkrijging door 't verzwijgen of verniinken
der waarheid, door verrassing, verschalking enz.
Subrogátie, ondersehuiving, het in-plaats-stellen.
sub rOsa, onder de coos, in vertrouwen, in 't geheim.
Subscribent, Souscripteur, onderteekenaar ; inteekenaar.
subacribeeren, onderschrij y en ; inteeken en.
Subscriptie, onderteekening ; inteekening.
subsecutief, achtereenvolgend, opvolgend.
subsidiair, hulpverleenend ; in de plaats komend, subsidiaire gevangenisstraf, gevangenzitting, waardoor de
l;eboete peasoon zich van de opgclegde boete kan ontheffen ; subsidiaire hypotheek, nadere pandstelling bij
ontoereikendheid der eerste.
Subsidie, bijdrage, bijstand, ondersteuningsgeld ; subsidien, onderstandsgclden, inz. tot het vocren van oorlog.
sub sigillo volante, onder vliegend, open zegel.
Su bsignatie, onderteekening,
subsigneeren, onderteekenen.
Subsistentie, voortduring; onderhoud, levensonderhoud.
su bsisteeren, bestaan; zijn onderhoud hebben.
sub sole, onder de con.
sub specie, onder de gestalte.
sub spe rati, op hoop van goedkeuring.
Substantialiteit, wezenlijkheid, zelfstandigheid.
Substantie, zelfstandigheid, stof ; wezenlijke inhond, pit
of hoofdbestanddeel ; het beste van eene zaak.
substantieel, wezenlijk, zelfstandig ; voedzaam.
Substantief, zelfstandig naamwoord.
substineeren, in plaats stellen. SubstitOtie, plaatsvervanging, inpiaatsstelling; aanstelling tot erfgenaam na
den dood des vrnclitbruikers of des eersten erfgenaains.
Substituut, plaatsbekleecler, toegevoegd arnbt- of postbekleeder.
subsumeeren, gevolgen trekken nit het bijzondere tot het
algemeene of nit het algemeene tot het bijzondere besluiten ; daaronder begrijpen.
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subtiel—suggereeren

subtiel, fijn, teeder ; (fig.) iistig, sluw, spitsvondig.
subtiliseeren, verdunnen ; (fig.) uitpluizen, haarklooven,

mug-gen zi ften.

(klooverij

Subtiliteit, fijnheid ; (fig.) sluwheid, geslepenheid; haarSubtractie, aftrekking ; subtraheeren, aftrekken.
subveniteren, to hulp komen, ondersteunen, hgstaan.
Subventie, hulp, hijstand, ondersteuning.
Subversie, ornwerping ; ondergang, verval.
subversief, oniverwerpend.
subverteeren, omwerpen, verwoesten.
sub voce, onder het woord.
Succdde, dik gekookt fruitsap ; ingemaakt fruit, gekon-

fijte oranjeschillen. (len.
succedeeren, opvolgen, opvolger zijn ; (ook wel :) navalSuccds, voorspoed, gelukkige afloop, goede nitslag, bijval;
— d'estime, een door achting voor den schrijver ver-

kregen bij val.

Successie, opvolging; volgreeks ; troons-, ambtsopvolging ;

erfenis, nalatenschap.
successief, allengs ; langzamerhand ; achtereenvolgend.
Successor, opvolger ; erfgenaam.
succinct, kort, heknopt, ineengedrongen, bondig.
succulent, saprijk, voedend, krachtig.
Succulentie, saprijkheid ; voedzaamheid, krachtigheid.
succumbeeren, bezwijken, onderdoen.
Succursdle, hulp- of bijkerk ; hulp bijkantoor.
Sudatorium, zweetbad.
sufficient, toereikeud, genoegzaam, voldoend.
Sufficientie, toereikendheid, voldoendheid.
sufficit, het is genoeg.
sufficit cuique diei sua malitia, elke dag heeft genoeg

aan zijn eigen kwaad.
Suffisance, laatdunkendheid, eigenwaan, trotsche zelfge-

noegzaamheid. (wean, laatdunkend.
suffisant, voldoende, toereikend; (ook :) ingebeeld, vol eigenSuffixum, achtervoegsel.
Suffocatie, verstikking ; suffoqueeren, verstikken.
Suffragaan-bisschop, Suffragaan, wijhisschop.
Suffrage, stem, kiesstern ; goedkeuring ; — universe!,

algemeen sterarecht.
Sugar, suiker.
suggereeren, intlazen, aan de hand geven.
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Suggestie, heimelijke ingeving, inblazing.
suggestie-vraag, zulk eene vraag, door welke den in 't
verhoor genornene het antwoord bedektelijk in den mond
gegeven en hem daardoor eene onjuiste bekentenis
wordt afgelokt.
sui generis, van zone soort, alleen aan hem eigen.
Suisse, zwitser ; deurwaarder, portier, kerkeknecht.
Suite, vervolg ; begeleiding, stoet ; volgreeks van kamers ;
Suivdnte, kamenier, begeleidster.
(rij, reeks.
Sujet, onderwerp (vgl. Subject); onderdaan ; aanleiding,
gelegenheid, oorzaak ; een slecht —, slecht mensch ;
sujetten, de gezamenlijke dienstdoende personen, het
personeel (bv. van een tooneel).
&lifer, Sulphur, zwavel.
Sulfurdtie, zwaveling, verbinding met zwavel.
sulfureeren, zwavelen, met zwavel verzadigen.
sulfureus, zwavelig, zwavel bevattend.
Sultan, Turksche keizer, Groote Heer.
Sultãne, bevoorrechte gemalin des Turkschen keizers ;
ook de titel zijner dochters ; — vdlide, moeder des
sultans.
Summa, som, getal, verzamelgetal, bedrog, totaal. (men.
summa summdrum, gezamenl)jk bedrag, alles bijeengenosammair, summarisch, summierlijk, samengevat, beknopt, bondig.
Summdrium, korte inhoud ; (ook :) koor- of misgewaad.
Summdtie, Summeering, bijeenrekening; z. sommatie.
summeeren, de som opmaken, optellen.
Summiteit, z. Sommiteit.
summum bonum, het hoogste goed.
summum jus summa injuria, de strengheid der wet is de
grootste onderdrukking, de overroaat van rechtvaardigheid is het grootste onrecht.
sumtueus, kostbaar, prachtig, weidsch.
Sumtuositeit, pracht, praalvertoon, groote en prachtige
vertering en uitgave. (zonsondergang.
Sun, zon ; sunday, zondag; sunrise, zonsopgang ; sunset,
silo Onto, voor zone rekening.
suo tdmpore, to zijner tijd.
super, over, zeer, be. superfijn, zeer fijn.
Superabunddntie, Surabunddntie, zeer groote over vloed,
overtolligheid.
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Superarbitrium, beslissing in hooger aanleg.
supdrbe (niet supdrber), eig. trotsch, overmoedig ; heerlijk, voortreffelijk, prachtig.
Supercargo, z. onder Cargo.
Supererogatie, ruimschootsche, to ver gedreven plichtvervulling, overdrij ing. (kennis.
Superficialiteit, oppervlakkigheid, gebrek aan grondige
superficieel, oppervlakkig, niet grondig.
superfijn, overfijn, bijzonder fijn.
Superflu, overvloed, overtolligheid.
superieur, hooger, meerder, machtiger (z. ook superior);
Superieuren, overheden.
Superintendent, oppertoeziener.
Superior of Superieur, oudste, voornaamste;kloostervoogd.
Superioriteit, meerderheid, hooger gezag, voorrang.
Superlatief, overtreffende trap; hoogste graad.
Supernaturalisme, bovennatuurgeloof, openbaringsgeloof.
Supernaturalist, wie aan 't bovennatuurlijke, aan een
openbaring gelooft.
Supernumerair, Surnumerair, een boven het gewoon petal (van beambten, bedienden enz.) aangesteld persoon.
Superpositie, boven-elkander plaatsing.
Superstitie, bijgelocf; superstitious, bijgeloovig.
Supinatie, terugbuiging, rugwaartsche beweoing.
''
suppediteeren, aan de hand doen (b y. eenhulpmiddel);
behulpzaam zijn, bijspringen.
Supper, avondeten.
supplanteeren, onderkruipen, den voet lichten.
Suppleant, aanvuller, plaatsvervanger.
(maken.
suppleeren, aanvullen, bijdoen, aau toevoegen, voltallig
Supplement, toevoegsel, aanhangsel, aanvulsel.
supplementair, aanvullen, tot volmaking dienende.
Suppliant, Supplicant, verzoeker, indiener van een versupplicdndo, smeekend, biddend.
(zoekschrift.
Supplicatie, verootmoediging ; (ook .) = suppliek.
suppliceeren, z. supplieerdn.
Suppliek, verzoekschrift, ootrnoedige bede.
supplieeren, suppliceeren, nederig verzoeken, smeeken;
een verzoekschrift indienen.
supponeeren, onderstellen, aannemen, onderschuiven
Suppoost, dienend lid (bv. van 't gerecht, van eene boogescliool); medestander, helper in 't kwade.
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Support, steno, stut, ondersteuning.
supportdbei, draaglijk, lijdelijk, verdraaglijk.
supporteeren, verdragen; onderstutten.
Supporto, interest op wissels.
SuppOsita, ondergeschoven Bingen.
Suppositie, onderstelling; ondersebuiving.
Suppressie, onderdrukking, terughouding; verheimeAjking ; afschaffing, opheffing.
supprimeeren, onderdrukken ; weglaten ; verheimelijken ;
opheffen, to niet doen.
Suppuratie, ettering, zwering.
supputeeren, etteren, zweren, dragen.
Supputdtie, berekening ; overslag, yarning.
supputeeren, berekenen ; een overslag maken, ramen.
supra, boven, bovenop.
Suprematie, oppertoezicht en oppermacht, inz. van den
paus over de bisschoppen en kerken.
SurabundAntie, z. Superabundantie.
Surcharge, overlast, overlading.
surchargeeren, overladen.
SCircoup, het spelen van een hoogeren troef, overtroeving.
surcoupeeren, overtroeven.
Surditeit, doofheid.
Surf, branding.
Surface, oppervlakte, buitenzijde.
Surgeon, wondheeler.
Surnumerair, z. Supernumerair.
surpasseeren, overtreffen.
Surplis, koorhemd der Kath. geestelijken.
Surplus, overschot, overblijfsel, rest ; nieerder bedrag.
surprendnt, verrassend, zonderling.
surpreneeren, verrassen, verbazen, ontstellen.
Surprise, verrassing ; bevreemding, verbazing.
ikoffie).
Surrogaat, plaatsbekleedend middel (bv. eichorei voor
Surseance, opschorsing, verlengde betalingstermijn.
sCirsum Gorda i de harten` omhoog !
Surtout, groote overrok, overjas; (ook :) tafelstel met
zout, peper, suiker enz.
Surveillance, toezicht, bewaking.
Surveillant, bewaker, toeziener, oppasser. (toezien.
surveilleeren, een waakzaam oog houden, acht geven,
Surveyor, opzichter ; landmeter.
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Survivance, overleving, beloofde opvolging van iernand
in geval men hem overleeft ; het recht one een persoon
na zijn dood in zijn ambt op to volgen.
susceptibel, vatbaar, gevoelig, prikkelbaar.
Susceptibiliteit, ontvankelijkheid ; prikkelbaarheid ; lichtgeraaktheid.
Suscitatie, opwekking, aandrijving ; opruiing, aanstoking.
susciteeren, verwekken, berokkenen ; opwekken, aansporen ; aanstoken, opruien, ophitsen.
sus Minervam (docet), het ei wil wijzer zijn dan de hen
(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.
Suspensie, uitstel, vertraging ; onzekerheid, besluiteloosheid ; tijdelijke dienstontzegging.
suspensief, opschortend, vertragend.
Suspensoir, Suspensdrium, clraagband (inz. voor 't scroSuspicie, verdenking, argwaan. [tam); breukband.
suspicieeren, verdenking, argwaan koesteren, vermoeden.
suspicious, argwanend, wantrouwend.
susteneeren, onderstellen, van gevoelen zijn, meenen.
Sustenii, het beweerde gevoelen, dat iemand voorstaat.
Sutuur, naafi, voeg, verbinding.
skim cuique, elk het zijne, ieder wat hem toekomt.
Suzerein, opperleenheer.
Suzereiniteit, opperheersehappij.
svelte. (bij schilders :) los, ongedwongen, stout.
Sweetheart, geliefde, liefje.
Sweepstake, wedren of wedstrjd om een prijs, die door
de inleggelden der deelnemers gevormd is ; ook de inzet.
Swicent, rooktabak van 't W.-Indisch eiland St.Vincent.
Sybariet, weekeling, aan zingenot verslaafd mensch.
sybaritisch, weekelijk, vertroeteld, verwijfd.
Sycophant, aanbrenger, oorblazer, pluinistrijker.
Sylbe, Syllabe, lettergreep, woordlid.
syllabeeren, letters of lettergrepen samenvoegen, speller.
syllogiseeren, gevolgtrekkingen maken, besluiten.
Syllogisme, sluitrede, redekundige gevolgtrekking.
Sylphe, luchtgeest. Sylphide, vrouwelijke luchtgeest.
Symboliek, leer der zinnebeelden, leer van de geloof.
boeken of belijdenissehriften eerier godsdienstpartij.
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symboliseeren, verzinnelijken, zinnebeeldig voorstellen,
in zeker verband met iets staan, verwant zijn.
Symbool, kenteeken ; zinnebeeld ; leuze, wachtwoord ; geloofbelijdenis.
Symmetrie, evenmaat, overeenstemming, evenredigheii
der deelen tot bet geheel. (evenredig.
symmetriek, symmétrisch, gelijkmatig, overeenstemmend,
Sympathëtisch, medegevoelend ; geheimkrachtig ; sympathetische middelen, wondergeneesmiddelen ; sympathetische inlet, geheime of wonder-inkt.
Sympathie, overeenkomst van inborst en neiging, wederkeerig gevoel, natuurlijke gevoelsovereenstemming; zielsverwantschap.
sympathiseeren, met iemand gelijke gewaarwordingen, neigingen euz. hebben ; deelneming gevoelen.
Symphonie, groot veelstemmig muziekstuk ; samenklank,
welluidendheid, welluidende samenstemming.
symphenisch, samenklinkend, samenstemmend.
Symptoom, aanwijzing, kenteeken, voorbode ; ziekteteeken,
omstandigheid, waaruit men tot den ziekteloop besluit.
Synmresis, samentrekking.
Synagoge, jodentempel, jodenkerk.
Synchronisme, samenstelling van gelijktijdige gebeurtenissen; gelijktijdigheid.
synchronistisch, gelijktijdig ; —e tabellen, historische tafelen van de gelijktijdige gebeurtenissen.
Syncdpe, woordverkorting, samentrekking.
Syncrasis, vermenging.
Syncratie, medeheerschappij ; die staatsinrichting, waarlot
het yolk door zelfgekozen vertegenwoordigers deelneemt
aan de oefening der hoogste macht in den Staat.
Syndicaat, ambt, waardigheid van een syndicus ; vereeniging van bankiers, c o n s o r t i u m.
Syn'dicus, rechtsverdediger, woordvoerder van eene stad,
gemeente enz.; (ook :) schrijver van den stadsraad, geiver.
rechtsschr.
synodaal, wat eene synode betreft, van haar uitgaat.
kerkvergadering,
inz. bij Hervormden.
SynOde,
synoniem, zinverwant, in beteekenis gelijkend.
Synoniemen, zinverwante woorden.
Synonymiek, de leer der zinverwante woorden, verzameling en verklaring claarvan.
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kort begrip eener wetenschap, overzicht.
Synoptici, de 3 eerste evangelisten uit het N. T.
syneptisch, een overzicht gevend, kort, bondig.
Syntãxis, woordvoeging, leer van de sameustelling der
Synthesis, samenstelling, begripsverbinding. (voizinnen.
synthetisch, samenstellend, verbindend.
syntenisch, samenstemmend (van tonen).
venusziekte.
syphilitisch, met de venusziekte besinet.
Syrinx, buis, roer ; herdersfluit, pansfiuit ; fistel, pijpzweer.
Syrten, zandbanken, ondiepten.
systeltisch, samentrekkend, terugdrijvend.
Systeem, Systema, stelsel, een doelmatig, op vaste grondslagen geordend, samenhangend geheel.
systematisch, stelselmatig, ordelijk en samenhangend,
wetenschappelijk.
systematiseeren, wetenschappelijk samenstellen of tot
een stelsel brengen, in wetenschappelijken samenhang
(ling en schikking.
brengen.
Systematologie, leer van de wetenschappelijke samenstelSynopsis,

T,
t. a. p. =

ter aangehaalde plaats.

(leerdheid.

Th. C.
theolegiaa candidatus, candidaat in de godgeTh. S. = theolegim studiesus, student in de godge-

leerdheid.

Th. Dr. = theolegim doctor, doctor in de godgeleerdheid.
T. S. V. P. (onder aan eene geschrevene bladzijde) =
tournez s'il vows plait, keer om (het blad), ale 't u belieft.
t. t. (onder brieven) = tetus tuus, geheel de -awe, uw

ware vriend.
Tabagie, vertrek voor de tabakrookers ; rookgezelsehap.
Tabatiêre, snuifdoos.
Tabbaard, Tabberd, mantel ; lang staatsiekleed, inz. van
rechters en pleitbezorgers ; lieden van den tabbaard,

rechters en advocaten.
label, overzichtstafel, lijet ; geschied-, geslachts-, tijdtafel.
tabeildrisch, in den vorm eener tabel.

tabellariseeren—Taille douce 497
tabellariseeren, in tabellen brengen.
Tabernakel, tent, loofhut (der Joden); sacranientshuisje
(bij de K. K.); (ook :) nis voor heiligenbeelden ; (tig.)
iemand op zijn — komen, iemand een pak slaag geven,
afrossen.
Tabijn, gewaterde taf ; tabiseeren, eene stof waterer.
Tablatuur, afbeelding van een blaasspeeltuig met de gaten.
fable, tafel, disch ; — d'hOte, open tafel.
Tableau, schilderij ; tafereel ; lijst, rol, register, tafel ;
— vivant, leveled schilderij, voorstelling van een tafereel door levende personen.
Tabldtkramer = Tabuletkramer (z. aid.)
Tablette, plank ; plaatje, plat boekje ; zakschrijfboekje.
Taboret, kleine handtroni.
Tabletterie, ingelegd werk, kunstschrijnwerk.
Tabouret, stoeltje zonder leuning ; zitbankje.
Tdbula rasa, onbeschrev en blad.
Tabulatuur, toonaanduiding door letters en cijfers ; nauwkeurigste orde en regelmaat
Tabuldt, marskraam ; houten kastje met schuifladen.
Tabulet-krame warskramer, rondtrekkend kleinhandelaar.
tacendo, zwijgend (in de muz.)
tacet, hij (zij of het) zwijgt ; pauze.
Tachydroom, hardlooper.
Tachydromie, het hardloopen.
Tachygraaf, snelschrijver.
Tachygraphie, snelschrijfkunst.
Taciturniteit, stilzwijgendheid, geheirnhouding.
Tact, gevoel, tastzin ; zuiver en zeker oordeel in zaken
van smaak en de gebruiken der wereld; tijd-, toonmaat : regelmatige beweging (bij den dans).
Tacticus, krijgskundige ; (ook :) man van overleg.
Tactiek, krijgskunde, legerstrijdkunst ; overleg, middelen,
die men gebruikt, one in eene zaak to slagen.
tactisch, tot de krijgskunst behoorende.
tactiel, voelbaar, tastbaar, waarneembaar.
taedieus, walglijk, vervelend, verdrietig, lastig.
Taikoen, voorm. wereldlijk keizer van Japan (vgl. Micado).
Taille, lieliaamsgestalte, vorm van 't bovenlijf ; snede;
het afnemen of keeren der kaarten (inz. in 't faro-spel);
gezamenlijke kaarten, die afgenomen warden.
Taille douce, koperen of stalen plaat, koper- of staalgravure.
ELFDE Olin:.
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Tailleur—tangeeren

Tailleur, bankhouder in 't faro-spel; kleerrnaker.
Tailor, klecrmaker.
Talaar, lang staatsiekleed ; koningsmantel; lang opperbleed der R. K. geestelijken.
Taibotypie, z. Photographie.
Talent, (bij de oude Grieken en Joden ..) een bepaald gewicht aan geld ; aanleg, vatbaarlieid en bekwaamheid,
kunstvaardigbeid.
Tali°, wedervergelding ; jus talionis, bet recht van wedervergelding. ['t bijgeloof).
Talisman, toovermiddel, oubeilkeerend middel (volgens
talis pater, qualis filius, zoo wader, zoo zoon, de appal
valt niet ver van den boom.
Miter, qualiter, zoo zoo, middelmatig goed.
Tallow, talk.
Talmud, wetboek der nieuwere Joden, bestaaude uit de
M i s c li n a (den eigenlijken tekst) en de Gemara
(de uitlegging van den tekst). Talmudisten, Joden, die
den talmud. aannenien ; Joodsche wetgeleerden.
Talon, de na 't geven overschieteude kaarten, stok, stokof koopkaarten ; bet bij eene obligatie gevoegd bewijs,
op vertoon van betwelk nieuwe coupons worden afge(geven.
talonneeren, aauporren, aandrijven, aauzetten.
Talud, Talus, Taluut, belling, glooiing, schuinte ; taluteeren, hellend of glooiend maken.
Tamarisk, struikachtige boom in Z.-Europa en 't Oosten,
welks zoutrijke asch in Frankrijk tot looien en verven
wordt gebruikt.
Tamboer of Tambour, trommel ; trommelslager.
(ken.
tamboeren, trommelen ; ergens op aandringen.
tamboereeren, met bet haakje knoopen of borduren, habeltrommel,
bandtronnuel
;
(ook
:)
naaiof
Tamboerijn,
borduui raam.
tambour battant, den stornimarsch slaande.
Tampon, tap, prop ; stopsel van linnenpluksel (in de geneeskunst).
tamponeeren, met een tampon of stopsel sluiten.
Tamtam, cimbaalvormig niuziekinstrument der Chineezen
en andere Oosterselie voiken.
Tandstickor, Zweedsche Lucifer.
tangeeren, aanraken; van sets gewagen ; dat tangeert
mij niet, dat maakt geen indruk op mij.

Tangens—Tarantella
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Tangens (pl. Tangenten), raaklijn (aan een cirkel of
kr o nun e lijn).
Tangent, hamertje aan snarenspeeltuigen en speelklokken.
tangibel, aanraakbaar, voelbaar.
Tannine, looistof.
Tantalisdtie, Tantaliseering, tand- of mondtergen, doen
watertanden ; tantalisch, tandtergend (b y . zulke spijzen
of dranken); liongerig of dorstig als Tantalus ; tantatiseeren, tandtergen, niet te bevredigen begeerten inboezemen.
Tantalium, Tantalum of Columbium, enkelvoudig metaal, in 1801 ontdekt.
Tantalus, fabelachtig koning der oudheid, die in de onderwereld vreeselk gestraft werd, Of omdat 1i de gesprekken der goden rondvertelde, Of omdat liij hun op
een maaltijd zijn gebraden zoon voorzette, Of wel omdat
hij hun nectar en ambrosia stal om ze aan zijne vrienden voor te zetten ; (ook wel :) als beeld van een rijken vrek, van iemand, die in den school des overvloeds
gebrek lijdt (want T. stond in de onderwereld tot aan
de kin in 't helderste bronwater, terwijl boven zijn neus
het lekkerste ooft hing, welke een en ander echter terugweek, wanneer hi) het poogde te smaken).
knorTante, moei, vaders of moeders zuster ; lastige
rig, onverdraaglijk wijf.
Tantieme, aandeel, toekomend deel aan jets.
tant mieux, des te beter.
tant pis, des te erger.
tantum, zoo veel, genoeg.
Tapdge, geraas, gekruisch, leven.
tapageus, vol geraas, druk, lawaaierig.
Tapijt, kamer- of vloerkleed ; wandbekleeding ; op het —
brengen, ter sprake of ter tafel brengen, opwerpen.
tapisseeren, behangen, overdekken of bekleeden (met tapijten, behangsels enz.)
Tapisserle, behan o.sel. (tier roept.
Taptoe, trommelsrag, die de soldaten naar hun nachtkwartaquineeren, kwellen, plagen ; zaniken.
Tar, teer ; pikbroek (eng. spotnaam voor matrozen).
Tara, Tdrra, aftrek, datgene wat van het bruto-gewicht
der waren voor kisten, vaten enz. wordt afgetrokken.
Tarantella, Siciliaansche volksdans ; muziek daarbij.
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Tarantola of Tarantula, zekere lichtbruine en op den
rug zwart gestreepte spin in Italie; tarantula-dans,
danswoede, dansziekte, kramp met hevige trekkingen,
Sint-Veitsdans (door 't bijgeloovige y olk in Italie toegeschreven aan den steek der tarantula-spin).
tardando, tardato, sleepend. (blijven.
tardeeren, talmen, dralen, sammelen; toeven, lang nittardo, langzaam.
targeeren, pochen, snoeven.
Tarief, waren- of goederenlijst; prijsopgave; bepaling
van kosten, ongelden enz.
Tarok, kaartspel met 78 bladen, zevenkoningspel.
Tarpejische rots, de plaats to Rome vanwaar de misdadigers neergestort werden.
Tarra, z. Tara.
Tartaan, vrachtschip op de Middellandsche zee.
Tartan, Schotsche geruite wollen stof ; Schotsche mantel.
Tartarus, doodenrijk, schimmenrijk, onderwereld, hel;
(ook :) wijnsteen ; — emdticus, braakwijnsteen.
Tartide, schijnheilige, huichelaar, goddelooze fijnman.
Tartuferie, schijnheiligheid, valsche vroomheid.
Tdsse, kopje ; drinkschaaltje.
tatonneeren, rondtasten ; met schroomachtige hand schilderen; weifelend, als op den tast handelen.
tatoueeren, de huid met ingeprikte of ingekerfde en beschilderde figuren teekenen.
Tattersall, paardenbeurs, vereenigingsplaats der liefhebhers van wedrennen enz.
Taurus, _de Stier (sterrenbeeld des dierenriems).
Tautologie, woordverspilling, woordherhaling, onnoodige
herhaling van het reeds gezegde; tautolOgisch, hetzelfde zeggend, geNkbeduidend, onnoodig herhaald.
taveleeren, bespikkelen, besprenkelen.
Taverne, Taveerne, herberg, wijnbuis, kroeg. (lasting.
Tax, waardebepaling, prijszetting; toekoniend deel; beTaxateur, schatter, prijszetter, waardeerder.
Taxdtie, prijs- of waardebepaling ; waardeering; aanslag.
Taxe, yastgestelde prijs, waardebepaling.
taxeeren, scliatten, waardeeren, aansiaan ; (ook Obeschuldigen, wraken.
Tea, thee.
Teak-, tek- of tiekhout, djatihout, Indisch timmerhout.

Teatotaler--Tellurium
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Teatotaler, aanhanger en volger van het Teatotalisme,
d. de volslagen onthouding van alle bedwelmende of
dronkenmakende dranken.
Techniek, kunstleer, leer der kunstregelen, der handgrepen ; kunstbedrevenheid, kunstvaardigheid ; kunsttaal ;
(regelen.
kunstwoordenleer.
Technicus, kenner en uitoefenaar der uiterlijke kunsttêchnisch, kunst- of handwerkmatig ; volgens de kunsttaal ; —e termen, kunstwoorden, eigen bewoordingen
van eene kunst, een handwerk, bedrijf enz.
Technologie, kunstleer, kunst- en handwerksbeschrijving
of -geschiedenis, bedrijfskunde.
technolOgisch, kunstbeschrijvend, tot de kunst- of bedrijfsgeschiedenis behoorend.
Technoloog, kenner der kunst- of bedrijfsleer.
1e-1:Mum, (oneig.) lofzang ; — lanclamus, 1J, o God, lov en wij (aanhef eener R. K. hymne).
Teint, kleur, tint, inz. gezichts- of huidskleur.
Tekst, samenhangende bewoordingen van een geschrift,
hoofdgeschrift (in tegenstelling met de noten, aanteekeningen enz.); bijbelplaats (inz. als onderwerp eener
preek); de woorden bij muziek, bij eene plaat.
Telegraaf, vàrschrijver, seintoestel, die in verbazend korten tijd berichten tot op de verste afstanden overbrengt.
Telegrafist, ambtenaar bij de telegraaf.
Telegram, telegraphisch bericht, tijding, die met de
(electro-magnetische) telegraaf wordt ontvangen of verzonden.
telegrapheeren, met de telegraaf berichten toezenden.
telegrdphisch, tot de telegraphie behoorende ; met of van
de telegraaf ; —e depëche = telegram.
Teleologie, leer van het doel der dingen.
Telephonie, de kunst OM op groote afstanden door het
stemgeluid gemeenschap te hebben.
Telephoon, toestel om geluiden door een electrischen
stroom over te brengen.
Telescoop, verrekijker, spiegelverrekijker.
telescdpisch, alleen door verrekijkers waar te nemen, by.
zek ere sterren, telescopische sterren geheeten.
telliirisch, tot de aarde behoorend, aardsch.
Tellurium, werktuig tot aanschouwelijkmaking der aarden maanbeweging.
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Tellus—Tendentie

Tellus, de aarde, godin der aarde.
tel maitre, tel valet, zoo beer, zoo knecht.
temerair, vermetel, koen, onbezonnen.
Temeriteit, vermetelheid, roekeloosheid.
I empe, schilderachtig, verrukkelijk oord, lustwarande.
rempeest, storm ; zeestorm.
een aan den godsdienst gewijd gebouw.
I empelier, ridder eener voormalige geestelijke orde; onmatig drinker, zuiper.
temperament, blijvende, doorgaande toestand van het
gevoelvermogen, natuurlijke gemoedsstemming, natuuraan leg, natuurneiging.
(delen.
remperantia, (sing.) matigheid; (pl.) verzachtende midtemperatuur, graad van warmte of koude
temperen, tempereeren, matigen, verzachten ; beperken ;
de brosheid aan gietwaren benemen.
tempestatief, tempestueus, tempestoso, stormachtig ;
bulderend, razend en tierend.
tempestief, tijdig, ter rechter of ter bekwamer tijd.
l empo, tijd, rechte tijd ; tijdmaat (in toon- en danskunst);
handgreep ; afgemeten beweging (bij militairen).
temporair, tijdelijk, niet duurzaam.
Tempordlien, wereldlijke inkomsten der geestelijkheid.
tempora mutantur, nos et mutamur in illis, de tijden
veranderen onophoudelijk en wij met hen.
temporeel, tijdelijk, wereldlijk, aardsch.
Temporiskie, draling, verschuiving tot geschikter tijd.
temporiseeren, zich naar den tijd, naar de tijdsomstandigheden schikken ; een gunstiger tijd afwachten, dralen, talmeii.
Temporiseur, draler, liij die zich naar den tijd voegt.
Temps, tempus, tijd ; tijdvorin van een werkwoord.
TemptAtie, temteeren, z. Tent—.
temulent, tuimelend, dronken.
Temulentie, roes, dronkenschap.
tendbel, houdbaar, verdedigbaar.
Tenaciteit, vasthoudendheid, halsstarrigheid ; vrekkigheid,

knekerigheid ; (ook :) rekbaarbeid, taaiheid (der metalen).
Tenancy, pacht, hour ; tenant, huurder, pachter.
Tenant, verdediger, voorvechter ; schildhouder (in 't blatendeeren, spannen ; bedoelen, trachten.
[zoen).
Tendentie, strekking, neiging, ricking naar een doel.

Tender—ternair
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Tender, het aan een stoomwagen toegevoegde voertuig

om steenkolen en water aan to voeren ; (ook ;) het
vaartuig, dat een linieschip begeleidt tot overbrenging
van bevelen en tijdingen.
tendinous, peesachtig, van den aard der pezen.
tendre, teeder ; zacht, week.
Tendresse, teederheid, zachtheid.
tenez! daar I ziedaar! neem aan !
Tenor, inhoud, diepe middelstem tussehen alt en bae.
Tenorist, tenorzanger.
Tensie, spanning, uitrekking ; gespannenheid.
Tentemen, voorloopig onderzoek.
Tentãtie, bepyoeving, verzoeking, hekoring, verleiding.
Tentative, paging, proef.
Tente-abri, schuil- of rusttent in het Oosteu.
tenteeren, beproeven; in verzoeking brengen, bekoren.
Tenture, behangsel.
Tenue, bonding, zit (van iemand to paard); wijze waarop
men zich voordoet, houding; militaire kleeding, uniform ; grande —, grout tenu, parade-uniform; petite
—, klein tenu, dagelijksche uniform.
Tenulteit, dunheid, magerheid, fijnheid; geringheid.
tenuto, volgehouden (in de rim.)
Terceronen, z. onder Quarteronen.
tergiverseeren, uitvluchten zoeken ; dralen.
Term, bewoording, uitdrukking ; —en, bewoordingen,
eigen uitdrukkingen van een of ander yak ; redenen,
beweegredenen, gronden.
Termieten, witte mieren.
Termijn, ti,jdruimte; bepaald tikipunt.
Terminetie,begrenzing ; voleinding, uitgang van een woord.
termineeren, begrenzen ; eindigen, afdoen.
Terminologie, kunsttaal, kunstwoordenschat ; leer van de
kunstwoorden eener wetensehap.
terminolegisch, tot de kunsttaal behoorende, de kunstwoorden betreffende.
Terminus, z. Termijn; (ook:) einde, inc. 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 iets moet plants hebhen.
ternair, drievoudig; drietallig.
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Terne—Terzine

Tdrne, drietal bezette en uitgekomen nommers iu de getallen-loterij.
Terpsichore, de muze van 't citerspel en den dans.
Terra, aarde, land; terra-cotta, gebrande aarde of klei,
pottenbakkcrsklei; terra incognita, onbekend land.
Terrain, z. Terrein.
Terris, aardwal ; vlakte of plat op een huis ; voorgrond.
terrasseeren, aarden wallen opwerpen, op den grond
werpen, vellen; neerslachtig waken, den moed benemen; geterrasseerde muren, door opgeworpen aarde
gesteunde muren.
Terrein, grond, bodem, plek gronds, inz. met betrekking
tot de stelling van troepen.
Terreur, schrik ; de tijd van het schrikbewind in de Fransche revolutie na 1789; — panique, z. panische schrik.
terribel, vreeselijk, ijselijk, ontzettend.
Terrier, dashond.
Terrine, soepschotel, schaal.
Territoir, grondgebied; territoriaal, het grondgebied be.
treffend, daartoe behoorend ; territoriaal systeem, steleel, volgens hetwelk de Kerk, ale een deel van het gebled des Staats, geheel en al aan deze onderworpen is.
TerritOrium = Territoir.
Terrorisme, schrikbewind in Frankrijk gedurende de revolutie (1793—'94).
Terrorist, lid of aanhanger van dat bewind.
Têrtia, derde schoolklasse, derde toon van den grondtoon af ; derde stootwijze (in 't schermen); (ook.) zestigste gedeelte eener seconde.
tertiair, de derde plaits in eene yolgreeks innemende.
Terts, derde toon van een grondtoon af; interval, bestaande uit twee tonen der toonschaal, tussehen welke
volgens de natuurlijke orde slechts den toon ligt (by.
ut mi, re fa); verkleinde —, die, welke slechts 2 halve
tonen bevat (van uit kruis tot mi-bemol); kleine —,
die, welke 3 halve tonen bevat (van ut tot mi-bemol);
groote —, die in halve tonen bevat (van ut tot mi);
vergroote —, die 4 halve tonen bevat (van ut tot miTerzerol, zakpistooltj e.
[kruis).
Terzdt, driegezang, muzick voor 3 stemmen.
Terzine, drieregelige, door de rijmplaatsing verbonden
strophe,

Test —Theocratie
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Test, proof, procfeed, de afz\vering van den Maus in En(geland.
Testaceen, sehaaldi_cren.
Testament, uiterste coil, laatste wilsbepaling ; de ehristelijke godsdienstoorkonden (bijbel).

testamentair, den laatsten wit betreffend..
Testateur, erfmaker ; Testatrice, erfmaakster.
testeeren, getuigen ; cone erfinaking doen, bij uitersten
nalaten.
Testificatie, betuiging, bekrachtiging.
testificeeren, door getuigen bewijzen, getuigen.
Testi mini um, getuigenis, getuigsehrift.
testis unus, testis nullus, den getuige is goon getuige.
(gesprek) onder vier oogen, gea
Tele, hoofd ;
heime samenkomst ; a — reposee, met bedaantheid of
bezadigdheid, rustig, met bedaard of kalm overleg.

Tetraeder, liehaam besloten door 4 gelijkeijdige drichoe(ken.
Tetragonaal-getal, vierkant getal.
Tetragoon, vierhoek. (eons lands.
viervorst,
beheerseher
van
het
vicrde
gedeelte
Tetrarch,
TeutOnen, volksstam der oude Gernianen.
textiel, spinbaar ; —e industrie, het spinnen en woven.
textueel, woordelijk, joist zooals de tekst heeft.
Textuur, weasel, verbinding, wijze van aaneenvoeging der
nioleculen of samenstellende deeltjes van eon liehaam.

Thaler, Duitsche zilvermunt, daalder, inz. de Pruisische
thaler = 1 gl. SO et. courant, vcrdeeld. in 21 goede
of in 30 nieuwe of zilvergroschen.

Thalia, de muze van het blijspel.
that is the question, dat is het vraagstuk, het geheim,
daar zit de knoop.

Thaumatologie, de wonderleer, leer van de wonderen.
Thaumaturg, wonderdoener, wonderman.
Theater, seliouwtooneel ; sehouwburg.
Theater-coup, tooneelkunstgreep.
theatraal, tooneelmatig, bedrieglijk.
The dansant, danspartij, bij Welke thee wordt toegediend.
TheIne, eigenaardig bestanddeel der thee en koffie, caffeine.
TheIsme, het geloof aan het bestaan van con God.
Thema, hoofdstelling ; stof, voorstel, opgave tot eon opstel ; stole ter vcrtaling (pl. themata).
Themis, godin der gereehtigheid.
Theocratie, godsheerschappij, godsrijk, de staatsvorm, bij
welken God ale onmiddellijk regent besehouwd wordt
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Theodicaea—Thora

(gelijk weleer bij het Joodsche y olk); heerschappij der
priestess.
Theodicaea, de verdediging van God, rechtvaardiging van
de goddelijke Voorzienigheid, ondanks het kwade, dat
er in de wereld is.
Theodoliet, hoogtemeter.
T heognosie, godskennis.
Theogonie, leer van het ontstaan der goden.
Theologant, Theoloog, godgeleerde.
Theologie, godgeleerdheid, religie-leer, wetenschappelijke
voorstelling van den positieven godsdienst nit zijne oorkonden (het owls en nieuwe testament).
theolOgisch, godgeleerd.
Theorema, zuiver bespiegelend voorstel, leerstelling.
Theoreticus, grondenkenner eener wetenschap.
theoretisch, beschouwend, bespiegelend, niet practisch.
Theorie, verstandsbeschonwing, onderzoek, inzicht ; lees
van de grondregels en heginselen eener wetenschap of
kunst, grondenkennis.
Theosophie, gewaande godswijsheid, geestenzienerij en
dweperij.
(ter.
Therapeut, geneeskundige, doctor in de medicijnen, doktherapeutisch, geneeskundig, ziektenkundig, genezend.
Therapeutiek, Therapie, geneeskunst, ziektenleer.
Theridkel, dierlijk geneesmiddel, tegengif tegen den beet
van vergiftige dieren ; Venetiaansche t r i a k e I, een
zeer samengesteld opium-niiddel, weleer in gebruik.
Therieki, opium-eters in het Oosten.
thermaal, warme bronnen betreffend, daartoe behoorend
Thermen, warme baden of bronnen.
Thermidor, de warmtemaand, de llde maand van den
Fr.-republ. kalender (22 Juli-22 Aug.)
Thermometer, warmtemeter, warmteaanwijzer (die var.
Reaumur is in 80, die van Fahrenheit in 180, die van
Celsius in 100 graden verdeeld).
Thesaurier, schatnieester, penningmeester.
(lingen
Thesis, stelling, inz. eene to bewijzen stelling.
Thetiek, verzameling van leerstellingen, inz. geloofssteiTheCirg, (gewaande) wonderdoener, toovenaar ; geee.en
ziener ; geestenbanner.
Thing, y olks- of gerechtsvergadering ; z. Storthing.
Thora, Joodsche wetrol.

Theracica —tipsy
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Thordcica, borstmiddelen.

Thorax, horst, borstkas.
thryptisch, verbrekend, verbrijzelend, fijnmakend.
Thule, fabelaehVg eiland in het hoogste Noorden.

Thumb, duim ; Torn —, Klein Duimpje.
Thyrs, Thyrsus, de met wijngaardloof omwonden staf
der Bacehanten.

Ti g re, drievoudige pauselijke kroon.
Tibia, scheenbeen.
Tic, verkeerde hebbelijkheid, leelijk aanwensel, kwade
gewoonte ;
douleureux, zenuwachtige aangezichtspijn.
Ticket, toegangskaartje, lootje ; stembriefje.
Tide, getij, strooming.
Tidoloog, beoefenaar van de wetten van het getij of der
zeestroomingen. (gen.
tierceeren, tot op een derde verminderen of terugbrenTierceering, vermindering op een derde ; het betalen van
niet meer clan een derde gedeelte van de renten der
staatsschuldbrieven.
Tiers-etat, derde stand in Frankrijk (burgers en boeren).
Tigre, z. Groom.
Tilbury, lichte cabriolet met 2 wielen en den paard.

Timbre, toonschakeering der stem.
Timbre-poste, postzegel.
Timekeeper = Chronometer.
timeo Danaos et dona ferentes, ik wantrouw de Grie-

ken, ook al geven zij geschenken.

Times, de tijden ; titel eener eng. courant.

timide, vreesachtig, beschroomd, schuchter.
Timiditeit, schroomvalligheid, blooheid.
Timocratie, republikeinsche staatsinrichting, bij Welke
een bepaald vermogen zitting en stem in de regeering
verleent, geldregeering.
Timor,, menschenhater, menschenvijand.
timOnisch, menschenhatend, wrevelig.
timoroso, bevreesd, schroomvallig.
Tinctulr, verving, kleuring; geestrijk kruidenaftreksel.
Tint, z. Teint; graad van sterkte, dien schilders aan
}ulnae kleuren geven ; zweem, gelijkenis ; tintwijn, tint,
tinto, roode Spaansche wijn, inz. de beste wijn van
Alicante en die van Rota.
tipsy, dronken.
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Tirade—Toendra

Tirade, het sleepend verbinden van op- of afgaande no-

ten ; gedachtenvloed, wijdloopige uitweiding of redeneering ; stuk van zekere nitgebreidheid in proza of dichtmaat, dat een gedeelte van een werk uitmaakt en doorgaans over den onderwerp loopt ; reeks verzen of volzinnen, onafgebroken door iemand voorgedragen.
tirailleeren, met verspreide scherpschutters aantasten ;
wissels heen en weder trekken, om zich daardoor geld
te verschaffen.
Tirailleurs, scherpschutters, die op verschillende punten
verstrooid zijn en den aanval beginnen, zonder door
eenig bepaald commando bestuurd te worden.
Tiran, Tirannie, enz., z. Tyr—.
tire a quatre epingles, zeer netjes, keurig.
Tirelire, spaarpot ; klanknabootsend woord voor het gezang des leeuweriks.
titer le liable par la queue, den duivel bij den staart,
d. de koe bij de liorens vatten.
Tirhir, lade, tafellade.
Tisane, Ptisane, gerstewater.
Tisiphone, eene der 3 Furien.
Titanen, Titans, een godengeslacht, dat eenmaal, volgens
de mythologie, vrucliteloos den hemel bestormde ; (vandaar :) titans•arbeid, hoogst bezwaarlijk werk.
Titel, opschrift, benaming ; rechtsgrond, bet recht, dat
men heeft om iets te bezitten, te eischen enz.
titulair, volgens den titel; den titel eener waardigheid
hebbende, zonder die werkelijk to bezitten.
Titulatuur, betiteling, volle benaming.
tituleeren, niet anibts- of eernamen voorzien, betitelen.
titulo gratioso, bij wijze van sehenking, om niet.
Titulomanie, titelzucht, titelwoede.
titulo oneroso, onder bezwarende voorwaarden, tegen betal ing.
Titus-kop, hoofd met kort gesneden, kroes haar.
Toast, Toost, instelling van een vriendschappelijken dronk
op iemands gezondheid, op het welgelukken eerier onderneming enz.; (ook :) geroosterd broodje bij de thee.
Tobacco, tabak.
to be or no to be, zijn of niet zijn, levensvraag.
Toendra, met mos begroeide vlakte in Noordelijk Rusland en Siberie.

Toewan—topisch
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besar, de groote

Toewan, beer, meester, gebieder ;
beer, inz. de gouverneur-generaal.
Toga, toog, soort van mansoverniantel, ambtsdracht der
overheids- en gerechtspersonen, ook van predikanten,
lange gesloten priesterrok.
Toilet, kapsel; kaptafel; kapdoos, sieraad, opschik ; zijn
maken, zich netjes aankleeden, opschikken.
Toise, vadem, Fransche lengteniaat van 6 voet.
Toison d'or, gulden vlies.
Tokayer, de Neste soort van Hongaarsclien wijn.
Tokologie, geboorteleer, verloskunde.
tolerabel, verdraaglijk, lijdelijk, middelinatig.
tolerant, verdraagzaam, inz. in zake van godsdienst.
Tolerantie, verdraagzaambeid.
tolereeren, verdragen, dulden, toelaten.
Tomahawk, strtidbij1 der Indianen.
Tomant, Tomato, paradijsappel, liefdesappel.
Tombak, geel koper.
Tombe, grafzerk ; grafstede ; praalgraf. (te spelen.
TOmbola, zeker loterijspel, dat men op tooneelen pleegt
T6me, Tömus, deel, boekdeel.
Mica, Spaansche snuff, vermengd met fijngewreven toncaboontjes of de vrucht van den Amerikaanschen toncaboom.
Unica, tOnische middelen, zenuwversterkende middelen.
Tonnage, tonnelast, de gansclie scheepslading; opbrengst
daarvan naar bet tongehalte, tonnegeld.
Tonologie, tonenleer.
Tonometer, klankmeter.
tonsureeren, den schedel of de kruin seheren.
Tonsuur, kruinschering der priesters.
Tontine,lijfrenten-genootschap (naar den uitvinder T o n t
aangroeiende lijfrenten, waarbij het kapitaal door een
geheel gezelscbap geleverd wordt, maar de renten naar
verliouding des ouderdonis betaald worden. Bij bet afsterven van een lid vervalt diens kapitaal aan het ge(zelschap.
Tool, werktuig, gereedscliap.
Topaas, edelsteen, nieestal van vuurgele kleur.
Topica, plaatselijke of uitwendige geneesmiddelen.
Topiek, plaats- of vakaanwijzing; leer van de bewijsplaatsen ; woordopvolgingsleer.
(Topica.
tOpisch, plaatselijk, de plaats betreffend ; —e middelen =
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Topograaf—Tourniquet

Topograaf, plaatsbesehrij v er. Topographie, plaatsbeschrijving. topographisch, plaatsbeschrivend.
topsy-turvy, onderstboven, averechts.
Toreador, de stierbevechter te paard (in Spanje).
Torero, clierbeve;.hter te voet (in Spanje).
Tormentatie, kwelling, foppery.
tormenteeren, kwellen, plagen, folteren, pijnigen.
Tornado, hevige wervelwind, orkaan (tijdens het regen
seizoen in de keerkringslanden).
Tornister, soldatenransel.
Tornooi, z. hurnooi.
torqueeren, draaien ; martelen, folteren, pijnigen.
Torse, Tors, romp van een verminkt standbeeld.
Tersie, het wringen, ineendraaien ; gedraaidheid.
Tortoise, tortue, schildpad.
tortueus, vol kronuningen, verwrongen.
tortureeren, folteren, pijnigen; beangstigen, kwellen.
Tortuur, foltering; pijnbank.
Tory, naarn der hofpartij, der aristocraten of koningsgezinden in Engeland ; behoudsmannen (vgl. whig).
[wedrennen).
totaal, geheel, ten voile.
Totalisateur, lijst der gezamenlijke weddenschappen (hij
Totaliteit, gezamenlijkheid, geheel.
totaliter, geheel en al, ganschelijk.
touchant, roerend, aandoenlijk, treffend.
Touche, aanraking ; penseelstreek ; orgeltoets. (digen.
toucheeren, aanraken; roeren, treffen ; aantasten, beleetoujours, altijd.
toupeeren, krullen, eene haarkuif maken.
Toupet, kuif, opgezet voorhoofdhaar.
Tour, omvang ; uitstapje, reisje; beurt, rondgang ; moeilkjk werk ; valsch haarvlechtsel ; tour-a-tour, beurtelings ; — de baton, handgreep, gauwigheid, ongeoorloofcl winstbejag in ambtsbediening ; — de force, krachtzet, stoute, gewaagde daad.
Tourist, tot uitspanning rondreizend persoon.
Tourmentatie, tourmenteeren, z. Torm—.
Tournee, rondreis.
tourneeren, draaien, wenden.
rok omkeeren, d. i. van partij vertourner casaque,
an der en.
Tourniquet, draaikrnis aan een voetpad of ingang.

Tournooi—Traineur
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Toni cool, Tornooi, ridderkamp, krijgs- of ridderspel,
steekspel.
Tournke, wending, geschiktste wijze van voordracht ;
gestalte ; bevalligheid; strook stijve stof enz,
ter opbolling van het vrouwenkleed aan de heupen en
lenden.
Tout, alles, het geheel; — au plus, op zijn hoogst, op
zijn nicest; — h vous, geheel de uwe, uw oprechte,
toegenegen vriend of dienaar ; — comme chez nous,
juist zooals bij ons ; — de suite, zoo dadelijk, oogenblikkelijk.
(boot.
Towage, Towing, sleepvaart op rivieren ; towboat, sleepTOwer, toren, versterkt kasteel in Londen.
Town, stad.
Toxicologle, leer der vergiften.
tracasseeren, plagen, kwellen, ontrusten.
Tracasserie, plagerij, booze streek.
traceeren, afteekenen, schetsen, ontwerpen.
Tractaat, verdrag, overeenkomst.
tractdbel, handelbaar, gedwee. (bejegenen
tracteeren, (iets) behandelen ; (iemand) goed of kwaad
Trade, handel; trade-union, vakvereeniging van werklieden.
Traditie, overbrenging; bij monde overgeleverd bericht.
traditioheel, door overlevering voortgeplant.
traduceeren, overzetten, vertalen.
TradUctie, overbrenging ; overlevering aan eel" gerecht.
Trafiek, handel, inz. met zellvervaarcligde fabrikaten;
koopmansbedrijf, nering,
Traffkant, hanclelaar in zelfbewerkte voorwerpen.
trafikeeren, koopmanschap of nering drijven.
Tragedle, treurspel ; treurig voorval.
tragi-comisch, treurig-vroo4jk.
TrAgicus, treurspeldichter.
trAgisch, treurig, droevig ; treurspelachtig.
Train, Trein, gevolg, gezamenlijk gcschut van een leger,
legertros ; reeks van wagens op de spoorwegen ; gewone loop der Bingen.
Trainard, Traineur, achterblijver (bij een lcger).
traineeren, sleeper, trekker; op de lange baan schuiven,
vertragen; sleepen, talnien of dralen.
Traineur, z. Trainard.
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traitabel—transiteeren

traitabel, handelbaar.
Traite, z. Tratte.
Traiteur, gaarkok; ordinaris- of opentafelhouder.
(schrift.
Traject, overvaart, overtocht ; veer.
Traktaatje, kleine verhandeling, inz. kort godsdienstig geTraktant, onthaler, gastheer, betaler der feestpartij.
Traktante, onthaalster, gastvrouw.
Traktatie, onthaal; smulpartij ; lekkernij, versnapering.
Traktement, bezoldiging, wedde, soldij ; (ook :) = Traktatie.
Tram, z. Tramway.
Tramontane, de noordenwind in Italie ; de noordster ; de
noordpool ; de tramontanen verliezen, in_ verwarring
geraken, het spoor buster raken, de kluts kwijt zijn.
Tramway, spoorweg met vlakke rails, straatspoorweg
met licht materieel ; paardenspoorweg.
tranchant, scherp, snijdend ; bits, vinnig.
Trancheeen, loopgraven (bij belegeringen). (ontleden.
trancheeren, snijden, aan stukken snijden ; voorsnijden,
Trancheermes, voorsnijmes.
Trancheur, voorsnijder.
tranquille, gerust, bedaard ; gelaten.
Tranquiliteit, rust, bedaardheid ; gelatenheid.
trans, aan gene zijde, over (in samenstellingen met namen
van wateren, bergen).
Transdctie, vereffening, minnelijke schikking, vergeNk.
transalpijnsch, aan gene zijde der Alpen; (ook :) = ultramontaan.
Transcendant, zeer uitmuntend in zijne soort.
transcendentaal, bovenzinnelijk.
Transcript, overgeschreven stoic.
trdnseat, dat ga voorbij, zij vergeten.
transfereeren, overdragen, verplaatsen ; op een ander overdragen (bv. den eigendom, de bezitting).
Transfigurdtie, gedaanteverandering ; verheerlijking van
Christi's op den berg Tabor.
transfigureeren, van gedaante veranderen, vervormen.
Transformdtie, -vervorming, herschepping.
transformeeren, omvormen, een anderen vorm geven.
Transgressie, overstapping ; overtreding eener wet.
transigeeren, tot stand brengen ; een vergelijk treffen,
tot eene minnelijke schikking komen.
transiteeren, door gain, doorgevoerd worden (van waren).
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Transitie, overgang van 't eerie ondervc erp op 't andere,
of van den eenen toon in den anderen ; doorvoer.
transitief, transitoir, overgaar d op (en ander.
Transito, doorvoer van waren ; Transito-handel, handel
met doorvoergoederen.
Translaat, z. Translatie. Translateur, vertaler.
TransIdtie, vertaling, overdracht (van eon recht).
transleithaansch, aan gene zijde der Leitha, d. i. tot de
niet-Duitsche kroonlanden van Oostenrijk behoorende.
Translocatie, plaatsverandering, overbrenging.
Transluciditeit, doorschijnendheid.
translundrisch, bovenmaansch.
transmarijn, overzeesch.
(zing.
TransmigrAtie, verhuizing, landverhuizing ; zielsverhuitransmissibel, overzendbaar, over te brengen.
Transmissie, overzending, overdraging.
transmutdbel, voor verandering vatbaar, veranderlijk.
Transmutabiliteit, veranderlijkheid.
Transmutatie, verandering.
transmuteeren, veranderen.
transoceanisch, aan gene zijde des oceaans gelegen.
transpadaansch, aan gene zijde van den Po.
Transparant, doorschijnbeeld ; lijnenblad (dienende om
recht te schrijven).
transparant, transparent, doorschijnend.
Transparêntie, doorschijnendheid.
Transplantatie, overplanting ; verplaatsing.
transplanteeren, overplanten ; verplaatsen.
transponeeren, overzetten, een muziekstuk in een andere
toonsoort omzetten.
Transport, vervoer, het vervoeren, overvoeren ; verzending ; vervoerloon, vrachtgeld, vracht ; overdracht (van
eigendom); overdraging van een post op een andere rekening, van de slotsom eener bladzijde op eene andere;
(ook :) driftvervoering.
transportãbel, vervoerbaar ; overdraagbaar (van schulden en verbintenissen.
Transportitie = Deportatie.
transporteeren, vervoeren ; overvoeren ; overdragen (by.
de sons der rekenposten van het eene blad op een ander).
Transporteur, hock- of graadmeter. [deren toon).
Transpositie, verzetting, out , of overzetting (in een anELFDE DRUK.
33
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Transscriptie Trein

Transscriptie, overschrijving; overbrenging (be. van een
zangstuk voor piano).
Transspirdtie, uitwaseming ; ultdamping.
transspireeren, uitwasemen (door de huidporièn); ruchtbaar worden, uitlekken.
Transsubstantidtie, overgang van de eene zelfstandigheid
in de andere ; inz. verandering van bet brood en den
wijn in het lichaam en bloed van Christus in het sacrament des Altaars, volgens Katholiek dogma.
Transsudatie, doorzweeting.
transsudeeren, doorzwceten.
transversaal, dwars, overdwars.
Transversdlen, zijverwanten. (zijden.
Trapezium, ongelijkzijdige vierhoek, met twee evenwijdige
Trappist, lid der orde van la Trappe (de gestrengste der
geestelijke orden).
traqueeren, eene drijf- of klopjacht bouden, drijven.
Trassaat, de betrokkene (van een wissel).
Trassant, trekker (van een wissel)
trasseeren, trekken, een wissel afgeven.
Trastevere, het aan gene zijde des Tibers oostwaarts liggende Romeinscbe gebied.
Tratte of Traite, getrokken wissel.
Traumatica, wondmiddelen. (afmatten.
travailleeren, arbeiden (inz. met inspanning); kwellen,
Traverse, Travers, dwarsl(n, dwarsgang, dwars ingelegde
hoe stwering; verhindering, wederwaardigheid.
traverseeren, dwars doorgaan ; dwarssprongen waken.
travesteeren, verkleeden ; belachelijk of koddig inkleeden ; ernstige voorwerpen in schertsende bewoordingen
voorstellen.
Travesteering, verkleeding ; lachwekkende inkleeding.
Travestie, lachwekkende of schertsende omscbqving of
inkleeding, inz. van een gedicht, waarbij de vorm zoodanig veranderd wordt, dat hetgeen eerst ernstig was,
nu lachwekkend is geworden.
Trawdnt, begeleider, lijfwacht ; bijplaneet, man.
.
Trawl, grondnet, sleepnet, kor.
Tree, boom.
klaveren
(op
de
speelkaarten).
Trefle,
Treillls, traliewerk, tralievormig latwerk.
Trein, z. Train.

Trema—Trick
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Trema, deelteeken (twee punten op eene klinkletter).
tremando, bevend, sidderend, trillend.
Tremblant, Tremulant, triltoon, siddertoon, triller.
tremuleeren, trillen, inz, van stein of toon.
Trente-un, trente-et-un, een-en-dertig (zeker kaartspel).
Trepaan, schedelboor, panlwor.
trepaneeren, de hersenpan doorboren.
Trepied, drievoet.
Tresalven, kinderen nit de vermenging van Mestiezen en
Indi men geboren.
tres faciunt collegium, drie maken een college, drie kunnen u;tspraak doers.
TresOr, Trezoor, schat ; sehatkamer.
Tresse, goud- of zilverboordsel : haarvlecht.
Trêve, wapenstilstand ; — de compliments, maak geen
Trezoor, z. Tresor. (eomplimenten.
Trezorie, Trezorerie, schatkamer.
Trezorier, sehatmeester, rentmeester. (sonen.
Triade, Trias, drielal, drieheid; verzameling van 3 perTriage, uttlezing, bet schiften.
Triakel, z. Theriakel.
Trial, onderzoek, gerechtelijk verhoor.
TriAngel, driehoek ; driehoekig stalen slaginstrument in
de Turksche niuziek. (getallen.
triangulair,drieboekig; triangulaire getallen, z. trigonaaltrianguleeren, metingen door driehoeken verrichten.
T riarchie, drieheersehappij, driemansehap.
Trias, z. Triade.
tribueeren, toekennen, toeeigenen ; schatting betalen.
Tri bulatie, beangstiging, angst; wederwaardigheid, ongeval.
Tribunaal, rechterstoel, gerechtshof, rechtbank.
spreekgestoelte ; verheven plaats voor het yolk
in vergaderzalen ; galerij in de kerken.
tributair, sehatpliebtig.
Tribuun, gemeensman hij de nude Romeinen, hoofd cello
Tribus of volksafdeeling.
Tribuut, opl)rengst, belasting, cijns.
Trichinen, haarworrnen, zeer kleine wormpjes of maden,
die in het vleesch van sommige zoogdieren, inz. der varkens levee ; menschen die zulk varkensvleesch (o n g ek o ok t) eten sterven onder de bitterste smarten.
Trick, slag of trek (in 't kaartspel); trek, kuns+greep.
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tricolor—Trituratie

tricolor, driekleurig. Tricolor, de driekleurige arnarant ;
(ook :) de Fransche vaan.
Tricot, gebreid werk.
Trictrac, Italiaansch spel, tusscben twee personen op een
bord, met dobbelsteenen, triktrakspel, bakspel.
Tricycle, driewieler, driewielige velocipede.
Triduum, tijd van drie dagen ; inz. driedaagsche boetetijd
bij de Katholieken, bestaande in biechten enz., aalnioezen geven, aanhoudend kerkgaan, en geleid door
paters Redemtoristen.
triennaal, driejarig.
Triennium, tijdvak van 3 jaar.
triest, triestig, z. triste.
Trifdlium, drieblad, klaver.
trigonaal, trigdnisch, driehoekig ; trigonaal-getallen, driehoekige getallen (als : 1, 3, 6, 10, 15 enz.)
Trigonometrie, driehoeksmeting.
Trigdnum, Trigoon, driehoek, (den derden rang.
Trillioen, duizendmaal duizend billioenen, millioen van
frilogie, drieheid; deeling in drieen.
Trimester, drie maanden, vierendeel jaars.
Trimoerti, drieeenheid der Indiers.
Trinitariers, Trinitdrissen, drieeenheidsbelijders.
Triniteit, drieeenheid.
trindmisch, drieledig, drievoudig. (van vrienden.
Trio, driespel, driestemmig muziekstuk ; klaverblad, trits
Triomf enz., z. Triumf enz.
Tripel, grauwgcle, etagere en droge steensoort, die men
tot polijsten gebruikt. (voudig verbond.
tripel, triple, drievoudig, drieledig. Triple-alliantie, drietripleeren, verdrievoudigen.
Tripliciteit, drievoudigheid. (dupliek.
Tripliek, beantwoording van bet tweede verweerschrift of
Triplum, het drievoudige.
Tripot, danshuis, speelhuis, krot.
tripoteeren, knoeien, konkelen.
triste, triest, triestig, treurig, droefgeestig, bedroefd.
Tritheisme, driegoderij, geloof aan drie goden.
Tritons, noon en begeleider van Neptunus ; Tritons, lagere zeegoden.
Trits, drietal (trio).
Triturdtie, fijnmaking, fijnwrijving enz.; het vermalen der
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spijzen tusschen de tanden. tritureeren, fijnwrijven,
fijnstooten enz.; vermalen. [feeren.
Triumf, Triomf, overwinning ; zegefeest (z. ook triumtriu mfint, triumfantelijk, triumfeerend, zegepralend ; juich en d.
triumfeeren, zegepralen; juiehen ; (bij de oude Romeinen :) een triumf of zegepralenden intocht houden.
Triumvir, drienian. Triumviraat, driemanschap.
Trivialiteit, platheid ; onbeduidendheid, nietswaardigheid.
Trocart, Troisquarts, Troquart, driesnijdende wondhee.
lersnaald. tot aftapping van water enz.
Trochaeus, versvoet met een lange en een korte syllabe.
Troep, z. Troupe.
Troglodieten, hol-, spelonkbewoners; (ook ;) mijnwerkers.
Troika, Russ. driespan, wagen of slede met 3 paarden.
Troisquarts, z. Trocart.
Trojaansche (het) paard inhalen, zeif zijn vijand of zijn
verderf binnenvoeren.
Trombe, trompet ; (ook :) typhon (z. ald.)
Trombone, bazuin.
TrOnie, aangezicht, gelaat ; (pop)) bakkes.
tronqueeren, afstompen, verminken, besnoeien.
Trope, TrOpus, oneigenlijke, fignurlijke uitdrukking ; redefiguur, redesicraad.
Tropee (niet Trophee of Trofee), zegeteeken.
TrOpen, zonnekeerpunten.
TrOpici, (sing. TrOpicus), keerkringen ; tropicus cancri,
kreefts- of noorderkeerkring ; t. capricOrni, steenboksof zuiderkeerkring.
trOpisch, oneigenlijk, beeldsprakig ; (ook :) tot de keerkringslanden behoorend, daar to vinden.
Troquart, z. Trocart.
troqueeren, ruilen, ruilhandel drijven.
Tros, hoop, menigte ; zware bagage van een Leger ; krijgspa kkage.
trotteeren, draven.
Trottoir, opgchoogde steenweg of voetpad van steenen
langs de huizen, fangs bruggen en kaden.
Troubadour, middeleeuwsch minnezanger.
Trouble, wanorde, verwarring ; volksopstand.
troubleeren, trocbel makes, verontrusten, storen.
Trou•madame, zeker kamerspel met 13 ivoren balIctjes.

5 18

Troupe—Turkey

Troupe, Troep, hoop, nienigte; (ook :) rondreizend gezelschap, tooneelspelers.
Trousseau, uitzet van een bruid.
Trout, forel.
Trouvaille, vond, vondst.
Trouvere, Trouverre, TrovatOre, Noord-Fransehe minstreel of minnediehter in de ntiddeleeuwen.
True, kunstgreep, geheim van een handwerk ; list, vond,
streek ; toestel voor tooneelveranderingen.
Truckstelsel, het ruilstelsel, waardoor arbeiders niet bet
loon in geld, maar in waren ontvangen. (gel.
Trumeau, wandruimte tussehen 2 vensters ; penantspieTrustee, gevolniachtigde, voogd.
taa res agitur, uw belang staat op het ipel.
Tuba, buts ; trompet.
TubercUle, knobbel, bult.
TuberculOse, longknobbelziekte, longtering.
tuberculeus, knobbelig.
tubereus, knobbelig, bultig, ruw.
Tuberoos, O.-Indische herfstlyaeint.
Tuberositeit, knobbeligheid, bultigheid; buil, gezwel.
Tubus, Luis; kijker, verrekijker.
(te Parijs.
Tuilerieen, beroenid koninklijk paleis en openbare tail)
TUlband, Turksch hoofddeksel ; (ook :) tulbandvormig geTUle of Tillie, netvormig glazers weefsel.
(bak.
nude graven of grarsted.en.
Tumult, opsehudding, oploop, oproer, alarm.
TumultuAnt, onrustinaker, rustverstoorder.
tumultueeren, opsehudding verwekken.
Tun, ton.
Oud-Romeinsch onderkleed;, (ook :) overkleed der
R. K. diakens en subdiakens (z. Dalmatica); (ook :)
kort vrouwenoverkleed.
(Londen.
onderaardsche weg, inz. die order de Theems te
Tu quoque! ook gij!
Turbatie, verwarring, stoornis.
turbeeren, verontrusten, beroeren, verwarren, storen.
Turbine, sehroefvormig waterrad.
turbulent, woelig, onrustig, onstuitnig.
Turbulentie, onrustigheid, onstuimiglieid. (staat.
Turf, renbaan ; wedrenuen en al wat daarmee in verbal) d
turkey, kalkoen.

Turkoo!s—u. s.
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Turkoois, ondoorziehtige blauwgroene edeisteen; tandTurlupinade,-laffe grap of woordspeling. (Steen.
Turn-out, werkstaking, s t r i ke.

Turtle, sebildpad ; tortelduif.
Tusculanum, rustig buitenverblijf. (beschermend.
tutelair, als voogd handelend; tot de voogdij bekoorend. ;
Tuteur, Tutor, voogd, besebermer.
tutoyeeren, met jij en jou aanspreken.
Tutti, spel of zang van alien te gelijk ; — quanti, enz.,
de gebeele bent, — kliek ; — frutti, allerlei.
Twist, Engelscb machinaal katoengaren; (ook :) drank nit
brandewijn, bier en eieren.
Tympaan, ouderwetsche bandtrommel, bakkebord ; tromnick-lies in 't oor ; vierkant raani eener gewone drukpers, waartegen bet te bedrukken vel wordt gelegd.
Type, z. Typus.
Typhomanie, ijlboofdigbeid met verdooving.
Typhon, heete, verderfelijke zuidenwind, meestal een orkaanachtige wervelwind.
(ring, inz. zenuwkoorts.
Typhus. gevoelloosheid; aanstekende koorts met verdootypisch, voorbeeldelijk ; op hepaalde tijden wederkeerend.
Typograaf, boekdrukker. Typographie, boekrlrukkunst.
typographisch, tot de boekdrukkunst behoorend.
Typometrie, landkaartendruk, kunst ont laudkaarten ale
boeken te zetten en to drukken.
Typotheet, letterzetter, zetter.
Typus, Type, afdruk ; voorbeeld ; gietvorm ; gegoten drukletter; regelniatige wederkeer eener ziekte of koorts.
Tyrdn, heerscher ; dwingeland.
(en strengheid.
Tyrannie, dwingelandij ; wreedheid, willekeurige hardheid
tyrAnnisch, tyranniek, ale een dwingeland, wreed.
tyranniseeren, als een dwingeland regeeren ; hard, wreed
of willekeurig handelen.
Tyrolienne, Tyroolsche zang of dans.

U.
U. 1. D. = utriOsque jiiris (lector, doctor der beide rechten
ale boveu.
u. s.
ut
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ult.--Unctie

Ultimo, op den laatsten dag {der maand).
ult.
Uberteit, vruchtbaarheid, volheid, ovcrvloed.
ibi !Atria, waar 't mij wel gaat, daar is mijn
Obi
vaderland.
Ubiquitarissen of Ubiquisten, Luth. belijders van de alomtegenwoordigheid des lichaams van Christus in het brood
des Avondruaals.
Ubiquiteit, het overal-zijn, de overaltegenwoordigheid.
Ukase, bevel van den Russischen keizer, kabinets-order.
Ulaan, Poolsch lancier.
Ulcerdtie, verettering, zwering ; (fig.) verbittering.
ulcereeren, zweren, etteren.
ulcereus, etterig ; vol zweren.
Uilema's, rechtsgeleerden en geestelijken bij de Turken.
U'level (it. olivella), (eig. een olijfje) bekende lekkernij,
doorgaans in een papiertje gewikkeld.
Ultima ratio, laatste grond, — toevlucht.
Ultimatum, laatste verklaring, laatste voorslag bij een
onderhandeling of vergelijk ; slotzin,.slot- of eindwoord.
Ultimo, op den laatsten dag der maand (be. ulto. Febr.,
op den laatsten Februari); ultimus, laatste.
ultra, aan gene zijde, over ; verdcr ; verregaand, overdreven.
Ul'tra's, overdrijvers, overspannen menschen, die nit hartstocht en vooroordeel gees maat liouden ; (vandaan)
ultra-liberalen, ultra-royalisten, ultra-revolutionnairen, enz.
Ultramarijn, bergblauw, hemelsblauw (overzee-kleur).
ultramontaan, ultramontaansch, eig. aan gene zijde van
gebergte, iuz. van de Alpen ; (vandaan) overeenkonistig met den geest en de grondstellingen van het
pausdoni.
Ultramontdnen, belijders der leer van 's pausen onfeilbaarheid en voorstanders van zijn oppergezag in Kerken Staatsleer.
Ultamontanisme, leer en toepassing van het stelsel der
algenieene pauselijke oppermacht in Kerk en Staat.
Umber, Umberaarde, donkerbruine aardverf.
(en gezindlieden.
unaniem, eenstemmig, eensgezind.
Unanimiteit, eenparigheid, overeenstemming in gevoelens
unciale letters, (1)0 boekdritkkers) groote beginletters.
Uncle Sam, z. order Sam.
Unctie, zalving.

Underwriter—unum
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Underwriter, (eig. onderteekenaar) verzekeraar, assuradeur.
Undine, vrouwelijke watergeest.
Unduldtie, golfsgewijze beweging, golving. (melen.
unduleeren, zich golfsgewijze be wegen, dobberen, schomU'ngui bus et rOstro, met hand en tan d.
uni, gelijk, effen, glad, eenvoudig; eenkleurig.
Unicum, iets eenigs in zijn soort
U'nie, vereeniging ; eendracht : kerk-, geloofs- of statenvereeniging, inz. de Vereenigde Staten van N.-Amerika.
uniek (fr. unique), eenig, alleen in zijne soort ; wonderlijk.
u nideren, vereenigen.
uniform, eenvormig, gelijkvormig.
Uniform, krijgsmans-clienstkleeding.
Uniformiteit, gelijkvormigbeid, overeenstemming.
Unigenitus, eeniggeborene (Zoon Gods); de bulle Unigenitus, eene bul, door pails Clemens XI in 1713 tegen
de bi ssell oppel ijke clerezie of Jansenisten uitgevaardigd.
unilateraal, eenzijdig (b y . zulk een verdrag).
Unionist, ineensmelter van godsdienstige gezindheden.
unionistisch, vereenigend, naar eenheid strevend.
unique, z. uniek.
unisemo, gelijkluidend, van gclijken zin.
Unitdrius, eenheidsbelijder, hij, die slechts den persoon
in de godheid aanneemt.
United States, Vereenigde Staten.
Uniteit, elk ding op zich zelf ; eenheid ; eendracht ; gelijkvormigheid ; (ook :) de broedergemeente der Hernunitis viribus, met vereende kracbten. (butters.
Univdiven, eenschalige schaaldieren.
Universaliteit, algemeenbeid.
universaal, universeel, het geheel betreffend ; aan alien
gemeen, zonder uitzondering ; universeele erfgenaam,
eenig, uitsluitend erfgenaam. Universdlia, algemeene
voorwerpen.
Universiteit, gezamenlijkbeid ; boogeschool voor alle faculteiten, ook (minder goed) academie geheeten.
UnivOrsum, heelal, wereldgebouw.
Uno dnimo, eensgezind, eenparig.
Ono contextu, onafgebroken.
Uno ore, uit den mond, eenstemmig.
un poco, een weinig.
unum et idem, een en hetzelfde.
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upper—Usufructuarius

upper tens, de allernjksten, de millionnairs.
Upstart, parvenu, gelukskind.
Urania, de hemelsche, de muze der sterrenkunde.
Uranographie, hemelbeschrOving, beschrij ring des ster(renhemels.
Uranologie, hemelicunde.
Uranoscoop, hemel-, sterrenkijker.
Uranoscopie, hemelbeschouwing, hemelwaarneming.
Uranometrie, hemelmeting.
Uranus, oudste der goden ; naam eener planeet.
Urdri, p(jlvergif der Indianen.
urbaan, steedsch; wellevend, beleefd, hupsch.
Urbaniteit, steedsche beschaving, welgemanierdheid.
U'rbi et arbi, aan stall en wereld.
urgeeren, drkiven, dringen, dwingen.
urgent, dringend, geen uitstel gedoogend.
Urgentie, dringende nood, nooddrang.
Urias-brief, een voor den overbrenger gevaarlijk, verde',
felijk schrpen (gelijk dat van koning David aan Joab).
Urinaal, pisglas, pisflesch.
Urine, pis.
urineeren, zijn water loozen, wateren, pissen.
Urne, waterkruik ; aschkruik, lijkbus; stembus.
Urolith, pissteen.
Urologie, pisleer.
Uromantie, piswichelarij, piskijkerij.
Uroskoop, pisbesehonwer, Piskijker.
Urpheda, Urphede, Urfehde, zoeneed (bij de oude Dalteaters de baedigde verklaring geen wraak to zullen
'lemon).
Urselienen, leden eener nonnenorde, die zich met de opvoeding van jonge iueisjes en met de verpleging van
zieken heziglioudt.
Urticatie, geeseling met netels.
Usage, Usdnce, Usantie, gebruik, gewoonte ; handelsgebruik, gewoonterecht.
U'so of Usance. wisselgebruik, gewone betalingstermijn,
eene maand zicht; Uso-wissel, wissel, weiks vervaltijd
a use bepaald is.
usque ad nauseam, tot misselijk wordens toe.
Usucaptie, verkrijging door verjaringsrecht.
usueel, in gebruik, naar de gewoonte, gebruikelijk.
Usufructuarius, vruchtbruiker, vruelittrekker.

Usufructus—viz.
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Usulructus, Usufruit, vruchtgebruik, vruchttrekking van
eens anders eigendom, Itjflocht.
Usare, (weleer eenvoudig rente, interest, nu:) woeker,
woekergeld, woekerwinst, woekerrente.
Usurpateur, overweldiger, onrechtmatig bezitnemer.
Us ta rpätie, wederreclitel k e bezitnemin27; onrechtmatig bezit.
usurpeeren, op eene wederrechtelijke wijze iets meester
worden, overweldigen.
Utensilien, bruikbaar gereedschap, werktuigen.
Uterini, kinderen van eene moeder.
Uterus, baarmoeder.
Utile dalci, het aangename aan het nuttige (paren).
Utilisdtie, tenuttemaking., aanwending.
utiliseeren, te nutte maken, gebruiken.
Utiliteit, britikbaarheid, nuttigheid, voordeeligheid.
uti possidetis, zooals gij bent (formule oni den oogenblikkelijken toestand van twee oorlogvoerende partijen
te beteckenen).
Utopia, een gelukkig land, dat niet aanwezig is, een zoogenaamd Luilekkerland. (De uitdrukking is ontleend
aan den roman van Thomas Morus „Utopia").
utOpisch, utopiaansch, nergenshuizig, ingebeeld.
Utopist, nergensthuis, Luilekkerlander ; staatkundige, die
etch met onuitvoerbare verbeteringsplannen bezighoudt.
Utraquisten, partij der Hussieten, die het genot des
Avondmaals onder beid.erlei gestalten (sub utraque forma)
verlangde.
ut retro, gelijk op de voorgaande bladzijde, ail achter.
ut supra, als boven, gelijk vooraf.
Uxor, echtgenoote, gale.

V.
vijf.
V, als Romeinsch getal
v. = verte, keer mil (het Mad).
V. D. M. = verbi divini minister, diensar van 't goddclijk
(woord.
V. M. (in almana,kken) = voile mate.
vid. of v. = vide en videdtur I zie, men zie, sla op !
viz. = vide licet, namelijk, of : gelijk licht te zien is.
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v. p.--Valetudinaire

v. p. of v. s. = volti presto of volti

sla spoedig
ont (het muziekblacl,.
bet gelde
het
gelde
!
het
zij
!
kom
op
!
va
banque,
va!
de bank of den ganschen geldvoorraad des bankhouders.
vaag, z. vague.
vacant, openstaand, onbezet.
Vacantie, opengevalien plaats ; rusttijd, beroepsvrijheid ;
opschorting der werkzaamlieden.
Vacatie, het vrij-zijn van eene verplichting, opbrengst enz.;
(ook :) zitting, elke tijdruimte, die openbare personen
aan deze of gene zaak besteden.
(vulde bediening.
Vacatuur, bet openvallen, openzijn van een post ; onverVacci ndtie, koepokinenting.
Vaccine, koepok ; koepokstof ; koepokinenting.
(den.
vaccineeren, de koepokken inenten.
vaceeren, openstaan, onvervuld zijn ; (ook :) zitting houmelkerij,
koestal.
koe
;
Vache,
vacherie,
Vacillatie, weifeling, besluiteloosheid.
vacilleeren, wankelen, weifelen, besluiteloos zijn.
Vaculeit, ledigheid, bet ledig zijn ; nietigheid, ijdelheid.
Vacuum, ledige ruimte, ijdel.
vade in pace, ga in vrede.
Me-mecum, (eig. ga met mij, begeleid mij) voorwerp,
dat men steeds bij zich draagt, inz. zakboek, handboekje.
Vadimenium, borgtocht ; beloofde verschijning voor 't gerecht. (is !
vae soli ! wee hem die alleen (aan zijn lot overgelaten)
vae victis ! wee den overwonnelingen !
Vagabond, rondzwerver, landlooper.
Vagabondage, landlooperij. (ron ddolen.
vagabondeeren of vageeren, omzwerven, als landlooper
Vagebond (fr. Vagabond), z. ald.
vageeren, z. vagabondeeren.
Vagina, de moederscheede.
vague, vaag (lat. in vago), onbepaald ; onduidelijk ; wetfelend in uitdrukking.
valebel, geldig, rechtsgeldig ; aannemelijk, van goed allooi
vale ! vaarwel ! leef gezond! Vale, het afscheid, vaarwel.
valeeren, gelden, waard zijn.
Valet, knecht ; boer (in 't kaartspel); — de chambre
kamerdienaar.
(kelende
Valetudinaire (fr.), Valetudindrius (lat.), ziekelijke, suk

Valeur—Varioloiden
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Valeur (fr.), Valor (lat.), waarde ; geldigheid (bv. cener
muntspecie); valeur revue, waarde genoten (op wissels).
valide, gezond, krachtig ; geldig ; geldig in rechten.
valideeren, geldig maken ; voor goede betaling gelden.
Validiteit, rechtsgeldigheid eener zaak.
Valley, vale, dal, vallei.
Valor, z. Valeur.
valueeren, valuteeren, valveeren, schatten, waardeeren ;
de waarde eener munt bepalen.
waarde, geldswaarde ; muntvoet ; inz. wisselwaarde.
valveeren, z. valueeren.
Val vu I2e, klapvliezen.
Vampyr, bloedzuiger, groote Amerikaansche vleermuis.
Vandalen, Wandalen, waarschijnlijk een Slavische yolksstam, die in de 5de eeuw al de kunstwerken in Rome
vernielde ; (vandaar :) Vandalisme of Wandalisme, barbaarsche vernielingswoede, aan kunstwerken gepleegd.
Vanille, 0.- en W.-Indisch gewas en de peulvormige zaadhulsels daarvan, die inz. tot de bereiding der chocolade
gebruikt worden.
vanitas vanitatum, ijdelheid der ijdelheden.
Vaniteit (lat. vanitas), ijdelheid ; vergankelijkheid.
vanteeren, roemen, pochen.
Vanterle, snoeverij, gepoch, grootspraak.
Vapeur, damp ; —s, maagdampen, opstijgingen ; (fig.)
kwade luimen, grillen (inz. van vrouwen).
vaporeus, vol dampen ; aan v a p e u r s onderhevig.
Varia, allerlei, verscheidenheden, gemengde zaken.
variabel, veranderlijk, oubestendig.
Varianten (of variae lectiOnes), verschillende leeswijzen van een tekst.
Variatie, verandering ; verscheidenheid.
variatio delectat, verscheidenheid behaagt.
Varicellen, valsche pokken, waterpokken, windpokken.
varieeren, afwisselen, veranderen ; (fig.) verschillen, onstaudvastig zijn, weifelen.
Varieteit, verscheidenheid, afwijking, speel- of bastaardsoort (van planten of dieren).
Varinas, rooktabak (nit Varinas in Venezuela).
VariOlen (lat. variolae), pokken, kinderpokken.
varioleus, naar pokken gelijkende.
Varioloiden, gewijzigde pokken, onechte pokken.
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Vasal—Velociteit

z. Vazal.
Vase, Vaas, vat ; pronkvat ; kunstige bloernpot.
Vaseline, reukelooze, vetvrde calf, distillatieproduct van
Vaticinium, voorspelling, profetie.
(petroleum enz.
Vazal, leenman, dienstman; alhangelin,c.c.
Vaticaan, pauseldk paleis en hof te Rome op den Vati-

eaatischen berg ; de pauselijke regeering zelve.
va tout! one alles (wat op het spel gezet is) te gelijk.
Vaudeville, volkslied ; straatlied ; inc. klein tooneelstuk

met ingevoegde liedjes naar bekende zangwijzen.
Vaudevillist, dicker van v au de v ille s.

Vaurien, deugniet.
Vauxhall, prachtge lusttuin, verzamelplaats tot openbare
vermakeldkheden in warme zomernachten onder fraaie
verliehting, muziek enz.
Veal, kalfsvleesch; vea!steak, kalfsstuk. (geschreven.
Vedas, oude gewdde boeken der Iliudoes, in 't Sanskrit
Vedette, ruiterwacht, rondgaande sehildwacht te paard ;
sehilderhuis op den vestingwal.
Vedute, uitzielit, gezielit ; gezichtspunt.
Vegetabilia, plantgewassen ; plantenspijzen.
Vegetarier, ieniand die uitsluitend plantaardig voedsel eat.
Vegetatie, plantenwasdom ; plantenleven.
vegeteeren, groeien ; (fig.) een plantenleven leiden.
vehement, hevig, geweldig, driftig.
Vehementie, hevigheid, drift, onstuimigheid.
Vehikel (lat. vehiculum) voertuig, vervoerntiddel, gelegenheids- of bezorgingsmiddel; hulpmiddel (een ouwel,
b y .) one cone leeldk smakende inedieijn in te nenien.
Veilleuse, nachtlampje, tevens dienende tot warmhouding van lietgeen ziele in een boven de vlam geplaatst
voorwerp bevindt ; klein rustbed.
V eine, ader ; z. en veine.
Veitsdans, St. Vitus-dans, z. Tarantula-dans.
Velijn, (eig. perkamentpapier) zeer fijn en glad papier.
VelleTteit, bet kracht- en werkeloos willen, halve wil, die

zonder uitwerking blijft.

velke, gezwincl ; Velkita, gezwindheid, vlugheid.
Velocifere, snelwagen, ijlkoets.
Velocimêter, snelheidsmeter.
Velocipede, rijwiel, wieler, vgl. Draisine.
Velociteit, snelheid, gezwindheid.

Velours—verabuseeren
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Velours, fluweel; — satin g , zufluweel.
velouteeren, een fiuweelachtig aanzien geven.
venaal, veil, to koop ; onikoopbaar.
Venaliteit, veilheid ; onikoopbaarheid.
Vendetta, bloedwraak, doodelijke haat en vijandschap.
Vendemiaire, wijnmaand, de ste maand van den Fr..
republ. kalender (22 Sept.-21 Oct.)
Vendita, verkoopplaats, vergaderplaats (ook yenta).
Venditie, verkooping ; verkoop.
Venal, veiling, openbaar ; —huis, verkoophuis.
venerabel, vereerenswaardig, eerbiedwaardig.
Venerabile, het hoogwaardige in de It. K. kerk; de gewijde liostie.
Veneratie, vereering, eerbiediging, eerbied, ontzag.
venereeren, vereeren, eer bewijzen, ontzien.
venerisch, veneriek, met de venus- of wellustziekte bemet; tot die ziekte belioorend.
Venta, oogluiking; verlof; het veniam aetatis bekomen,
vOor den tijd nieerderjarig verklaard worden.
veni, vidi, vici, ik kwani, ik zag, ik overwon.
Venitienne, Venetiaansch lied der gondeliers.
Venta, Spaansche herberg, eenzaani liggende herberg aan
den grooten weg (z. ook Vendita).
Venter, bulk, onderlijf.
Ventiel, lucht- of windklep.
Ventilatie, luchting, luchtverversching ; (fig.) nauwkeurig
onderzoek ; breedvoerige uiteenzetting.
Ventilator, luchttrekker, windvang ; luchtreiniger.
ventileeren, luchten; iets rijpelijk onderzoeken, schiften ;
gerechtelijk behandelen.
Ventose, windmaand, de 9de maand vau den Fr.-republ.
kalender (19 Febr.-20 Maart).
Ventouse, laatkop.
ventre aflame n'a point d'oreilles, een hongerige maag
heett geen ooren.
Ventriloquentie, buikspreekkunst.
Ventriloquist, huikspreker.
Venus, godin der schoonheid en liefde ; (fig.) schoonheid
en aanvalligheid: wellust, onkuischheid; (ook :) de planeet tusschen Mercurius en de aarde, de Morgenster
of de Avondster.
verabuseeren (zich), rich vergissen.
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veracctinsen—vermaledijen

veraccijnsen, belasting of pacht opleggen ; den aceijns beVeraciteit, waarheidsliefde, oprechtheid. tal n.
Veranda, open zaal of zomerprieel langs eels huffs ; vooruitgebouwd open gedeelte eener woning.
verassureeren = assureeren.
verauctioneeren, openbaar verkoopen, in veiling brengen.
Verba, woorden (sing. Verbum, wooed, werkwoord).
verba vOlant, scripta minent, woorden vlieden been,
maar gesehriften blijven.
verbaal, woordelijk ; verbdle injarie, openlijke beleediging door besehimpende, onteerende woorden. Ver.
baal = Proces-verbaal (z. ald.)
verbaliseeren, mondelingbehandelen ; (ook :) onnutte woorden gebruiken. (letter.
verbatim et litteratim, wooed voor wooed en letter voor
verbeus, woordenqk ; wijdloopig, breedvoerig.
Verbiage, woordenvloed, groote woordenomhaal.
Verbositeit, woordenrijkheid ; breedvoerigheid.
Verbum, woord ; werkwoord ; — transitivum, activum,
overgankelijk, bedrij vend ww.; — intransitivum, neutrum, onvergankelijk, onzijdig ww.; - passivum, lijdend ww.; — reflexivum, terugwerkend, wederkeerend
ww.; — reciprocum, weerzijdswerkend, wederkeerig
ww.; — impersonale, onpersoonlijk ww.; — frequentativum, herhalingswerkwoord ; — auxiliare, hulpwerkwoord ; — anOmalum of irregulare, onregelmatig ww.;
— defectivum, een (in de verbuiging) gebrekkig of onvolledig ww.
Verdict, uitspraak, beslissing van gezworenen.
vergaloppeeren (rich), zich overijlen, een misslag begaau
uit onbezonnenheid of drift.
Vergette, borstel ; kort afgesneden voorhaar.
verhypothequeeren, als onderpand doers insehrijven.
Verificateur, echtheidsonderzoeker.
Verificatie, waarheidsstaving, bekrachtiging ; nailer onderzoek. verificeeren, verifieeren, de deugdelijkheid
eener zaak staven, bekrachtigen, bewaarheden.
verinteresten, de renten van het kapitaal laten oploopen ; (ook :) renteloos liggen.
veritabel, echt, onvervalscht.
Veritas (lat.), Write (fr.), waarheid,
vermaladijen, vervloeken, verwenschen.

Vermicelli—vetus

529

Vermicelli, draadvormige nieelknoedels, Italiaansche knoevernaal, tot de lente behoorende, voorjaarachtig.
(dels.
Vernier, z. Nonius. (zen.
verprocedeeren, door processen of reelitsgedingren verlie-

Verroterie, allerlei kleine glaswaren (glaskoralen, glaspaarlen enz.)
Vers, elke regel van een gedicht ; (doorgaans :) verzenkoppeling, afdeeling van een gedicht (c o u p 1 e t, s t r op h e, s t a n z e); gedicht, dichtstuk.
versale letters of versdlen, groote aanvangletters.
versatiel, veranderlijk, wuft.
Versatiliteit, onbestendigheid, wuftheid.
verseeren, zich met iets bezig houden, mede omgaan;
in gevaar
gevaar loopen, in gevaar z;jn.
Vdrsie, wending; vorm of inrichting van een verhaal;
Versifex, verzenmaker, rijmelaar. (vertaling.
Versificatie, versbouw, verzenvorming.
versificeeren, verzen maken, in dichtmaat brengen.
vertatur, verte, keer om.
vertebraal, tot de wervelbeenderen behoorend.
Vertex, wervel, sehedel, ruggemerg.
verticaal, loodreeht ; verticale lijn, loodlijn.
(vuur.
Verve,geestdrift,verbeeldiugsgloed, kunstenaarsvuur, dickVesicat6rium, trekpleister, Spaansehe-vliegpleister.
Vesper, namiddag-godsdienst, avondmis.
Vesperbrood, vdoravondbrood.
vesperen, in den vdoravond eten.
Vessel, vat, vaatwerk ; schip. (eene planeet.
Vesta, godin des vuurs, der zedigheid en kuisehheid ; (ook :)
vestaalsch, kuisch, cerbaar, ingetogen.
VestAlen, vestaalsche maagden, priesteressen van Vesta ;
(fig.) streng zedige, kuische maagden. (kamer.
Vestibule, voorhof, voorzaal, voorhuis; (ook welt) voorVestigia, voetstappen, sporen.
Veteraan, oud soldaat, beproefd krijgsman; ervaren of
beproefd geleerde, kunstenaar enz.
Veterinaire (fr.), Vêterinãrius (lat.), veearts.
veterinaire school, veeartsenijseltool.
veto, ik verbied, verwerp ; (als sub.) verhod, verwerping;
het verwerpings- of ontkenningsrecht van een worst.
Vetturino, huurkoetsier in Italie.
vetus, oud ; — testamentum, het oude testament.
ELFDE DRUK.
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Vexatie—vidimeeren

Vexatie, plagerij, verontrusting. ; ergernis, krenking.
vexata questio, een veelhesproken vraag.
vexeeren, kwellen, plagen ; onrecht aandoen.
vi, met kracht, krachtens ; vi cessionis, krachtens afstand.
Via, weg, middel ; via lop brieven, passen enz.), over (met
aanduiding van den to nemen weg, b y . via Marseille,
over Marseille).
Viaduct, boogbrug over een weg, eene rivier ens. aangelegd, inz. ten dienste van eon spoorweg.
via media, de middelweg.
Viaticum, rein- of teerpenning ; communie der stervenden.
Vibratie, slingering ; trilling der snaren, der stein.
vibreeren, slingeren, schommelen, trillen.
Vicariaat, pleats- of ambtsvervanging; waarnemend bostuur ; hediening Tan een vicaris.
Vicarb, Vicirius, ambts-, of plaatsvervanger ; hulpgeestelijke; kapelaan ; hulpprediker.
vice, in plants ; (iu samenstelling) onder- of waarnemend,
by. vice•admiraai, ondervlootvoogd ; vice-consul, tweede
consul.
Vices, beurtwisselende ambtsverricbtingen; iemands
bekleeden, zijne anibtsverrichtingen waarnemen.
vice versa, in omgekeerden zin, heen en weer, naar seas
plants been en van daar terug.
vicieus, gebrekkig, verkeerd, ondeugend, slecht.
Vicinale wegen, bOvegen, buurtwegen, zulke wegen, die
geene post- of straatwegen zUn.
Vicomte, bezitter eener heerlukbeid (Vicomte) in Freakrijk ; ook een bloote adelNke titel.
Victiem, offer, slachtoffer.
victis honor of honos, (de) eer aan de overwonnenen.
Victoria, zego, zegepraal, overwinning.
victorious, zegevierend, overwinnend.
Victuilidn, levensmiddelen, mondvoorraad ; victualiewant, al wat aan boord als schaftgerei wordt gebraikt,
kommaliewant.
vide, videatur, zie! men zie er op na!
(meening, gevoelen.
videlicet, name4jk, zooals.
videtur, bet scNint, mij dunkt; het b4jkt ; (ale sub.)
vidi, ik heb (bet) gezien.
(goedverklaring.
bekrachtiging der juistheid van een geschrift,
vidimeeren, voor echt verklaren, voor gezien teekenen.

vif—Violoncel
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vii, levendig, wakker, fiksch, vlug.
vigilant, waakzaani, bij de hand.
Vigilant, oppasser, spion ; naam van zekere rijtuigen tot
vervoer van personen in de steden, huurkoetsje.
Vigilantie, waakzaamheid, zorgvuldigheid.
scherp toezien, oppassen.
vigiteeren, waakzaam
Vigilien, nachtwaken ; nachtelijke gebeden voor 't aisleheil eens overledenen voor de beaarding.
Vignet, druksieraadje (in boeken).
Vigogne, schaapkameel in Peru, Peruaansch sehaap (ook :)
de sclioonste en fijnste wol (die dit Bier oplevert),
Vigogne-wol.
vigorOso, krachtig, met nadruk.
vigoureus„ sterk, vol levenskracht, wakker.
Vigueur (lat. Vigor), kracht ; kloekheid ; nadruk.
vilain, laag, gemeen, snood. ; ontuchtig.
vilipendeeren, geringschatten, minachten.
Vilipendentie, geringschatting, minaehting.
Villa, landhuis, landgoed.
Village, dorp. (den zmor.
Villeggiatura, Villegiature, het landleven der rijksn in
Villositeit, ruigheid, vlokkigheid.
Vinaigre, azijn.
Vinctuur, band, zwachtel.
vinculeeren, verbinden.
Vindicitie, terugv ordering eener ontvreemde zaak.
vindicatief, straffendovrekend; wraakzuchtig. (vorderen.
vindiceeren, ale eigendom in het bezit nemen of terugVine, wijn; vineyard, wOgaard ; vinegar, azun.
Vingt-un, eenentwintig (een kaartspel).
VinificAtie, wijnbereidingskunst.
Vinorneter, wijnmeter, werktuig tot onderzoek van de
linedanigheden des wijns.
Violatie, schending, onteering.
violeeren, schenden ; onteeren, verkracliten.
violent, gewelddadig, onstuimig, vinnig.
Violentie, gewelddadigheid, geweldenarij. [(z. ald.)
violet, paars. Violet, de paarse kleur ; (ook :)het viooltje
Violine, discantviool, de gewone viool.
Violinist, vioolspeler.
Violino piccolo, de kleinste viool.
Violoncel, kleine basviool, knieviool.

5 3 2Violonist—Visier
Violonist, basvioolspeler.
Viool, armviool, basviool.
Viooltje, bekend paars bloempje, zinnebeeld der hescheidenheid en nederigheid.
Virago, mannelijk vrouwspersoon, manwi,jf, driedekker.
vir bonus, braaf man.
Virginiteit, maagdelijkheid, maagdelijke staat, ongereptheld, onbevlektheid.
Virgo, de Maagd (sterrenbeeld des dierenriems).
viribus unitis, z. unitis viribus.
viriel, mannelijk, tot den man behoorend.
Viriliteit, mannelijkheid.
virtuaal, virtueel, krachtig, innerlijk vermogend ; naar de
kracht of beteekenis geldend ; virtueele kracht, eene
wel voorhanden, maar voor 't oogenblik niet werkzame
(zenlijke geldigheid.
kracht.
Virtualiteit, vermogende kracht, werkingsvermogen ; weVirtuoos, meester in eene kunst, vooral in de muziek.
Virtuositeit, groote kunstvaardigheid, meesterschap in de
uitoefening eener kunst.
virulent, etterig ; Virulentie, ettering.
Vis, kracht, macht. (voor gezien.
Visa, getuigenis van lets gezien te hebben, het teekenen
Visage, gezicht, aangezicht.
vis-a-vis, tegenover. Vis-a-vis, iemand, die (bij den dans,
aan tafel) tegenover een ander geplaatst is ; (ook :) dubbelklavier ; smal koetsje, dat voor en achter maar eene
zitplaats heeft.
Viscount, z. Vicomte. (en dergelijke.
Viseerder, ijkmeester ; rooier ; onderzoeker van passen
viseeren, mikken, turen ; beoogen, (naar lets) streven ;
den inhoud van een vat met den viseerstok onderzo.ken of meten ; (ook :) een pas enz. doorzien en bekrachtigen, voor gezien teekenen.
visibel, zichtbaar ; klaarblijkelijk ; (ook :) bij de hand, te
spreken, zonder belet, gereed one bezoek te ontvangen.
Visibiliteit, zichtbaarheid.
Visie, het zien, de aanschouwing, inzage ; ter-visie-liggen, (openlijk) ter inzage liggen, z. ook Visioen ; Visie,
droombeeld, nachtgezicht, hersenschim, inbeelding.
Visier, helmschuif, helmklep ; mikijzer aan schietgeweren ;
(ook oog, gezicht, b y. lets in 't — krijgen, het in
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't oog krijgen ; iemand lets in 't — zeggen, hem iets
in 't gezicht zeggen, iets grofs toevoegen ; (ook :) staatsraad of minister des Turkscben keizers ; groot•visier,
opperste staatsambtenaar in het Turksche rijk.
Visionnair, ziener, geestenziener, mensch vol zotte inbeeldingen.
Visitatie, onderzoeking; huiszoeking ; bezoeking, tticbtiging ; (ook :) het bezoek der maagd Maria aan Elizabeth (Mariae Visitatio).
Visite, bezoek, opwachting ; inz. artsenbezoek ; —kaartje,
bezoekkaartje; —kamer, bezoekkamer, enz.
visiteeren, bezoeken, een bezoek geven ; gaan zien, ond erzoeken, doorzoeken, bezielitigen.
Visiteur, bezoeker ; onderzoeker ; beziener, peiler ; vrijmetselaar, die eene loge bezoekt, waarvan hij geen lid
is (Broeder-Visiteur).
Viscirium, mikpunt ; (bij letterzetters :) kopijhouder.
Vista, zicht, vertooning van een wissel.
V isum repertum of respectum, berieht van (genees- of
heelkundig) onderzoek, schouwverslag.
brêvis, ars lOnga, het leven is kort,
Vita, leven ;
de kunst is lang.
vitaal, tot bet leven behoorend, levenbevorderend of onderhoudend ; in staat om in 't leven to blijven, levensvitaliseeren, levenskracht geven, bezielen. (vatbaar.
Vitaliteit, tijdstip, waarop het leven een aanvang neenit,
levenskracht ; levensvatbaarheid.
vitam impëndere vero, zijn leven aan de waarheid wijden.
cite, snel, spoedig, gez wind.
Vitesse, snelheid, spoed.
vitieus, z. het betere vicieus.
Vitium, pl. Vitia, gebrek, foist, ondeugd.
vitresceeren, tot glas wooden, verglazen.
vitreus, glasachtig, glazig.
Vitrificatie, verglazing, verandering in glas.
vitrificeeren, tot glas maken, in glas veranderen, verglazen.
Vitrine, glazer least ter uitstalling.
Vitriool, zwavelzuur in verbinding met metaalkalken.
vitupereeren, Laken,
Vitusdans, z. Veitsdans.
viva! vivat! vice ! liij (zij, het) leve! lang zal hij (zij, bet)
leven ! een Vivat, een heilwensehend vrengdgeroep.
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Vivaciteit—Volkaan

Vivaciteit, levendigheid, wakkerheid, vroolijkheid.
Vivandiere, marketentster.
Vivarium, bewaarplaats voor levende dieren, diergaarde.
vivat, Vivat, z. onder viva.
viva voce, mondeling (met levende stem).
Viveur, z. Bonvivant.
Viviticatie, bezieling, leveed- of levendigmaking.
Viviparen, dieren die levende jongen ter wereld brengan.
Vivres, levensmiddelen, mondvoorraad.
VIddika, (v6or 1852) naam van het wereldlijk en geestelijk hoofd der Montenegrijnen in Albani6.
Vocaal, klinkletter, klinker.
vocaal, wat met de stem geschiedt, bv. vocale muziek,
tang (in tegenstelling met instrumentale muziek).
Vocabulaire, Vocabularium, woordenlijst.
Vocatie, roeping, beroeping tot een ambt ; ambt, bedizening, beroepsvak; roeping, lust, aanleg, neiging; dagvaarding ; noodiging
(schalk.
Vocativus, Vocatiet, vijfde naamval (roeper); (ook :) guit,
voceeren, roepen, noodigen; voor de rechtbank roepen.
Vociferätie, het luide roepen, schreeuwen, geschreeuw.
Vogue, gebruik, zwang; aanzien, naam; — la galere,
't niag gaan zoo 't wil; 't worde gewaagd! daar gaat
void, ziehter ; voila, ziedaar. (het! z. en vogue.
von une autre chose, dat is lets antlers !
Voile, gluier.
Voiture, rijtuig.
volage, wispelturig, lichtzinnig, wuft.
Volapuk, nieuwe wereldtaal, uitgedacht door pastoor
Schleyer to Lizzelstetten.
volatiel, vliegend, gevleugeld; vluchtig, verdampend.
Volatiliteit, vervliegbaarheid; wankelmoedigheid, veranderl kjklieid; wuftheid, lichtzinnigheid.
volatiliseeren, vervluchtigen, vluchtig maken.
Vol d'oiseau, vogelvtucht ; z. vue d'oiseau.
Me, het halen van al de slagen door een kaartspeler.
Volee, vlucht; menigte; haute —, premiere —, (liedea
van) den eersten rang.
volente Deo, ale God wil.
Voleur, dief.
Voliére, vogelvlucht, groote vogelkooi; duirenalag.
VoAaan, z. Vulkian.

Volontair—Voyageur
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Volontair, vrijwillig soldaat, vrijwilliger ; wie zonder loon
client, inz. zulk een koopmansbecliende.
Voltaire, Boort gernakkeV:e stool.
VOltasche kolorn, koloni of zuil, bestaande uit op- ef tegen elkander gelegde schijfjes koper en zink, ieder par,
beurt om beurt, geseheiden door een in zuur voeht
gedompelden lop Token, Mad bordpapier enz., dienende
em de electriciteit zonder wrijving te staves.
V6Ite, wending ; zwenking ; kunstgreep bij 't seller/nen
bet snel verwisselen of ruilen van eene speell.aart.
voltigeeren, kunstige sprongen maken ; been en weder
zweven.
Voltigeur, kunst- of luebtspringer ; Voltigeurs, lieht voetyolk, bestemd on1 op den vleugel te tirailleeren.
volto presto, volto sdbito, z. v. p. of v. s.
volUbel, huigzaam, beweeglijk, lenig, vlug, rad.
Volubiliteit, beweeglijklieid, radheid, vaardigheid van tong ;

anbestendigbeid.
(afg. vol.), boekdcel ; rol, pale, bundel ; hemmelijke inboud of omvang.
volumineus, uit vele beekdeelen bestaande ; dik, dikliivig, van aanzienlijken omvang.
voluptueus, wellustig genot ademend.
vomeeren, wentelen, rollen, wikkelen.
vomeeren, braken, overgeven.
Vomitief, braak ddel.
Voraciteit, gulzigbeid, vraatzucht.
maj6ra, de meeste stemVota, stemmen ; kiesstemmen ;
men, stemmenmeerderbeid.
Votant, stemgever, stemuitbrenger.
Votitie, Voteering, stemgeving, stemopneming. (slissen.
voteeren, stemmen, door meerderheid van stemmen bevotief, krachtens eene gelofte.
Votieftafel, geloftetafel. (dag behoert.
votieve mis, zulk eene mis, die niet tot de orde van den
Vetum, gelotte, uitgesproken wensch ; stem, kiesstem ;
gosdkeuring, toesteniming,.
Vox, stem ; — clamdntis in desert°, de stem eene roependen in de woestijn ; — homdna, mensebenstem ;
Dei, de stem des y olks (als uitdrukking der
openhare meening) is de stem van God.
Voyageur, reiziger.
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Prue—Waldenzen

vue d'oiseau (a), (in) vogel-perspectief.
Vulcdnus, z. Vulkaan, enz.
Vulcanisme, z. Vulkanisten.
vulgair, gemeen, alledaagsch, gering.
vulgariseeren, vulgeeren, bekend of ruchtbaar maken,
onder de menschen uitstrooien.

Vulrariteit, gemeenheid, platheid, onbeschaafdheid.
Vulgata, de gewone Latijnsche bijbelvertaling, waarvan
'Lich de R. K. bedienen.

vulgeeren, z. vulgariseeren.
vulgivaag, omzwervend ; naar den gemeenen trant.
vülgo. gemeenlijk, naar gewoon gebruik of spraakgebruik,
in 't gemeene leven.

Wilgus, het y olk, inz. het genieene yolk, de groote hoop.
Vulkaan, Vulcdnus, god des vuurs en der metaalarbeiders.
Vulkaan, Volkaan, vuurspuwende of brandende berg.
Vulkanisten, aanhangers van het Vulcanisme, d. i. de
meening, dat de aarde hare tegenwoordige gedaante
door de werking van 't vuur heeft gekregen, vgl. NepvulnerAbel. wond-, kwetsbaar. (tunisten.
Vulnerabiliteit, wond-, kwetsbaarheid.
Vulneratie, kwetsing, verwonding.
vulnereeren, wooden, kwetsen.

w.
W. = West ; sours ook = Wissel.
Waalsch, WallOnsch, de taal der Wale n of Wall oii e n of der oorspronkelijke Fransche bewoners van
Belgie tusschen de Schelde en de Maas ; (vandaar :)
Waalsche kerken, Fransche kerken, zulke Hervormde
kerken in Nederland, waar de dienst in het Fransch
wordt verriclit.
Wages, soldij, gage, loon, dienstloon.
Waggon, wagen, inz spoor(weg)wagen.
Waiter, bediende, Jan, kellner.
Waldenzen, eene in de 12de eeuw ontstane stille en zedelijk strenge godsdienstpartij in Frankrijk (naar een
Lyonsch burger, Petrus Waldiis, dos genoemd).

Walhalla—Wodka
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Walhalla, (in de Noordsche mythologic ) paradijs, heniel
der in den krijg verslagenen.
Walkyren, Walkuren, Noordsche strijdgodinnen.
WallOnen, WallOns, Walen, Fransche Belgen (z. Waalsch).
Walpurgisnacht, de eerste Meinacht.
Wals, bekende vroolijke dans van Duitschen oorsprong.

Walschland, z. Welschland.
Walsen, een Ovals Jansen.
Wanddlen, Wandalisme, z. Vand—.
Wardnde, gaard ; diergaarde ; bekoorlijke dreef.
Warehouse, winkel, magazijn, verkoophuis.
Warnasdrie, veelkleurigheid van bloemen ; bloemlezing.
Warrant, bevel tot inhechtenisneming in Engeland.
warranted, gewaarborgd.
Watercloset, bestekamer met waterleiding.
waterproof, bestand tegen 't water, waterdicht.
Wdtertwist, garen op watermachines vervaardigd.
Watch, wacht, scheepswacht (die 4 uur duurt); horloge.
watteeren, opvullen met watten.
Wedgwood, soort van Engelsch aardewerk.
Welschland, Italie.
Wênden, tak der Slavonen in N.- en 0.-Duitschland.
Werst, Russische mijl (7 = 1 Duitsche of ruins 1067 meW heat, tarwe.
[ters of ellen).
Wheel, rad.
Whig, volksgezinde, vrijheidsvriend, die in Engeland de
koninklijke macht beperkt en de rechten des y olks beschermd wil hebben (vgl. Tory).
Whip, zweep ; parlementslid, die de leden zijner partij
bijeenhaalt voor belangrijke stemmingen. [land).
Whiskey, korenbrandewijn, jenever (in Schotland en IerWhisky, Engelsche open eenspanswagen met hooge kap.
Whist, Whistspel, zeker Engelsch kaartspel tusschen vier
persona). met 52 kaarten ; (ook .) drank van thee, suiker, citroen en rooden wiju.
Wholesale, groothandel.
Widow, weduwe.
Wife, vrouw, ecirtgertoot.
Wigwam, Indiaansche hut.

WOdan, oppergod der Germaansche volksstammen; (vandaar :) Wodansdag, d. i. Woensdag.
WOdka, Wodki, brandewijn (bij de Russen en Polen).
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Woiwode—Xylographisch

WoiwOde, heirvoerder, vorst, hertog, stadhouder in Polen,
Moldaviè en Wallachijo.
Wolframium, zwaarsteenmetaal, een moeilijk smeltbaar
en zwaar nietaal, in 1781 ontdekt.
Woman, pl. Women, vrouw.
Wood, hout ; Bosch.
Wool, wol ; Woolsack, zetel van den Eng. lord kanselier
in bet Hoogerhuis. (staal.
Wootz, voortreffelijkste staalsoort, Indisch of gedamaseeerd
Work, werk; workman, arbeider, werkman; workshop,
werkplaats.
Would be, iemand, die wil doorgaan, voor wat liij list
is (b y . would be philosoof, wijsgeer in naam, quasiwijsgeer).
Writ, geschrift, inz. dagvaarding.

X.
X, ale Itomeinsch gets! = 10.
Xr. is in 't Hoogduitsch eene afk. van Kreuzer.
Xtus, = Christus (de Grieksche X beantwoordt aan onze Ch.)
Xanthine, krapgeel (kleurend beginsel des meekrapwortels).
XantIppe, de lastige vrouw van den Griekschen wijegeer
Socrates; (vandaar :) een kwaad wijf, huisdraak, belleveeg, broekdraagster.
/Wien, geschenken y our gasten (bij de Grieken); (ook :)
snort van punt- of hekelclichten.
Xenocratie, heerschappij van vreemdelingen.
Xenograaf, ervarene in 't lezen van het schrift van
vreemde talen.
Xenomanfe, overdreven zucht voor het vreemde.
Xenotdphium, grafstede voor vreeradeling,en.
Xiphias, zwaardvisch.
Xyloglief, houtgraveur, houtsnijder.
Xyloglyptiep, houtsn punst, houtgraveerkunst.
Xylographie, het drukken met houten letters of platen;
kunst van 't overdrukken op hout.
Xylographisch, met houten letters gedrukt ; door everdruk op bout voortgebracht.

Xylolatrie—Zambos
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Xylolatrie, aanbidding van houten beelden.
Xylologie, leer of beschrijving der houtsoorten.
XylOphagus, houtvreter, houtworm.

V.
Yacht, (Engelsche spelling van 't Nederlandsche jacht),

soort van snelzeilend scheepje. (en roeien.

Yacht-club, vereeniging ter oefening in het snelzeilen
Yam. Yamswortel, broodwortel (gewoon voedingsmiddel
Yammen, aardappelsoort. [in de Indien).
Yankee, spotnaant voor de N.-Amerikanen, bepaaldelkjk
voor de bewoners van Nieuw-Engeland. Yankeedoodle,

vroolijk volkslied der N.-Amerikanen.
Yard, Engelsche el van 3 Eng. voeten = 0,9144 Ned. el.
Yatagan, z. Jatagan.

Yaws. de venusziekte in Afrika en W.-Indie.
Year, jaar.
Yellowfever, gele koorts.
YeOman, niet adellijk Engelsch landeigenaar, groot pach-

ter ; (ook :) man der lijfwacht, koninklijk trawant.
Yeomanry, de gezamenlijke yeomen.
Yeuse, groeneik.
Yonk, z. Jonk.
Yisop, z. Hysop.
Ytteriet, glinsterend zwarte, ondoorzichtige steen to Y tter b y in Zweden. Yttrium, de vuurbestendige metaalbasis der Meraarde, welke laatste door Gadolin

in den ytteriet ontdekt werd.
Yuca, Yucca, adanisnaald (prachtig N.-Itaerikaansoli ge-

was); (oak .) broodwortel, maniok.

z.
Z. = Zuid.

Zagaai, z. Sagaai.
Zimbos, naam, die men in Amerika aan de afstamme-
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lingen van Amerikanen en Negers geeft. Zambaigen,
afstammelingen van Zambo's en Amerikanen.
ZambOnische kolom, soort van Voltasche kolom onder
aanwending van zuur vocht (door Bohnenberger in een
voortreffelijken electroscoop gemaakt).
Zarts ba, Arabisch versterkt kamp.
Zebaoth, de hemelsche heirscharen, de wereld, God.
Zebra, Kaapsche ezel, gestreepte ezel.
Zechine, Turksehe en Italiaansche goudmunt (dukaat).
Zele, ijver, vlijt.
Zeloot, ijveraar, overtheven wets- of geloofsijveraar.
Zetotisme, gezindheden en grondstellingen van een Minden geloofsijveraar.
Zelotypie, jaloerschheid ; hartochtelijke geloofsijver, die
tot verstandsverbijstering orerslaat.
Zend avesta, godsdienstboek der oude Perzen en hunne
nakomelingen de Parzen, dat de leer van Zoroaster bevat.
Zenith, schedelpunt, kruin- of toppunt, bovenpool van
den hemel-horizon, tegenover 't Nadir (z. aid.)
Zenonisme, leer van den wijsgeer Zeno, hoofd der Stoleijnsche school.
Zenonist, aanhanger van Zeno's leer, stoicijn.
Zeoliet, bruissteen (inz . in IJsland en Zweden).
Zephyr, koele, zachte westenwind, aangenaam koeltje.
zephy'risch, zacht waaiend, suizend.
Zero, de nul.
Zestae, Zete, warms stoombaden.
Zetetica, Zetetiek, kunst om, in samenwerking met anderen, door vragen nog onbekende waarheden nit to
vorschen. Zetetisch, zoekend, vragend, navorschend.
Zeugma, yerbinding ran twee zindeelen of ook twee naamw.
door een werkw., dat slechts bij den van beide past.
Zeus, Grieksche naam van Jupiter.
Zigeuners, Duitsche naam van het rondzwervend yolk,
dat wij Heidens noemen.
Zigzag, z-vormige lijnen, gelijk b y . de loopgraven vormen.
Zincographie, zinkdruk.
Zingari, z. Zigeuners.
Zink, witblanwachtig, enkelvoudig metaal, s p i ante r.
Zirkoon, roodachtig bruine edelsteen.
Zoanthropie, verstandsverbijstering, waarbij de mensch
waant, dat hij in een Bier veranderd is.

Zodiak—Zythotechnie
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Zociidk, dierenrirni, de gordel met de 12 hemelteekens,

lien de zon jaarlijks schijnbaar doorloopt.
zodiakaal Licht, dierenriemslicht, eene naar het noorder-

licht gelijkende lichtschemering, die van de zon bij haTen op- en ondergang in de richting des dierenriems
opwaarts gaat.
wangunstig, scherp bedillaar, aartsvitter.
ZOIIus,
Zone, gordel ; aardgordcl, luchtstreek, hemelstreek, aarddierenbeschrijving
en afbeelding.
(streek.
Zotographie,
ZoOlater, dierenaanbidder. ZoOlatrie, dierenaanbidding.
ZoOlogle, dierenleer, natuurbeschrijving der dieren.
zoblogisch, dierenbeschrijvend, dierenkundig; ---e tuin,
dierentuin.
ZoOnosologie en ZoOpathologie, ziekteleer der dieren.
ZoOmagnetisme, dierlijk magnetism.
ZoOphdgen, dieren-vleescheters.
ZoOphylen, dierplanten, plantdieren.
ZoOplastiek, navorming van dierengestalten.
ZoOtherapie, dierengenees- of heelkunde.
Zobtomie, dierenontleding ; Zobtomist, dierenontleder.
Zoroaster, leeraar der wijsbeid en verheteraar van den
Perzischen volksgodsdienst (ongeveer 600 v. Chr.)
Z6tica, dierlijke levenskracht.
zdtisch, Leven hetreffend ; het levee hevorderend.
Zouaven, Fransche soldaten in moorsche dracht.
Zwinglianen, aanhangers van bet Zwinglianisme, d. i. de
leer van den Zwitserschen liervormer Zwingli(us).
Zyma, giststof, zuurdeeg.
Zymologie, leer of kennis der gisting.
Zythos, elke door gisting bereide drank.
Zythotechnie, Zytotechniek, bierbrouwerskunst, kunst
van bierbrouwen.

